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1. JOHDANTO

Tästä Toimintakalenterista löydät tietoa Suomen Kuurosokeat ry:n toiminnasta ja 
tapahtumista vuonna 2019. Järjestön 49. toimintavuoden pääteemana on ”Saa-
vutettavat tietoyhteiskuntapalvelut”.  Toimintakalenteri postitetaan Tuntosarven 
tilaajille.

Tapahtumiin ja yhteystietoihin voi tulla muutoksia vuoden aikana. Niistä tiedote-
taan järjestölehti Tuntosarvessa, yhdistyksen verkkosivuilla, sosiaalisessa medi-
assa, kuurosokeiden keskustelualueella (Näkövammaisten Tiedonhallintapalve-
lut THP) ja teksti-TV:ssä sivulla 554. Tapahtumakalenterissa on tiedot maalis- ja 
joulukuun välisistä tapahtumista julkaisun ilmestymisajankohdan vuoksi. Päivi-
tetty tapahtumakalenteri löytyy järjestön verkkosivuilta.

Suomen Kuurosokeat ry:n toimintoja on keskitetty Kuurosokeiden Toimintakes-
kukseen: keskustoimisto vuoden 2018 ja kuurosokeiden kuntoutustoiminta 2019 
alusta. Järjestöllä on lisäksi alueellista toimintaa eri puolilla Suomea. 

Järjestön kevätkokous pidetään 18.5.2019 Tampereella ja syyskokous 30.11.-
1.12.2019 Oulussa.
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2. SOpeuTumiSvAlmeNNuS

STeA, sopeutumisvalmennus
vAikeA kuullA, vAikeA NäHDä – mikä AvukSi?

Aika ja paikka: 2.-5.4. (viikko 14), Kuurosokeiden Toimintakeskus. Insinöörinkatu 
10, 33720 Tampere.

Kohderyhmä: Henkilöt, joilla kuulo- ja näkötilanne on heikentynyt. Arkinen elä-
mäsi tuottaa sinulle ongelmia, mutta selviät vielä melko itsenäisesti. Kaipaat 
vinkkejä itsenäisen elämän tueksi.

Tavoite ja sisältö: Kurssilaiset saavat tietoa palveluista ja apuvälineistä, joista 
he voisivat hyötyä. Kokemusten jakoa vertaisryhmässä. Keskustelua ja toimin-
nallisia harjoituksia. Aiheita apuvälineet, turvallinen liikkuminen, tiedonsaanti ja 
erilaiset palvelut. Sisällössä otetaan huomioon kurssiryhmän toiveet.

Hakemukset ja yhteyshenkilö: Suomen Kuurosokeat ry, Kaija Pekkanen, Insi-
nöörinkatu 10, 33720 Tampere. Puh. 0400 965 671, kaija.pekkanen@kuuroso-
keat.fi 

mieleN JA keHON HyviNvOiNTi -kurSSi SeNiOreille

Aika ja paikka: 23.-26.4. (viikko 17), Kylpylähotelli Rokua, Rokua.

Kohderyhmä: Seniori-ikäiset  kuulonäkövammaiset (etusija Pohjois- ja Itä-Suo-
mi), 8 kurssilaista.

Tavoite ja sisältö: Kurssilla huomioidaan ikäihmisten fyysiset ja psyykkiset voi-
mavarat sekä kuurosokeuden tuomat erityishaasteet. Kunnosta ja terveydestä 
kannustetaan huolehtimaan. Omaehtoiseen lihaskunnon ylläpitämiseen ohjaa-
minen. Asiantuntijaluentoja ikääntyneiden ravitsemuksen erityispiirteistä. Ver-
taisryhmässä pohditaan ikääntymisen vaikutusta elämään. Kurssilaiset saavat 
monipuolisesti tietoa osa-alueista, joista kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu 
sekä niistä tahoista mistä tukea, apua ja ohjausta voi saada. Tietoa ikäihmisil-
le tarkoitetuista palveluista ja apuvälineistä sekä tukihenkilötoiminnasta ja arjen 
monipuolistamisesta. 

Hinta: Matkakulujen omavastuu Kelan omavastuun mukaan

Hakemukset ja yhteyshenkilö: Suomen Kuurosokeat ry, Päivi Ojanperä, 
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Käsityökatu 41, 70100 Kuopio, puh. 040 4818 242, paivi.ojanpera@kuurosokeat.
fi

kuulONäkövAmmAiNeN lApSi perHeeSSä

Aika ja paikka: 25.-28.4. (viikko 17), Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa.

Kohderyhmä: Alle 18-vuotiaiden kuulonäkövammaisten lasten perheet, 10 per-
hettä.

Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on perheiden jaksamisen lisääminen. Se 
tarjoaa perheille mahdollisuuden tavata muita perheitä ja vertaisryhmissä poh-
tia, jakaa ja kehittää erityisesti haasteellisissa tilanteissa selviytymistä. Asian-
tuntijaluentoja ja keskusteluja lapsen psyykkisestä hyvinvoinnista ja oireilusta, 
lapsen itsetunnon tukemisesta, perheestä ja sen jaksamisesta. Tietoa myös nä-
kemisestä, kuulemisesta sekä niihin liittyvistä apuvälineistä, kommunikaatiosta 
ja erilaisista tukipalveluista. Toiminnallista ohjelmaa, josta osa suunnattu lap-
sille ja vanhemmille erikseen. 

Hinta: Matkakulujen omavastuu Kelan omavastuun mukaan. 

Hakemukset ja yhteyshenkilö: Suomen Kuurosokeat ry, Harri Peltola, Kalevanka-
tu 10, 40100 Jyväskylä, puh. 040 505 4683, harri.peltola@kuurosokeat.fi

TASApAiNOA mieleeN JA keHOON

Aika ja paikka: 7.-10.5. (viikko 19), Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio

Kohderyhmä: Kuurosokeat ja kuulonäkövammaiset aikuiset, 8 kurssilaista.

Tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on lisätä ja vahvistaa kurssilaisten jaksa-
mista arjessa. Fyysiset ja psyykkiset voimavarat sekä kuurosokeuden tuomat 
erityishaasteet huomioidaan kurssilla. Vertaisryhmässä pohditaan mielen ja ke-
hon tasapainon vaikutusta elämään. Kurssilaiset saavat monipuolisesti tietoa 
osa-alueista, joista kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu sekä mistä tukea, apua 
ja ohjausta voi saada. Kurssilaiset tekevät ohjatusti itselleen suunnitelman oman 
hyvinvointinsa parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Hinta: Matkakulujen omavastuu Kelan omavastuun mukaan. 

Hakemukset ja yhteyshenkilö: Suomen Kuurosokeat ry, Päivi Ojanperä, Käsityö-
katu 41, 70100 Kuopio, puh. 040 481 8242, paivi.ojanpera@kuurosokeat.fi
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kAikillA AiSTeillA

Aika ja paikka: I-osa 20.–24.5. (viikko 21) ja II-osa 19.–23.8. (viikko 34) Kuu-
rosokeiden Toimintakeskus, Insinöörinkatu 10, 33720, Tampere.

Kohderyhmä: Aikuiset kuurosokeat ja kuulonäkövammaiset

Tavoite ja sisältö: Oppia hyödyntämään omia aisteja kokonaisvaltaisesti. Kak-
siosaisella ryhmäkurssilla herkistellään aisteja erilaisten harjoitteiden ja koke-
musten avulla. Harjoitellaan mm. käsillä hahmottamista, maku- ja hajuaistin 
erottelua, tasapainoaistin käyttöä sekä jaetaan kokemuksia vertaisryhmässä.

Hakemukset ja yhteyshenkilö: Suomen Kuurosokeat ry, Kaija Pekkanen, Insi-
nöörinkatu 10, 33720 Tampere. Puh. 0400 965 671, kaija.pekkanen@kuuroso-
keat.fi 

perHeeN vOimAvArAT

Aika ja paikka: 4.-7.6. (viikko 23), Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola.

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu perheille, jossa toinen tai molemmat van-
hemmat ovat kuulonäkövammaisia. Mukaan otetaan 4–5 perhettä, joiden lap-
set ovat peruskouluikäisiä tai alle kouluikäisiä.

Tavoite ja sisältö: Vanhemmuuden tukeminen ja perheen hyvinvoinnin lisäämi-
nen sekä perheenä toimimisen tukeminen. Kurssilla käydään läpi perheen elä-
mänvaiheita ja haasteita sekä tukea tarjoavia mahdollisuuksia ja tahoja. Tavoit-
teena on erityisesti perheen kommunikaation löytyminen. Kurssi antaa tietoa 
kommunikaatiosta monipuolisesti ja sitä pohditaan kunkin perheen osalta yksi-
lölliset tarpeet huomioiden. Kommunikaatiota, opastusta ja viittomakielen ope-
tusta myös lapsille. Mahdollisuus kokemusten ja hyviksi havaittujen toiminta-
tapojen jakamiseen ja miettimiseen vertaisryhmissä. Yhteistä ohjelmaa koko 
perheelle, sekä erikseen lapsille ja aikuisille. 

Hinta: Matkakulujen omavastuu Kelan omavastuun mukaan

Hakemukset ja yhteyshenkilö: Suomen Kuurosokeat ry, Päivi Ojanperä, Käsityö-
katu 41, 70100 Kuopio, puh. 040 4818 242, paivi.ojanpera@kuurosokeat.fi
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OSAlliSTuTAAN yHDeSSä! 

Osallisuutta arjessa edistävä kurssi. Syntymästään kuurosokeiden kurssi (mo-
nivammaiset)

Aika ja paikka: 6.- 9.8.2019 (viikko 32). Kuurosokeiden Toimintakeskus, Tampe-
re.

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu henkilölle, jolla on aistivamma/kuulonä-
kövamma sekä yhdelle omaiselle. Osallistua voi myös avomuotoisesti yhden 
omaisen kanssa tai ilman häntä.

Kurssin tavoite ja sisältö: Osallistuja pääsee harjoittelemaan ryhmässä toimi-
misen taitoja. Omainen oppii tukemaan läheistään arjessa mm. harjoittelemalla 
keinoja osallisuuden tukemiseksi ja kokeilemalla erilaisia kommunikaatiotapo-
ja. Osallistuja ja omainen saavat tietoa, vertaistukea sekä tukea arjen toimintoi-
hin ja niissä suoriutumiseen. Yhteistä toimintaa sekä keskusteluluentoja omai-
sille. Ohjelma on osittain yhteistä ja eriteltyä.  

Hinta: Matkakulujen omavastuu Kelan omavastuun mukaan. 

Hakemukset ja yhteyshenkilö: Suomen Kuurosokeat ry, Marianne Ojanen, Kale-
vankatu 10, 40100 Jyväskylä, puh. 040 750 2715, marianne.ojanen@kuuroso-
keat.fi

viiTTOmAkieliSTeN TieDONSAANTi

Aika ja paikka: 17.-20.9. (viikko 38). Kuurosokeiden Toimintakeskus, Tampere

Kohderyhmä: Viittomakieltä käyttävät kuurosokeat aikuiset, kahdeksan kurssi-
laista

Tavoite ja sisältö: Lisätä ja vahvistaa kurssilaisten hyvinvointia ja jaksamista 
arjessa. Kurssilla pohditaan vertaisryhmissä kommunikaation ja tiedonsaannin 
haasteita. Erityisesti tiedonsaantiin liittyvät asiat viittomakielisenä kuurosokea-
na nyky-yhteiskunnassa. Kurssilaiset saavat monipuolista tietoa osa-alueis-
ta, joista kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu, kuten viittomakieltä käyttävien 
kehon huolto. Vertaistukea viittomakielellä kommunikoivien kesken.

Hinta: Matkakulujen omavastuu Kelan omavastuun mukaan

Hakemukset ja yhteyshenkilö: Suomen Kuurosokeat ry, Taru Kaaja, Insinöörin-
katu 10, 33720 Tampere, puh. 040 183 1618, taru.kaaja@kuurosokeat.fi
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yksilöllinen sopeutumisvalmennus
Aika ja paikka: Kurssiaika sovitaan kuntoutujan ja Kuurosokeiden Toimintakes-
kuksen kuntoutustyöryhmän kanssa yhdessä. Kuurosokeiden Toimintakeskus, 
Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere

Kohderyhmä: Aikuiset kuurosokeat ja kuulonäkövammaiset

Tavoite ja sisältö: Jakson sisältö ja tavoitteet luodaan kuntoutujan omien tar-
peiden ja elämäntilanteen mukaan. Kurssi sisältää sekä yksilöohjausta että 
ryhmämuotoista toimintaa. Ohjelmaan voi sisältyä osallistujan elämäntilanteen 
mukaan mm. kommunikaatioon, arjessa selviytymiseen, näönkäyttöön, liikku-
mistaitoon ja opastukseen sekä kuuloon liittyviä asioita. Tarvittaessa tieto-
tekniikkaan ja matkapuhelimeen liitettävien apuvälineiden ja ohjelmien käytön 
opiskelua. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ja keskustellaan kaksoisaistivam-
man vaikutuksista arkeen.

Hakemukset ja yhteyshenkilö: Suomen Kuurosokeat ry, Kaija Pekkanen, Insi-
nöörinkatu, 10, 33720 Tampere, puh. 0400 965 671, kaija.pekkanen@kuuroso-
keat.fi 

3. kuNTOuTuS

kela, moniammatillinen yksilökuntoutus
Kuurosokeiden Toimintakeskus toteuttaa Kelan rahoituksella vaativaa ja harkin-
nanvaraista yksilökuntoutusta. Kuntoutus on tarkoitettu sekä vastavammautu-
neille että jo pidempään kuulonäkövammaisina eläneille. Kuntoutustyöntekijöil-
lä on laaja-alainen erityisosaaminen kuulonäkövammaisten kuntoutuksesta.

Vaativaa lääkinnällistä yksilökuntoutusta järjestetään lapsille, nuorille ja aikui-
sille, joilla on kuulonäkövamma tai monivammaisuuteen liittyviä aistien käytön 
ja kommunikaation ongelmia. 

Harkinnanvaraista yksilökuntoutusta järjestetään aikuisille, joilla on kuulonäkö-
vamma.

Yksilöllisen kuntoutuksen tavoitteena on, että kuntoutuja saa voimavaroja ja 
valmiuksia osallistua sekä suoriutua arkipäivän tilanteissa parhaalla mahdolli-
sella tavalla. Tavoitteissa huomioidaan kuntoutujan yksilöllinen elämäntilanne 
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ja sen muutokset sekä hänen voimavaransa. 

Kuntoutuksen sisältö perustuu kuntoutussuunnitelmaan, ennakkokyselyyn 
sekä alkuvaiheen haastatteluihin ja arviointeihin. Kuntoutujan kanssa harjoitel-
laan ja opetellaan taitoja, joita hyödyntäen ja soveltaen hän voi itse tai lähiver-
koston aktiivisella tuella vaikuttaa omaan toimintakykyynsä. Kuntoutusjakso 
voi sisältää esimerkiksi liikkumistaitoa, opastusta, kommunikaatioon ja aistien 
käyttöön liittyviä harjoituksia sekä arjessa selviytymisen taitoja. Lisäksi kun-
toutukseen voi sisältyä pistekirjoituksen sekä tietokoneeseen ja matkapuheli-
meen liitettävien apuvälineiden ja ohjelmien käytön harjoituksia. Kuntoutujan 
kanssa etsitään hänelle sopivia fyysistä kuntoa sekä hyvinvointia ylläpitäviä ja 
lisääviä harjoituksia.

Kuntoutukseen voi hakeutua, kun elämäntilanteessa tai aisteissa on tapahtu-
nut muutoksia, jotka aiheuttavat haasteita arkeen. Vaativan lääkinnällisen kun-
toutuksen edellytyksenä on, että kuntoutuja on alle 65-vuotias, ja hänellä on 
sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Harkinnan-
varaisessa kuntoutuksessa ei ole ikärajaa. Edellytyksenä on, että kuntoutus on 
tarpeellista työ- ja toimintakyvyn kannalta. Omaiset voivat osallistua kuntou-
tukseen kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Päätöksen kuntoutuksesta tekee Kela. Kuntoutusjaksojen ajankohdat sovitaan 
yhdessä kuntoutujan, omaisten ja Kuurosokeiden Toimintakeskuksen kesken. 
Hakemus yksilölliseen kuntoutukseen tehdään Kelan lomakkeella KU 104 (vaa-
tiva kuntoutus) tai KU 132 (harkinnanvarainen kuntoutus). Hakemukseen tarvi-
taan liitteeksi kuntoutussuunnitelma tai lääkärin B-lausunto julkisesta tervey-
denhuollosta.

Omaisen osallistuminen tulee perustella kuntoutussuunnitelmassa ja siitä tu-
lee mainita myös kuntoutushakemuksessa. Hakemus toimitetaan Kelan toimis-
toon.

Yhteyshenkilöt: Sosiaalityöntekijä Kaija Pekkanen, puh. 0400 965 671, kaija.
pekkanen@kuurosokeat.fi. Liisa Romo, puh. 040 750 2826, liisa.romo@kuu-
rosokeat.fi.  

Kuntoutushakemuksen saat Kelan toimistosta tai Kelan verkkosivuilta: www.
kela.fi->lomakkeet->kuntoutus. Hyvin tehty kuntoutussuunnitelma auttaa 
myönteisen päätöksen saamista Kelasta. Palveluasiantuntijat ja sairaalan kun-
toutusohjaajat auttavat tarvittaessa kuntoutussuunnitelman ja hakemuksen 
laatimisessa.
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4. pAlveluASumiNeN
Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa tuotetaan asiakkaan elämäntilanteen 
huomioivaa ammattitaitoisesti toteutettua palveluasumista turvallisessa asui-
nympäristössä. Palvelukokonaisuus pohjautuu asiakkaan päivittäisiin tarpei-
siin.

Käytännön toteutuksessa huomioidaan kommunikaation, tiedonsaannin ja liik-
kumisen yksilölliset tarpeet. Vammaispalvelulain mukaista palveluasumista 
voivat hakea eri puolilla Suomea asuvat kuurosokeat tai asiakkaat, jotka oleelli-
sesti hyötyvät tuottamistamme asumispalveluista.

Hakeminen palveluasuntoihin

Suomen Kuurosokeat ry:n palveluasuntoja haetaan järjestön asuntohakulo-
makkeella. Hakemuksen voi joko tallentaa ja täyttää omalla koneella tai tulos-
taa käsin täytettäväksi. 

Palveluasuntoon muuttaminen edellyttää kotikunnan tekemää palveluasumis-
päätöstä, joko vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaista. 

Lisätietoja: 
palveluohjaaja Heli Virintie 
040 835 8389 
heli.virintie@kuurosokeat.fi
 
kuntoutumis- ja asumispalvelujohtaja Risto Hoikkanen 
040 566 1371 
risto.hoikkanen@kuurosokeat.fi

5. JärJeSTöTOimiNTA 

5.1 Jäsen- ja järjestöpalvelut
Jäsen- ja järjestöpalvelut koordinoi valtakunnallisesti sitä toimintaa, joka edis-
tää ja tukee kuurosokeiden osallistumista ja osallisuutta. Tavoite on, että kuu-
rosokeille on tarjolla virkistystä ja vertaistukea siellä missä hän asuu. Järjes-
tötoiminnan osa-alueita ovat kuurosokeiden kerhot, viriketoiminta, nuorisotoi-
minta, kokemusasiantuntijat, leirit ja kansainvälinen toiminta. Järjestötoiminta 
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verkostoituu ja tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa. 

Järjestötoimintaa koordinoi järjestöohjaaja Milla Lindh, puh. 040 774 9207, mil-
la.lindh@kuurosokeat.fi 

Lisätietoja myös: järjestöjohtaja Kai Leinonen, puh. 040 505 4680, kai.leino-
nen@kuurosokeat.fi

5.1.1 viriketoiminta
Viriketoimintaa järjestetään Helsingissä ja Tampereella. Toiminnan tavoittee-
na on tarjota juuri kuurosokeille räätälöityjä tapahtumia, vertaistukea, liikuntaa 
sekä oppimis- ja osallistumismahdollisuuksia. Matalan kynnyksen toiminta on 
säännöllistä ja elinikäiseen oppimiseen sekä sosiaalisten taitojen ylläpitämi-
seen tähtäävää. Kohderyhmään kuuluvat myös muut toiminnasta hyötyvät, ku-
ten lähiomaiset, avustajat, vapaaehtoiset sekä kommunikaatio-osaamisestam-
me hyötyvät. Virikeohjaajat tiedottavat tapahtumistaan alueellisesti suoraan 
asiakkailleen ja valtakunnallisesti Tuntosarvi-lehdessä.

Helsingin viriketoiminta

Viriketoimintaa tarjotaan pääkaupunkiseudun ja lähikuntien kuurosokeille/kuu-
lonäkövammaisille henkilöille ja heidän lähiomaisilleen. Tarjolla on esimerkiksi 
kulttuuria, liikuntaa, uintia ja retkiä asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Liity mu-
kaan Helsingin viriketoiminnan sähköpostilistalle ja saat tapahtumatiedotteen 
säännöllisesti.

Lisätiedot: virikeohjaaja Anita Palo, tekstiviestit/WhatsApp 040 837 7896, anita.
palo@kuurosokeat.fi

Tampereen Toimintapäivät

Toimintapäivät järjestää viriketoimintaa Tampereen seudulla. Harrastus- ja 
opintopiiritoimintaa toteutetaan yhdessä Ahjolan kansalaisopiston kanssa. Li-
säksi ohjelmassa on kaverikoirailtoja, taidenäyttelyitä ja ravintolaretkiä. Ohjel-
maa järjestetään kävijöiden toiveita kuunnellen. Tule rohkeasti mukaan.

Lisätiedot: Toimintapäivien ohjaaja Heidi Mansikkala, puh. 040 588 4238, heidi.
mansikkala@kuurosokeat.fi
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5.1.2 kerhotoiminta
Kuurosokeiden paikallisia kerhoja on kahdeksassa kaupungissa. Valtakunnal-
lisia teemallisia harrastuskerhoja on kuusi. Kerhot perustuvat vapaaehtoistyö-
hön. Paikallisten kerhojen tavoitteena on tarjota säännöllisesti vertaistukea ja 
ajankohtaista tietoa alueensa tapahtumista, palveluista, ja ne kutsuvat asian-
tuntijoita vastaamaan suoraan kuurosokeiden kysymyksiin. Kerhopäivät kerho-
jen vetäjille järjestetään kerran vuodessa, ajankohta ja paikka selviävät myö-
hemmin.

valtakunnalliset kerhot

kalakerho kalakaverit

Kerho järjestää 25-vuotisjuhliensa kunniaksi kalareissun ja pilkkikisat Enonte-
kiöllä 11.-15.4. ja onkikisat 23.-25.8. Näistä lisätietoa myöhemmin. 

Yhteyshenkilöt: Irja Rantatalo, rantatalo.irja@gmail.com, puh. 046 5468 298, 
apuvetäjä Vesa Pikkuhookana, vesa.pikkuhookana@gmail.com.

keilakerho kuurosokeat keilailijat (kSk) 

Keilakerhon tarkoituksena on tehdä keilailuharrastusta tunnetuksi kuurosokeil-
le ja heidän omaisilleen. Kerho järjestää leirejä, tapahtumia ja kilpailuja. Kerhos-
sa on vapaaehtoinen jäsenmaksu 20 euroa sekä kannatusjäsenmaksut henki-
löille ja yhteisöille. Jäseneksi voi tulla leireillä tai ottamalla yhteyttä: Esko Jäntti, 
puh. 0400 646 436, esko.jantti@pp2.inet.fi.

Jutaajat

Vaelluskerho Jutaajat järjestää vuosittain vaelluksen tai patikan. Vaellus suun-
tautuu syksyllä Kolille 12.-15.9. Majoituspaikka tarkentuu myöhemmin.

Yhteyshenkilöt: Paula Valminen, puh. 044 255 5960, paula.valminen@gmail.
com (vastaanottaa sitovat ilmoittautumiset)

Merja Vähämaa, puh. 045 358 832, merja.vahamaa@gmail.com (vastaa lisätie-
tokysymyksiin)

Nuorten kerho

Nuorten toiminta on tarkoitettu alle 40-vuotiaille kuulonäkövammaisille. Nuor-
ten toimintaa suunnittelee ja toteuttaa nuorten toimikunta. Toimintaa koordinoi 
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järjestöohjaaja Milla Lindh: puh. 040 774 9207, milla.lindh@kuurosokeat.fi.

Nuorten toiminnassa alkaa yhteistyö Kuuloliiton ja LapCI ry:n kanssa. Kuulo-
vammaisille nuorille järjestetään keväällä neljä kerhotapaamista Kuurosokei-
den Toimintakeskuksella. Ajankohdat ovat: 2.3., 16.3., 6.4., ja 4.5. kello 12-15.

Shakkikerho

Kuurosokeiden shakin SM-kisat järjestetään 3.-5.5. Kuurosokeiden Toiminta-
keskuksessa, Tampereen Hervannassa. Syksyllä on shakin harjoitusturnaus, 
tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Yhteyshenkilö: Aarne Pirkola, 045 619 0685 (vain tekstiviestit), aarnepi88@
gmail.com. 

viittojat-kerho

Kerhon jäseniä ovat viittomakieltä ja viitottua puhetta käyttävät kuurosokeat. 
Kerho järjestää vuosikokouksen 11.5. Tampereella ja reissun Pietariin 29.8.-1.9. 

Yhteyshenkilö: Päivi Ahtiainen, 050 384 8960 (tekstiviestit), paivi.ahtiainen@
gmail.com

paikalliset kuurosokeiden kerhot

Hervannan virkistyskerho (Kuurosokeiden Toimintakeskus, Tampere) 

Keski-Suomen kuulonäkövammaisten kerho, Jyväskylä

Kuopion kuurosokeiden kerho

Lahden kuurosokeiden kerho 

Oulun kuurosokeiden kerho 

Satakunnan kuurosokeiden kerho, Pori 

Tampereen kuurosokeiden kerho 

Vaasan kuurosokeiden kerho

Lisäksi kerhomuotoisia tapahtumia ja kokoontumisia järjestää järjestöohjaaja 
siellä, missä paikallista kerhonvetäjää ei ole.
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5.1.3 leirit
Leiritoiminnan tavoitteena on tarjota kuurosokeille teemallinen kokonaisuus, jo-
hon kuuluu omien henkisten ja fyysisten taitojen kehittäminen sekä vertaistuki. 
Leireille hankitaan kuurosokeat vertaisohjaajat. Toimintaa koordinoi järjestöoh-
jaaja Milla Lindh. 

Tulevia leirejä:

Keilaleiri 2.-4.4. Kuurosokeat Keilailijat. Kuortaneen Urheiluopisto

Liikuntaleiri 19.-22.8. Tampere, Varalan urheilukeskus, Tampere

Hengellinen leiri 1.-4.10. Kuopio 

Keilaleiri, 4.-6.10. Kuurosokeat Keilailijat. Kuortaneen Urheiluopisto

Nuorten leirin aika ja paikka varmistuu myöhemmin.

5.1.4 kokemusasiantuntijat
Kuulonäkövammaisille ja kuurosokeille kokemusasiantuntijoille järjestetään 
tänä vuonna tapaaminen ja koulutus. Paikka ja aika varmistuvat myöhemmin.

5.2 viestintä
Viestintä toimittaa yhdistyksen julkaisuja ja tiedottaa sen toiminnasta. Tietoa 
jaetaan mm. omilla verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Asiakkail-
le tiedotetaan myös kuurosokeiden keskustelualueilla (Näkövammaisten liiton 
Tiedonhallintapalvelut) sekä Teksti-TV:n sivulla 554.

Järjestölehti Tuntosarvi ilmestyy 11 kertaa vuodessa printtinä, äänitteenä, pis-
teillä ja sähköisesti. Vain jäsenille tarkoitettu jäsenkirje ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa edellä mainituilla tiedonsaantikeinoilla. Toimintakalenteri ja Vuosijul-
kaisu ilmestyvät kerran vuodessa. 

Tuntosarven aineisto pyydetään toimittamaan viestintään kunkin lehden ilmes-
tymiskuukauden ensimmäiseen päivään kello 12 mennessä. 

Ilmestymisajat ovat seuraavat loppuvuodelle 2019. Postin kulussa voi olla mah-
dollisia viiveitä, joten lehti voi tulla tilaajille hieman eri aikoihin. 
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Maaliskuu: Ilmestyminen noin viikolla 12

Huhtikuu: Ilmestyminen noin viikolla 17

Toukokuu: Ilmestyminen noin viikolla 21

Kesä/Heinäkuu: Ilmestyminen noin viikolla 25

Elokuu: Ilmestyminen noin viikolla 34

Syyskuu: Ilmestyminen noin viikolla 38

Lokakuu: Ilmestyminen noin viikolla 43

Marraskuu: Ilmestyminen noin viikolla 47

Joulukuu: Ilmestyminen noin viikolla 51

Lisätiedot: viestinnän asiantuntija/päätoimittaja Heidi Häyrynen, 040 753 2026, 
heidi.hayrynen@kuurosokeat.fi

sisällöntuottaja Jaakko Evonen, 040 860 0910, jaakko.evonen@kuurosokeat.fi 

Viestinnän yhteinen sähköposti: viestinta@kuurosokeat.fi

5.3 iCT-palvelut
Suomen Kuurosokeat ry:n valtakunnalliset ICT-palvelut on tarkoitettu kaikeni-
käisille kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille henkilöille Suomessa. ICT-palve-
luiden piirissä on noin 280 kuurosokeaa henkilöä, joille tietokone on merkittävä 
itsenäisen ja omatoimisen asioimisen mahdollistama väline. Palvelut ovat asi-
akkaalle maksuttomat.

Lisätiedot: ICT-päällikkö Marko Vainiomaa, 0400 139 713, marko.vainiomaa@
kuurosokeat.fi

iCT-asiantuntijat

ICT-asiantuntijat tekevät tarvittaessa kotikäyntejä ja tapaavat kuurosokeita tie-
tokoneasiakkaita myös kuntoutumis- ja koulutusjaksoilla. Lisäksi asiakkaille 
tarjotaan erilaisia etätukipalveluita.

ICT-asiantuntija Seppo Tero palvelee Pirkanmaan, Satakunnan, Etelä-, Keski- ja 
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Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kaikkia asiakkaita sekä koko Suomen ruotsinkie-
lisiä. Yhteystiedot: 040 717 1017, seppo.tero@kuurosokeat.fi

ICT-asiantuntija Kimmo Rouvinen työskentelee koko maan lasten ja nuorten 
sekä Itä-Suomen ja Kainuun aikuisasiakkaiden IT-tukena. Yhteystiedot: 040 
540 8238, kimmo.rouvinen@kuurosokeat.fi

ICT-asiantuntija Mariano Mineon alueeseen kuuluvat osa pääkaupunkiseudun, 
Kanta- ja Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan tie-
tokoneen käyttäjät. Yhteystiedot: 040 849 4467, mariano.mineo@kuurosokeat.fi

ICT-päällikkö Marko Vainiomaan alueeseen kuuluvat Keski-Suomen alueen ai-
kuiset tietokoneen käyttäjät. 

iCT-koulutuspalvelut 

Koulutuspalvelut tarjoavat vuosittain maksutonta tietokonekoulutusta aikuisil-
le kuurosokeille tietokonetta käyttäville henkilöille. Ryhmämuotoisesti toteu-
tettava koulutus pyrkii opetustilanteessa huomioimaan kuulo- ja näkövamman 
asettamat rajoitukset. Koulutustilanteen lähtökohdat ovat apuvälinelähtöinen 
koulutussisältö ja -materiaali, mukautettu etenemisvauhti ja sujuva kommuni-
kaatio tulkkaus- ym. järjestelyillä.

Lisätiedot:

ICT-kouluttaja Anne Metsäpuro, 040 761 3302, anne.metsapuro@kuurosokeat.fi

ICT-kouluttaja Maarit Patrikainen, 040 505 5719, maarit.patrikainen@kuuroso-
keat.fi

5.3.1 Tietsikkapiiri
Kohderyhmänä Windows-tietokoneen käyttäjät. Koulutus Kuurosokeiden Toi-
mintakeskuksella, Lintuauran ICT-koulutustilassa. Virtainpolku 4, Tampere. Jo-
kaisella kokoontumiskerralla on oma aihe, jota harjoittelemme. Lisäksi ehdim-
me ratkoa muitakin tietokonepulmia ja keskustella. Osallistujat voivat toivoa 
seuraavan kokoontumiskerran aihetta. Voit ottaa mukaasi oman tietokonee-
si tai käyttää ICT-koulutustilan ohjauskonetta. Ryhmään mahtuu 4–10 osallis-
tujaa. He voivat olla puheella kommunikoivia tai viittomakielisiä (oma tulkki). 
Opetus pienryhmäopetusta. Varaa tarvittaessa erikseen aika yksilöopetukseen.

Ilmoittautumiset: ict-koulutus@kuurosokeat.fi
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Kevään tulevat ajankohdat: 

ti 5.3. klo 13-15

ti 26.3. klo 13-15

pe 3.5. klo 9-11

pe 24.5. klo 9-11

Opetus on ilmaista, matkat omakustanteiset. VTS Ristontalossa mahdollisuus 
ruokailuun, ilmoittautumiset keittiöön. Lounas on asiakkaille 7 e, kahvi ja pulla 
2,5 e.

5.3.2 Omppu- ja robottipiirit 
Kohderyhmänä iPhone- ja Android-älypuhelinten käyttäjät. Koulutus Kuuroso-
keiden Toimintakeskuksella, Lintuauran ICT-koulutustilassa. Virtainpolku 4, 
Tampere.

Koulutuksessa jaetaan älypuhelinten käyttövinkkejä ja vaihdetaan kokemuksia 
puhelinten käytöstä. Oma puhelin ja tarvittaessa induktiosilmukka mukaan.

Etukäteen ei tarvitse ilmoittautua. Osallistujat voivat olla puheella kommuni-
koivia tai viittomakielisiä (oma tulkki mukana). Pienryhmäopetusta yhteistyös-
sä Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n kanssa. Yksilöopetukseen erikseen 
ajanvaraus.  

rObOTTi- eli ANDrOiD-piiriN kevääN TulevAT AikATAuluT:

ke 6.3. klo 9-11

ke 27.3. klo 9-11

to 2.5. klo 9-11

to 23.5. klo 9-11

Omppu- eli ipHONe-piiri:

ke 6.3. klo 13-15

ke 27.3. klo 13-15
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to 2.5. klo 13-15

to 23.5. klo 13-15

Opetus ilmaista, matkat omakustanteiset. VTS Ristontalossa mahdollisuus ruo-
kailuun, ilmoittautumiset keittiöön. Lounas asiakkaille 7 e, kahvi ja pulla 2,5 e.

5.3.3 iCT-koulutusviikot ja teemapäivät
Kohderyhmänä kuurosokeat ja kuulonäkövammaiset tietokoneen käyttäjät. 
Kuurosokeiden Toimintakeskuksen koulutuskoneilla on käytettävissä Superno-
va-, ZoomText- ja Jaws-ohjelmistot. Koulutus asiakkaille maksutonta. ICT-kou-
lutustiimi valitsee koulutettavat (4-5 henkilöä) viimeistään kuukautta ennen 
koulutuksen alkamista. Etusijalla ovat henkilöt, jotka eivät ole aiemmin saaneet 
vastaavaa koulutusta. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ict-koulutus@kuurosokeat.fi

TulevAT kevääN kOuluTukSeT:

läHDöSSä mATkAlle?

Aika: 8.–12.4. (viikko 15)

Kohderyhmä: Viittomakieliset henkilöt

Sisältö: Tutustumme ulkomaille suuntautuvan matkan hakuun ja matkalippujen 
ostamiseen, majoituksen varaamiseen ja matkakohteen palveluihin tutustumi-
seen internetissä. Jos haluat ostaa omia lippuja, varaa maksukorttisi mukaan.

TeemApäiväT ASiAkkAiDeN TOivOmiSTA AiHeiSTA 

Viikko 22

Ma 27.5. klo 9–16 

Ti 28.5. klo 9–16

Ke 29.5. klo 9–16

Viikko 33

Ma 12.8. klo 9–16 
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Ti 13.8. klo 9–16

Ke 14.8. klo 9–16

Päivien aiheet keräämme asiakkailta ja ilmoitamme niistä myöhemmin.

Kohderyhmä: Puheella kommunikoivat ja viittomakieliset henkilöt (oma tulkki). 
Oppilaat voivat osallistua yhteen tai useampaan päivään, tarvittaessa majoitus 
Toimintakeskuksella. Päivien aikana on aikaa oppilaiden kysymyksille. 

muiSTOT TAlTeeN!

Aika: 23.–27.9. (viikko 39)

Kohderyhmä: Viittomakieliset ja puheella kommunikoivat hiiren käyttäjät 

Sisältö: Teemme valokuvakirjan omista kuvista. Mukaan joko hyvälaatuisia di-
gitaalisia valokuvia (kuvattu kameran parhailla asetuksilla) tai paperivalokuvia, 
jotka skannataan digitaaliseen muotoon. Oppilaat maksavat tekemänsä kuvakir-
jan itse. Viittomakielisillä oppilailla on oltava oma tulkki.

GOOGleN pAlveluT

Aika: 28.10.–1.11. (viikko 44)

Kohderyhmä: Puheella kommunikoivat henkilöt

Sisältö: Tutustumme Googlen palveluihin internetissä (esim. Googlen haut, 
Gmail, Drive, Google+, Blogger, Hangouts)

TeemApäiväT ASiAkkAiDeN TOivOmiSTA AiHeiSTA

Viikko 49

Ma 2.12. klo 9–16 

Ti 3.12. klo 9–16 

Ke 4.12. klo 9–16 

To 5.12. klo 9–16

Päivien aiheet keräämme asiakkailta ja ilmoitamme myöhemmin.

Kohderyhmä: Puheella kommunikoivat ja viittomakieliset henkilöt (oma tulkki). 
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Oppilaat voivat osallistua yhteen tai useampaan päivään, tarvittaessa majoitus 
Toimintakeskuksella. Päivien aikana on aikaa oppilaiden kysymyksille. 

5.3.4 iCT-etäkoulutus
Etäkoulutus tapahtuu oppilaan kodissa hänen omalla tietokoneellaan. Team-
Viewer-ohjelman kautta opettaja pystyy seuraamaan oppilaan näytön tapahtu-
mia ja antamaan samalla ohjeita puheella. Viittomakieliset oppilaat voivat ko-
keilla etäkoulutusta tulkin avustuksella. Oppilas tekee ja opettaja neuvoo. 

Etäkoulutukseen tarvitaan tietokoneella TeamViewer-ohjelma sekä mikrofoni ja 
kuulokkeet tai kaiuttimet, että ääni saadaan kulkemaan molempiin suuntiin. Mi-
krofoni saattaa löytyä myös web-kamerasta, mutta kamera ei ole välttämätön. 
Vaihtoehtoisesti keskusteluun ja ohjeistukseen voi käyttää puhelinta. 

Ota yhteyttä, niin sovimme etäkoulutukselle sopivan ajankohdan. ICT-kouluttaja 
Maarit Patrikainen, 040 5055 719, maarit.patrikainen@kuurosokeat.fi

5.4 Aluepalvelut
Palveluasiantuntija on kuurosokeustyön alueellinen asiantuntija ja on asiakkai-
den, heidän lähipiirinsä ja yhteistyötahojen käytettävissä kuurosokeuteen liit-
tyvissä asioissa. Työntekijän saa parhaiten kiinni matkapuhelimen, Skypen tai 
sähköpostin kautta. Tapaamiset toimistossa ajanvarauksella.

Aikuisten, 18 vuotta täyttäneiden kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden kans-
sa työtään tekevien palveluasiantuntijoiden työalueet on jaettu maakunnittain. 
Lapsi- ja nuorisotyö sekä syntymästään kuulonäkövammaisten parissa tehtävä 
työ tapahtuu valtakunnallisesti Jyväskylän aluetoimistosta käsin. 

Lisätietoja: 
aluepalvelupäällikkö Taru Kaaja 
040 183 1618 
taru.kaaja@kuurosokeat.fi 

AlueTOimiSTOT

Helsingin aluetoimisto

Toiminta-alueeseen kuuluvat Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Päijät-Häme. Alue-
toimisto sijaitsee Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä, 
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Helsingin Itäkeskuksessa. 

Palveluasiantuntija Heli Lappalainen
040 553 9069 
heli.lappalainen@kuurosokeat.fi 
Marjaniementie 74, Helsinki

Jyväskylän aluetoimisto

Palveluasiantuntija Harri Peltola
040 505 4683
harri.peltola@kuurosokeat.fi
Kalevankatu 10, 40100 Jyväskylä

Toiminta-alueeseen kuuluvat Keski-Suomi, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa 
sekä valtakunnallinen lapsi- ja nuorisotyö.

Palveluasiantuntija Marianne Ojanen
040 7502 715 
marianne.ojanen@kuurosokeat.fi

Toiminta-alueeseen kuuluvat Kanta-Häme ja syntymästään kuulonäkövam-
maisten valtakunnallinen työ.

Kuopion aluetoimisto

Toiminta-alueeseen kuuluvat Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Etelä- ja 
Itä- Savo, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso.

Palveluasiantuntija Päivi Ojanperä
040 4818 242
paivi.ojanpera@kuurosokeat.fi
Käsityökatu 41, 70100 Kuopio

Oulun aluetoimisto

Toiminta-alueeseen kuuluvat Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi.

Palveluasiantuntija Anne Ylitalo 
0400 581 658
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anne.ylitalo@kuurosokeat.fi 
Isokatu 47, 4. krs, 90100 Oulu

Tampereen aluetoimisto

Toiminta-alueeseen kuuluvat Pirkanmaa ja Satakunnan alue.

Palveluasiantuntija Marjatta Puromäki 
0400 807 996 
marjatta.puromaki@kuurosokeat.fi 
Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere

5.5 kommunikaatiopalvelut
Kommunikaatiopalvelut järjestää opetusta ja alueellisia kursseja tarpeiden mu-
kaan eri puolella Suomea eri-ikäisille kuulonäkövammaisille ja kuurosokeille 
henkilöille sekä heidän lähipiirilleen. Koulutus voi olla yksilö- tai ryhmäopetus-
ta. Opetus ja ohjauskäynnit voivat olla myös asiakkaiden kotona tai palvelukes-
kuksissa. Aiheet liittyvät kohderyhmien toiveisiin kommunikaatiomenetelmien, 
kuvailun, opastuksen ja aistien käytön alueelta.

Koulutus on maksutonta. Kommunikaatiopalvelun asiantuntijat ovat erikoistu-
neet sekä aikuisten kuurosokeutuneiden kommunikaatiokysymyksiin että syn-
tymästä saakka kuurosokeiden varhaiseen vuorovaikutukseen. Lisäksi he tarjo-
avat konsultaatiota kommunikaatioon liittyvissä kysymyksissä. Myös etäohja-
us on mahdollista. Työntekijän saa parhaiten kiinni matkapuhelimen, Skypen tai 
sähköpostin kautta. Tapaamiset ajanvarauksella.

Kuulonäkövammaisten ja kuurosokeutuneiden kysymykset

Kommunikaatiopäällikkö Riitta Lahtinen, 0400 624 307, riitta.lahtinen@kuu-
rosokeat.fi

Arjen kommunikaatiomenetelmät ja yksilöohjaus

Kommunikaatiotyöntekijä Sanna Nuutinen, 044 738 0191, sanna.nuutinen@
kuurosokeat.fi

Syntymästä kuurosokeiden varhainen vuorovaikutus

Erityisasiantuntija Emmi Tuomi, 0400 514 922, emmi.tuomi@kuurosokeat.fi
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6. TApAHTumAT kuukAuSiTTAiN

2.3. Nuorisotoiminta, Kuulovammaisten nuorten kerho 7-17-vuotiaat, Kuuroso-
keiden Toimintakeskus

5.3. ICT-koulutus, Tietsikkapiiri, Kuurosokeiden Toimintakeskus

6.3. ICT-koulutus, Robotti-piiri (Android) sekä Omppu-piiri (iPhone), Kuuroso-
keiden Toimintakeskus

9.3. SKL-VAU Keilacup, SM-joukkuekilpailu, Tampere

15.3. Helsingin aluefoorumi, Valkea talo, Helsinki

16.3. Nuorisotoiminta, Kuulovammaisten nuorten kerho 7-17-vuotiaat, Kuu-
rosokeiden Toimintakeskus

24.3. Solaris-lomien hakuaika loppuu

26.3. ICT-koulutus, Tietsikkapiiri, Kuurosokeiden Toimintakeskus

27.3. ICT-koulutus, Robotti-piiri (Android) sekä Omppu-piiri (iPhone), Kuuroso-
keiden Toimintakeskus 

29.3. Turun aluefoorumi, Kuurojen yhdistys, Turku

2.-4.4. Keilaleiri, Kuurosokeat Keilailijat, Kuortane

2.-5.4. STEA, sopeutumisvalmennus yksilöllinen, Vaikea kuulla, vaikea nähdä, 
mikä avuksi? Kuurosokeiden Toimintakeskus

5.4. Jyväskylän aluefoorumi, Matara, Jyväskylä

6.4. Nuorisotoiminta, Kuulovammaisten nuorten kerho 7-17-vuotiaat, Kuuroso-
keiden Toimintakeskus

8.-12.4. ICT-koulutus, Lähdössä matkalle? Viittomakieliset henkilöt, Kuuroso-
keiden Toimintakeskus

9.-12.4. Mielen ja kehon hyvinvointi -kurssi, Seniori-ikäiset kuulonäkövammai-
set.

mAAliSkuu

HuHTikuu
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TOukOkuu

2.5. ICT-koulutus, Robotti-piiri (Android) sekä Omppu-piiri (iPhone), Kuuroso-
keiden Toimintakeskus

3.5. ICT-koulutus, Tietsikkapiiri, Kuurosokeiden Toimintakeskus

3.-5.5. Kuurosokeiden SM-shakkikilpailut, Kuurosokeiden Toimintakeskus

4.5. Nuorisotoiminta, Kuulovammaisten nuorten kerho 7-17-vuotiaat, Kuuroso-
keiden Toimintakeskus

4.5. SKL/VAU keilailu, henkilökohtainen ja pari SM-kilpailut, Jyväskylä

7.-10.5. STEA, sopeutumisvalmennus, Tasapainoa mieleen ja kehoon, Kylpylä-
hotelli Rauhalahti, Kuopio

11.5. Viittojat-kerhon vuosikokous, Tampere 

16.5. Saavutettavuuspäivä

18.5. Suomen Kuurosokeat ry:n kevätkokous, Tampere  

19.-26.5. Helsingin viriketoiminnan matka, Alanya, Turkki (ilmoittautuminen 
päättynyt)

20.-24.5. STEA, sopeutumisvalmennus, Kaikilla aisteilla 1. osa, Kuurosokeiden 
Toimintakeskus

23.5. ICT-koulutus, Robotti-piiri (Android) sekä Omppu-piiri (iPhone), Kuuroso-
keideToimintakeskus

11.-15.4. Kalakerho Kalakaverien 25-vuotisjuhlat ja pilkkikisat, Enontekiö

12.4. Oulun aluefoorumi, Valteri-koulun Merikartanon yksikkö, Oulu

13.-14.4. SKL-VAU Keilacup, Tapiola

14.4. Eduskuntavaalit

18.4. Toimintapäivät, Ahjolan kausi päättyy

23.-26.4. STEA, sopeutumisvalmennus, Mielen ja kehon hyvinvointi -kurssi sen-
ioreille (Itä -ja Pohjois-Suomi), Kylpylähotelli Rokua, Rokua

24.4. Kansainvälinen opaskoirapäivä

25.-28.4. STEA, sopeutumisvalmennus, perhekurssi, Kuulonäkövammainen lap-
si (alle 18-vuotiaat) perheessä, Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
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24.5. ICT-koulutus, Tietsikkapiiri, Kuurosokeiden Toimintakeskus

26.5. Europarlamenttivaalit

27.-29.5. ICT-koulutus, Teemapäivät asiakkaiden toivomista aiheista, Kuuroso-
keiden Toimintakeskus

27.-30.5. Liikuntaleiri, Varalan urheiluopisto, Tampere

keSäkuu

4.-6.6. Euroopan Kuurosokeiden Liiton yleiskokous, kuurosokeiden naisten ja 
nuorten foorumit, Unkari. Ilmoittautuminen 10.3. mennessä.

4.-7.6. STEA, sopeutumisvalmennus, Perheen voimavarat, Liikuntakeskus Paju-
lahti, Nastola 

7.-9.6. Aikuisten vertaistukitapahtuma, Kuurosokeiden Toimintakeskus

24.-29.6. Solaris-loma, Kuulonäkövammaiset aikuiset, Rauhalahti, Kuopio

27.6. Helen Kellerin päivä, kansainvälinen kuurosokeuspäivä, Kuurosokeiden 
Toimintakeskus

elOkuu

6.-9.8. STEA, sopeutumisvalmennus, Osallistutaan yhdessä!, syntymästään 
kuurosokeat, Kuurosokeiden Toimintakeskus.

12.-14.8. ICT-koulutus, Teemapäivät asiakkaiden toivomista aiheista, 
Kuurosokeiden Toimintakeskus

19.-22.8. Liikuntaleiri, Varalan urheilukeskus, Tampere

19.-23.8. STEA, sopeutumisvalmennus, Kaikilla aisteilla 2.osa, Kuurosokeiden 
Toimintakeskus

23.-25.8. Kalakerhon onkikilpailut, lisätietoa lähempänä ajankohtaa

25.-30.8. Solaris-loma, viittomakieliset aikuiset, Yyteri, Pori (haku päättyy 25.5.)

29.8.-1.9. Viittojat-kerhon retki Pietariin (ilmoittautuminen päättynyt)
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lOkAkuu

mArrASkuu

SyySkuu

12.-15.9. Vaelluskerho Jutaajat vaellus, Koli 

17.-20.9. STEA, sopeutumisvalmennus, Viittomakielisten tiedonsaanti,  
Kuurosokeiden Toimintakeskus

23.-27.9. ICT-koulutus, Muistot talteen!, viittomakieliset ja puheella kommu-
nikoivat hiiren käyttäjät, Kuurosokeiden Toimintakeskus.

24.-30.9. Kansainvälinen kuurojen viikko.

28.-29.9. Järjestökoulutuspäivät, Kuurosokeiden Toimintakeskus

30.9.-4.10. STEA, yksilöllinen sopeutumisvalmennuskurssi

1.-4.10. Hengellinen leiri, Kuopio

4.-6.10. Keilaleiri, Kuurosokeat Keilailijat. Kuortane

7.-14.10. Vanhusten viikko

15.10. Valkoisen kepin päivä

22.10. Euroopan kuurosokeiden päivä

28.10.-1.11. ICT-koulutus, Googlen palvelut, puheella kommunikoivat henkilöt, 
Kuurosokeiden Toimintakeskus

7.-9.11. Apuvälinemessut, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 

11.-18.11. Sokeain viikko 

30.11.-1.12. Suomen Kuurosokeat ry:n syyskokous, Oulu
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JOulukuu

2.-5.12. ICT-koulutus, Teemapäivät asiakkaiden toivomista aiheista, Kuuroso-
keiden Toimintakeskus

3.12. Kansainvälinen vammaisten päivä

16.12. Suomen Kuurosokeat ry 48 vuotta

yhteystietoja
Suomen kuurosokeat ry:n keskustoimisto

Vaihde 040 778 0266, myös tekstiviestit
sähköposti: kuurosokeat@kuurosokeat.fi
Osoite: Insinöörinkatu 10 C, 33720 Tampere
Toimiston aukioloaika ma-pe klo 9.00-15.00

kuurosokeiden Toimintakeskus

Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere
vaihde 040 778 0266
sähköposti: toimintakeskus@kuurosokeat.fi




