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Elinikäistä oppimista ja 
itsenäistä elämää 

Yksilölliset kohtaamiset 
toteutuvat kaikessa 
järjestömme toiminnassa

Vertaistukea ja 
monipuolisia tapahtumia  

Kuntoutumis- ja 
asumispalveluja  
Kuurosokeiden  
Toimintakeskuksella

1. Tule mukaan toimintaamme
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2. Johdanto 

Suomen Kuurosokeat ry on kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten 
oikeuksienvalvonta-, vertais-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Järjestön tarkoi-
tus on turvata kuurosokeuteen liittyvän erityisosaamisen ja kuurosokeusläh-
töisten palveluiden säilyminen ja kehittyminen muuttuvassa toimintaympäris-
tössä. 

Yhdistyksen vuoden 2022 teema on ”Paluu arkeen vertaistuella”. Tähän Toimin-
takalenteriin on koottu tietoa Suomen Kuurosokeat ry:n vuoden 2022 toimin-
nasta ja tapahtumista. Niitä järjestetään paikan päällä ja etäyhteydellä. 

Toimintakalenterin tietoihin voi tulla muutoksia. Niistä kerrotaan yhdistyksen 
viestintäkanavissa.  Tutustu ja ilmoittaudu mukaan tapahtumiin sekä koulutuk-
siin!

Yhdessä ulkoilua. Kuva: Anita Palon kuva-arkisto.
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3. Jäsen- ja järjestöpalvelut
Suomen Kuurosokeat ry tuottaa kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille palve-
luita, järjestää yhteistä toimintaa ja toimii kuurosokeusalan asiantuntijana sekä 
valvoo kuurosokeiden oikeuksia.

 
Vuosikokoukset

Kevätkokous

Aika: lauantai 21.5.2022 
Paikka: Kuurosokeiden Toimintakeskus, Tampere 

Syyskokous

Aika: lauantai 26.11.2022  
Paikka: Helsinki 
Kokouksen yhteydessä pidetään vertaistuellinen ohjelmapäivä jäsenille.  

Järjestökoulutukset

Kuurosokeille järjestetään järjestötoimintaan liittyviä koulutuksia. Niiden tär-
keä osa ovat vertaistuki ja kuurosokeiden yhteisön vahvistaminen. Lisätiedot: 
järjestöohjaaja, Milla Lindh, 040 774 9207, milla.lindh@kuurosokeat.fi

Vapaaehtoistoimijoiden koulutuspäivät

Aika: lauantai–sunnuntai 26.–27.2.2022  
Paikka: Kuurosokeiden Toimintakeskus, Insinöörinkatu 10, Tampere 

Sisältö: Yhdistyksen vapaaehtoistoimijoille eli Kerhonvetäjille järjestetään 
kou-lutuspäivät, joissa ajankohtaista tietoa, vertaistukea ja virkistäytymistä.
Majoitus järjestetään vain pitkänmatkalaisille. Osallistuminen on kerhojen toi-
mikuntien jäsenille maksutonta. Ilmoittaudu järjestöohjaajalle milla.lindh@kuu-
rosokeat.fi ystävänpäivään 14.2.2022 mennessä. Kerro ilmoittautuessa ruoka-
valiosi. Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille.
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Kokoustekniikkakoulutus

Aika: tiistai 8.3. klo 13–14.30 ja keskiviikko 9.3. klo 13–14.30  
Paikka:  Teams

Sisältö: Järjestön luottamushenkilöille ja muille asiasta kiinnostuneille järjeste-
tään kokoustekniikkakoulutus etäyhteydellä Teamsillä.

Kokemusasiantuntijakoulutus

Aika: perjantai–sunnuntai 25.–27.3.2022 
Paikka: Kuurosokeiden Toimintakeskus, Insinöörinkatu 10, Tampere

Sisältö: Koulutuksen jälkeen kuurosokeat kokemusasiantuntijat osaavat kertoa 
kuurosokeudesta, Suomen Kuurosokeat ry:stä ja oman henkilökohtaisen tari-
nansa. 

Viittojat-kerho vierailulla Eräjärvellä. Kuva: Anita Palon kuva-arkisto.
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Teams-koulutukset

Järjestöpalvelut järjestää muutaman tunnin Teams-koulutuksia eri aiheista. 
Toivomuksia eri aiheista voi esittää järjestöohjaajalle. 

Kerhot

Kerhotoimintaa koordinoi järjestöohjaaja: Milla Lindh, 040 774 9207 ja sähkö-
posti milla.lindh@kuurosokeat.fi

Valtakunnalliset kerhot

Draamakerho  
vetäjä Aki Pirkola, akepirkola@gmail.com

Kalakerho Kalakaverit 
vetäjä Irja Rajala, irja.rajala@gmail.com

Kuurosokeat Keilailijat (KSK)  
vetäjä Esko Jäntti, esko.jantti@pp2.inet.fi

Jutaajat 
kerhotoimikunnan yhteyshenkilö Merja Vähämaa, merja.vahamaa@gmail.com 

Naisten kerho  
lisätietoja järjestöohjaaja Milla Lindhiltä 

Shakkikerho 
vetäjä Aarne Pirkola, aarnepi88@gmail.com

Viittojat-kerho 
vetäjä Paula Laht, laht.paula@gmail.com

Paikalliset kuurosokeiden kerhot

Hervannan virkistyskerho  
vetäjä Ville Mäki, ville1978.maki@windowslive.com

Hämeenlinnan kerho 
vetäjä Irja Rajala, irja.rajala@gmail.com

Lahden kuurosokeiden kerho 
vetäjä Irja Rajala, irja.rajala@gmail.com
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Pohjanmaan kuurosokeiden kerho 
vetäjä Kerstin Maksimainen, kerstin.maksimainen@gmail.com

Satakunnan kuurosokeiden kerho 
vetäjä Saini Lepistö, saini.lepisto@gmail.com

Tampereen kuurosokeiden kerho  
toimikunnan yhteyshenkilö aarnepi88@gmail.com

Helsingin kerho 
Tavoitteena on perustaa kerho myös Helsinkiin, jos vetäjä löytyy. 
 
Kerhot kokoontuvat myös muualla vapaaehtoisen vetäjän löytyessä.

 
Viittomakieliset alueelliset foorumit 2022

Suomen Kuurosokeat ry järjestää yhteistyössä Kuurojen Liiton kanssa Viitto-
makieliset alueelliset foorumit. 

Päivämäärät ja paikkakunnat tarkentuvat myöhemmin. Paikalliset tapahtumat 
voivat korvautua webinaareilla.

 
Viestintä

Viestintä tiedottaa kuurosokeudesta sekä yhdistyksen toiminnasta ja palveluis-
ta. Viestinnässä huomioidaan kuurosokeat ja kuulonäkövammaiset saavutetta-
villa tiedonsaantitavoilla. 

Tietoa jaetaan eri viestintäkanavissa, kuten yhdistyksen verkkosivuilla ja jul-
kaisuissa, sosiaalisen median kanavissa, Näkövammaisten liiton Tiedon-
hallintapalveluiden sähköpostiryhmissä sekä Teksti-TV:n sivuilla 554.  
 
Tuntosarvi-lehti ilmestyy yhdeksän kertaa ja Toimintakalenteri sen erikoisnu-
merona. Jäsenkirje ilmestyy kahdesti vuodessa, syksyllä ja keväällä. Jäsenkir-
jeen mukana lähetetään vuosikokouskutsut. Edellä mainitut julkaisut ilmesty-
vät isokirjoituksella, pisteillä, äänitteenä ja sähköisesti. Vuosijulkaisu julkais-
taan yhdistyksen verkkosivuilla. 
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Tuntosarvi-lehden ilmestyminen 2022

Lehden aineisto tulee lähettää osoitteeseen: viestinta@kuurosokeat.fi.

Tammikuu: ilmestyy viikolla 1. 
Helmikuu: ilmoitukset keskiviikkoon 12.1. mennessä. Ilmestyy viikolla 5. 
Maaliskuu: ilmoitukset keskiviikkoon  9.2. mennessä. Ilmestyy viikolla 9. 
Huhtikuu: ilmoitukset keskiviikkoon16.3. Ilmestyy viikolla 14. 
Toukokuu: ilmoitukset keskiviikkoon 13.4. Ilmestyy viikolla 18. 
Elokuu: ilmoitukset keskiviikkoon 22.6. mennessä. Ilmestyy viikolla 31.  
Syyskuu: ilmoitukset keskiviikkoon  17.8. mennessä. Ilmestyy viikolla 36.  
Lokakuu: ilmoitukset keskiviikkoon  14.9. mennessä. Ilmestyy viikolla 40.  
Marraskuu: ilmoitukset keskiviikkoon 12.10. mennessä Ilmestyy viikolla 44. 
Joulukuu: erikoisnumero Toimintakalenteri 2023. Ilmestyy viikolla 51–52. 
Tammikuu 2023: ilmoitukset keskiviikkoon 7.12. mennessä. Ilmestyy viikolla 
1–2. 

Yhteystiedot: päätoimittaja Heidi Häyrynen, heidi.hayrynen@kuurosokeat.fi,  
040 753 2026, sisällöntuottaja Jaakko Evonen, jaakko.evonen@kuurosokeat.fi, 
040 860 0910, yhteinen sähköposti viestinta@kuurosokeat.fi   
 
 

4. Aluepalvelut
Palveluasiantuntija on kaikenikäisten kuulonäkövammaisten, heidän perhei-
densä ja lähipiirinsä sekä viranomaisten käytettävissä. Ota yhteyttä, jos tarvit-
set tukea ja ohjausta kuulonäkövammaan liittyvissä asioissa tai palveluihin oh-
jaamisessa muun muassa Kelan, kuntoutusohjaajien tai sosiaali- ja terveyden-
huollon viranomaisten kanssa esimerkiksi:

– vammaispalvelut 
– asumispalvelut 
– tulkkauspalvelut 
– apuvälineet 
– taloudellisten tukien hakeminen 
– muutoksenhaku viranomaispäätöksiin 
– neuvonta ja koulutus 
– päivähoito ja koulut 
– vertaistuki ja järjestön omat palvelut

Lisätietoja: järjestöpäällikkö Taru Kaaja, 040 183 1618, taru.kaaja@kuurosokeat.fi 
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1. Helsingin aluetoimisto

Heli Lappalainen, palveluasiantuntija 
Uusimaa, Päijät-Häme ja Varsinais-Suomi 
040 553 9069 
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki 
 
2. Kuopion aluetoimisto 
 
Päivi Ojanperä, palveluasiantuntija 
Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Itä-Savo, Etelä-Karjala ja 
Kymenlaakso 
040 481 8242 
Käsityökatu 41, 70100 Kuopio 
 
3. Oulun aluetoimisto

Anne Ylitalo, palveluasiantuntija 
Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 
0400 581 658 
Isokatu 47, 4. krs, 90100 Oulu 
 
4. Tampereen aluetoimisto

Marjatta Puromäki, palveluasiantuntija 
Pirkanmaa ja Satakunta 
0400 807 996 
Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere

Elina Uusitalo, palveluasiantuntijan sijainen 
Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Kanta-Häme 
044 491 4646 
Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere 
Anu-Maria Niiranen, palveluasiantuntija (perhevapaalla) 
 
5. Jyväskylän aluetoimisto

Harri Peltola, palveluasiantuntija 
Kuulonäkövammaiset lapset ja nuoret sekä syntymästään kuurosokeat / kuu-
lonäkövammaiset monitarpeiset asiakkaat koko Suomen alueella. 
040 505 4683 
Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä. Tilat sijaitsevat 3. kerroksessa.
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Palveluasiantuntijoiden  aluetoimistot
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5. ICT-palvelut
Suomen Kuurosokeat ry:n valtakunnalliset ICT-palvelut on tarkoitettu kaikeni-
käisille kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille henkilöille Suomessa. Palvelui-
den piirissä on noin 370 kuurosokeaa, joille tietokone on merkittävä itsenäi-
sen ja omatoimisen asioimisen mahdollistama väline. Palvelut ovat asiakkaalle 
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-koulutusta Kuurosokeiden Toimintakeskuksella. Kuva: Maarit Patrikainen.
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Yhteystiedot: ICT-asiantuntija Seppo Tero, 040 717 1017, seppo.tero@kuuroso-
keat.fi ja ICT-asiantuntija Kimmo Rouvinen, 040 540 8238, kimmo.rouvinen@
kuurosokeat.fi

Näin otat yhteyttä: Ensisijaisesti ICT-tuki palvelee Helpdesk-palvelun kautta. 
Yhteystiedot: puhelinnumero 044 747 4440 tai sähköposti helpdesk@kuuroso-
keat.fi. Niihin vastaa ICT-palvelujen työntekijä. Palvelupisteen puhelinnumero 
on avoinna maanantaista torstaihin kello 9:00 ja 15:00 välisenä aikana. Sähkö-
postia voi lähettää milloin tahansa.

ICT-koulutuspalvelut

ICT-koulutuspalvelut tarjoavat vuosittain maksutonta tietokonekoulutusta ai-
kuisille kuurosokeille tietokonetta käyttäville henkilöille. 

Ryhmämuotoisesti toteutettava koulutus pyrkii opetustilanteessa huomioimaan 
kuulo- ja näkövamman asettamat rajoitukset. Koulutustilanteen lähtökohdat 
ovat apuvälinelähtöinen koulutussisältö ja -materiaali, mukautettu etenemis-
vauhti ja sujuva kommunikaatio tulkkaus- ym. järjestelyillä.

Lisätiedot: ICT-kouluttaja Anne Metsäpuro, 040 761 3302, anne.metsapuro@
kuurosokeat.fi ja ICT-kouluttaja Maarit Patrikainen, 040 505 5719, maarit.patri-
kainen@kuurosokeat.fi 

Vuoden 2022 ICT-koulutusviikot ja teemapäivät

Suomen Kuurosokeat ry:n ICT-koulutus järjestää neljä ICT-aiheista koulutus-
viikkoa sekä teemapäiviä Kuurosokeiden Toimintakeskuksella. Koulutus on tar-
koitettu kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille tietokoneen käyttäjille. 

Koulutuskoneilla on käytettävissä Supernova-, ZoomText- ja Jaws-ohjelmis-
to. Koulutus on asiakkaille maksutonta. ICT-koulutustiimi valitsee koulutettavat 
(4–5 henkilöä) viimeistään kuukautta ennen koulutuksen alkamista. Etusijalla 
ovat henkilöt, jotka eivät ole aiemmin saaneet vastaavaa koulutusta.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut osoitteeseen ict-koulutus@kuurosokeat.fi.
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Muistot talteen!

Aika: maanantai–perjantai 24.–28.1.2022 (Viikko 4) 
 
Kohderyhmä: Viikko soveltuu sekä viittomakielisille että puheella kommunikoi-
ville hiiren käyttäjille.

Sisältö: Teemme valokuvakirjan omista kuvista. Tuo viikolle mukaan joko hyvä-
laatuisia digitaalisia valokuvia (kuvattu kameran parhailla asetuksilla) tai pape-
rivalokuvia, jotka skannataan digitaaliseen muotoon. Oppilaat maksavat teke-
mänsä kuvakirjan itse. Viittomakielisillä oppilailla on oltava oma tulkki.

Teemapäivät asiakkaiden toivomista aiheista (3 päivää)

Aika: 22.–24.2.2022 (Viikko 8) 
 
Tiistaina 22.2.2022 kello 9–16 
Keskiviikkona 23.2.2022 kello 9–16 
Torstai 24.2.2022 kello 9–16 

Päivien aiheet keräämme asiakkailta ja ilmoitamme myöhemmin.

Kohderyhmä: Teemapäivät soveltuvat sekä viittomakielisille että puheella kom-
munikoiville henkilöille. Viittomakielisillä oppilailla on oltava oma tulkki. Oppi-
laat voivat osallistua yhteen tai useampaan päivään. Päivien aikana on aikaa 
oppilaiden kysymyksille.

Hoidetaan asioita Internetissä

Aika: maanantai–perjantai 21.–25.3.2022 (Viikko 12) 
 
Kohderyhmä: Viikko soveltuu sekä viittomakielisille että puheella kommunikoi-
ville henkilöille.

Sisältö: Internetin käytön ABC. Tutustumme internetsivujen rakenteeseen ja 
niillä liikkumiseen, erilaisiin hakupalveluihin ja teemme hakuharjoituksia. Tu-
tustumme erilaisiin sivustoihin ja sähköisiin asiointipalveluihin, joita ovat muun 
muassa OmaKela, Kanta-palvelut, poliisi.fi, suomi.fi ja Yle Areena.
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Teemapäivät asiakkaiden toivomista aiheista (3 päivää)

Aika: 26.–28.4.2022 (Viikko 17) 
 
Tiistaina 26.4.2022 kello 9–16 
Keskiviikkona 27.4.2022 kello 9–16 
Torstai 28.4.2022 kello 9–16 

Päivien aiheet keräämme asiakkailta ja ilmoitamme myöhemmin.

Kohderyhmä: Teemapäivät soveltuvat sekä viittomakielisille että puheella kom-
munikoiville henkilöille, viittomakielisillä oppilailla on oltava oma tulkki. Oppi-
laat voivat osallistua yhteen tai useampaan päivään. Päivien aikana on aikaa 
oppilaiden kysymyksille.

Teemapäivät asiakkaiden toivomista aiheista (3 päivää)

Aika: 30.5.–1.6.2022 (Viikko 22)

Maanantai 30.5.2022 kello 9–16  
Tiistaina 31.5.2022 kello 9–16 
Keskiviikkona 1.6.2022 kello 9–16

Päivien aiheet keräämme asiakkailta ja ilmoitamme myöhemmin.

Kohderyhmä: Teemapäivät soveltuvat sekä viittomakielisille että puheella kom-
munikoiville henkilöille. Viittomakielisillä oppilailla on oltava oma tulkki. Oppi-
laat voivat osallistua yhteen tai useampaan päivään. Päivien aikana on aikaa 
oppilaiden kysymyksille.

Hoidetaan asioita internetissä

Aika: maanantai–perjantai 22.–26.8.2022 (Viikko 34) 
 
Kohderyhmä: Viikko soveltuu sekä viittomakielisille että puheella kommunikoi-
ville henkilöille.

Sisältö: Internetin käytön ABC. Tutustumme internetsivujen rakenteeseen ja 
niillä liikkumiseen, erilaisiin hakupalveluihin ja teemme hakuharjoituksia. Tu-
tustumme erilaisiin sivustoihin ja sähköisiin asiointipalveluihin, joita ovat muun 
muassa OmaKela, Kanta-palvelut, poliisi.fi, suomi.fi ja Yle Areena.
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Enemmän Windows kympistä 

Aika: maanantai–perjantai 12.–16.9.2022 (Viikko 37)

Kohderyhmä: Viikko soveltuu sekä viittomakielisille että puheella kommunikoi-
ville henkilöille.

Sisältö: Viikolla tutustumme käyttöjärjestelmän mukana tuleviin ohjelmiin, re-
surssienhallintaan, varmuuskopiointiin ja näppäinkomentoihin. Osallistujan on 
hallittava tietokoneen peruskäyttö. Mukaan voi tuoda oman kannettavan tieto-
koneen, jossa on Windows 10 –käyttöjärjestelmä.

Teemapäivät asiakkaiden toivomista aiheista (3 päivää)

Aika: 1.–3.11.2022 (Viikko 44) 
 
Tiistaina 1.11.2022 kello 9–16 
Keskiviikkona 2.11.2022 kello 9–16 
Torstai 3.11.2022 kello 9–16 

Päivien aiheet keräämme asiakkailta ja ilmoitamme myöhemmin.

Kohderyhmä: Teemapäivät soveltuvat sekä viittomakielisille että puheella kom-
munikoiville henkilöille. Viittomakielisillä oppilailla on oltava oma tulkki. Oppi-
laat voivat osallistua yhteen tai useampaan päivään. Päivien aikana on aikaa 
oppilaiden kysymyksille.

Teemapäivät asiakkaiden toivomista aiheista (3 päivää)

Aika: 7.– 9.12.2022 (Viikko 49) 
 
Keskiviikkona 7.12.2022 kello 9–16 
Torstai 8.12.2022 kello 9–16 
Perjantai 9.12.2022 kello 9–16

Päivien aiheet keräämme asiakkailta ja ilmoitamme myöhemmin.

Kohderyhmä: Teemapäivät soveltuvat sekä viittomakielisille että puheella kom-
munikoiville henkilöille. Viittomakielisillä oppilailla on oltava oma tulkki. Oppi-
laat voivat osallistua yhteen tai useampaan päivään. Päivien aikana on aikaa 
oppilaiden kysymyksille.
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Muita tapahtumia vuodelle 2022:

– Kuukausittaiset Toimintakeskuksen Omppu-, Robotti- ja Tietokonepiirit 
Tampereella jatkuvat.

– Etäkoulutus jatkuu asiakkaan tarvitsemista aihealueista ja lisäksi tarjo-
amme ryhmämuotoista etäkoulutusta mahdollisuuksien mukaan.

– ICT-toreja järjestetään 6-8 kappaletta, joista valtaosa järjestetään virtuaa-
lisina ICT-toreina. Tavoitteena on järjestää kaksi fyysistä ICT-toria, joista toinen 
suunnataan nuorille ja nuorille aikuisille. Aihealueina apuvälineet ja ajankohtai-
set ICT-aiheet. Ajankohta ja järjestämispaikkakunta ilmoitetaan myöhemmin.

– ICT-palvelut osallistuu tarvittaessa kuurosokeiden alueellisiin tapahtu-
miin. Tapahtumissa jaetaan ajankohtaista tietoa ja koulutetaan tietoteknisiä 
asioita sekä esitellään uusia laitteita ja apuvälineitä.

 6. Kurssi- ja tapahtumatoiminta

Kurssitoiminta – Paluu arkeen vertaistuella

Yhteyshenkilö: Taru Kaaja, 040 183 1618, taru.kaaja@kuurosokeat.fi. Hakemuk-
set: Suomen Kuurosokeat ry, Taru Kaaja, Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere. Voit 
hakea kursseille paperilomakkeella tai sähköisen linkin kautta. Tiedot päivite-
tään yhdistyksen verkkosivujen tapahtumiin: www.kuurosokeat.fi. Ensisijaises-
ti kursseille valitaan henkilöt, jotka eivät ole osallistuneet kursseillemme aiem-
min. Muuten valintakriteerit ovat kurssikohtaisia. 

Kurssi viittomakielisille – kehittyvä viittomakieli 

Ajankohta: maanantai–perjantai 7.–11.2.2022 
Paikka: Kuurosokeiden Toimintakeskus, Insinöörinkatu 10, Tampere 
Kohderyhmä: viittomakieltä käyttävät aikuiset kuurosokeat / kuulonäkövam-
maiset 
Hakeminen: maanantaihin 10.1.2022 mennessä

Tavoite ja sisältö: Viittomakieli muuttuu ja kehittyy. Pohditaan vertaisryhmissä 
kommunikaation ja tiedonsaannin mahdollisuuksia. Viittomakieli on koko var-
talon kieli. Vinkkejä kehon huoltoon ja hyvinvointiin. 
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Mielen ja kehon hyvinvointikurssi senioreille

Ajankohta: tiistai–perjantai 22.–25.3.2022 
Paikka: Kylpylähotelli Rokua  
Kohderyhmä: yli 65-vuotiaat kuurosokeat / kuulonäkövammaiset  
Hakeminen: torstaihin 17.2.2022 mennessä

Tavoite: Kannustetaan osallistumaan ja huolehtimaan kunnosta sekä tervey-
destä kokonaisvaltaisesti. Jaetaan kokemuksia vertaisryhmässä.

Vaikea kuulla, vaikea nähdä

Ajankohta: maanantai–perjantai 4.–8.4.2022  
Paikka: Kuurosokeiden Toimintakeskus, Insinöörinkatu 10, Tampere 
Kohderyhmä: aikuiset, joilla kuulon ja näön tilanne on heikentynyt  
Hakeminen: torstaihin 3.3.2022 mennessä

Tavoite ja sisältö: Arki tuottaa haasteita ja kaipaat vinkkejä itsenäisen elämän 
tueksi sekä tietoa palveluista ja niiden hakemisesta. Kurssilla on toiminnallisia 
harjoituksia ja mahdollisuus jakaa kokemuksia vertaisryhmässä.

Mielen ja kehon hyvinvointikurssi senioreille 

Ajankohta: tiistai–perjantai 3.–6.5.2022  
Paikka: Kunnonpaikka, Kuopio 
Kohderyhmä: yli 65-vuotiaat kuurosokeat / kuulonäkövammaiset 
Hakeminen: torstaihin 31.3.2022 mennessä

Tavoite ja sisältö: Kannustetaan osallistumaan ja huolehtimaan kunnosta sekä 
terveydestä kokonaisvaltaisesti. Jaetaan kokemuksia vertaisryhmässä.

Kaikilla aisteilla 

Ajankohta: I osa maanantai–perjantai 9.–13.5.2022 ja II osa 8.–12.8.2022  
Paikka: Kuurosokeiden Toimintakeskus, Insinöörinkatu 10, Tampere 
Kohderyhmä: aikuiset kuurosokeat / kuulonäkövammaiset 
Hakeminen: torstaihin 7.4.2022 mennessä

Tavoite ja sisältö: Opitaan hyödyntämään kokonaisvaltaisesti omia aisteja arjen 
eri toiminnoissa. Harjoitellaan muun muassa käsillä hahmottamista, maku- ja 
hajuaistin hyödyntämistä sekä apuvälineiden käyttämistä. 
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Perheen voimavarat

Ajankohta: tiistai–perjantai 14.–17.6.2022 
Paikka: Kylpylähotelli Aulanko 
Kohderyhmä: perheet, joissa vähintään toinen vanhemmista on kuurosokea / 
kuulonäkövammainen ja joissa on alakouluikäikäisiä tai nuorempia lapsia  
Hakeminen: torstaihin 12.5.2022 mennessä

Tavoite ja sisältö: Tavoitteena on vahvistaa perheen hyvinvointia. Vertaisryh-
missä jaetaan myös omia kokemuksia ja arkea helpottavia keinoja. Lisäksi on 
asiantuntijaluentoja sekä toiminnallista ohjelmaa.

Koe tunne

Ajankohta: maanantai–perjantai 15.–19.8.2022  
Paikka: Kuurosokeiden Toimintakeskus, Insinöörinkatu 10, Tampere 
Kohderyhmä: syntymästään kuurosokeat ja heidän omaisensa  
Hakeminen: maanantaihin 20.6.2022 mennessä

Kaikilla aisteilla -kurssi aistipuutarhassa Kuurosokeiden Toimintakeskuksella. 
Kuva: Jaakko Evonen.
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Tavoite ja sisältö: Harjoitellaan ryhmässä toimimisen taitoja ja kokeillaan erilai-
sia kommunikaatiotapoja. Lisäksi omainen oppii tukemaan läheistään arjessa.

Naiskuva muutoksessa

Ajankohta: tiistai–perjantai 6.–9.9.2022  
Paikka: Kylpylähotelli Eden Nokia 
Kohderyhmä: 18–65-vuotiaat kuurosokeat / kuulonäkövammaiset naiset 
Hakeminen: torstaihin 4.8.2022 mennessä

Tavoite ja sisältö: Kuinka aistipuutokset vaikuttavat naiseuteen? Jaetaan koke-
muksia vertaisryhmässä ja tarkastellaan minäkuvaa ennen ja nyt. 

Yhdessä eteenpäin -kurssi pariskunnille 

Ajankohta: tiistai–perjantai 20.–23.9.2022  
Paikka: Kylpylähotelli Peurunka 
Kohderyhmä: pariskunnat, joissa toinen tai molemmat puolisot ovat kuuroso-
keita / kuulonäkövammaisia  
Hakeminen: torstaihin 18.8.2022 mennessä

Tavoite ja sisältö: Kurssilla käsitellään aistivammojen vaikutusta parisuhtee-
seen. Parisuhteen hyvinvointia lisätään vuorovaikutus- ja kommunikaatiotapo-
ja kehittämällä. Käytännön harjoitteluja sekä vertaisryhmissä jaetaan omia ko-
kemuksia ja arkea helpottavia keinoja.

Vaikea kuulla, vaikea nähdä

Ajankohta: maanantai–perjantai 3.–7.10.2022 
Paikka: Kuurosokeiden Toimintakeskus, Insinöörinkatu 10, Tampere 
Kohderyhmä: aikuiset, joilla kuulon ja näön tilanne on heikentynyt  
Hakeminen: torstaihin 1.9.2022 mennessä

Tavoite ja sisältö: Arki tuottaa haasteita ja kaipaat vinkkejä itsenäisen elämän 
tueksi sekä tietoa palveluista ja niiden hakemisesta. Kurssilla on toiminnallisia 
harjoituksia ja mahdollisuus jakaa kokemuksia vertaisryhmässä.
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Leirit ja tapahtumat
 
Yhteyshenkilö: järjestöohjaaja Milla Lindh, 040 774 9207 ja milla.lindh@kuu-
rosokeat.fi

Nuorten viikonlopputapahtuma 

Ajankohta: perjantai–sunnuntai 10.–12.6.2022 
Paikka: Turun alue 
Kohderyhmä: 18–40-vuotiaat kuurosokeat / kuulonäkövammaiset

Tavoite ja sisältö: Identiteetin vahvistaminen ja itsenäistyminen. Vertaisryhmis-
sä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia esimerkiksi opiskelusta ja työelämästä.

 

Liikunta lisää hyvinvointia. Kuva: Jaakko Evonen.
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Liikunnalla hyvinvointia 

Aika: torstai–sunnuntai 30.6.–3.7.2022 
Paikka: Pirkanmaan alue 
Kohderyhmä: kaikki kuurosokeat / kuulonäkövammaiset

Tavoite ja sisältö: Vertaisryhmässä kokeillaan erilaisia liikuntavaihtoehtoja tur-
vallisesti ja ohjatusti. Samalla madalletaan kynnystä liikunnan aloittamiseen ja 
helpotetaan itselleen sopiva lajin löytymistä. Tavoitteena on löytää säännölli-
nen terveyttä ja hyvinvointia lisäävä harrastus.

Henkistä hyvinvointia ja mielenrauhaa viikonlopputapahtuma 

Ajankohta: perjantai–sunnuntai 7.–9.10.2022 
Paikka: Pirkanmaan alue 
Kohderyhmä: kaikki kuurosokeat / kuulonäkövammaiset ja heidän perheensä 

Tavoite ja sisältö: Pysähtyminen ja rauhoittuminen sekä vertaisryhmä- ja yksi-
lökeskustelut asiantuntijan kanssa. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä kirk-
kohallituksen viittomakielisen työn ja paikallisen seurakunnan kanssa. 

Kaamostapahtuma 

Ajankohta: tiistai–torstai  8.–10.11.2022  
Paikka: Lapin alue 
Kohderyhmä: kaikki kuurosokeat / kuulonäkövammaiset ja heidän perheensä

Tavoite ja sisältö: Miten pimeä aika vaikuttaa toimintakykyyn? Vertaisryhmässä 
kokeillaan ja opetellaan otsa- ja taskulamppujen sekä valonheitinten käyttöä ja 
valkoisen kepin erilaisia mahdollisuuksia. Rohkaistaan ulkoilemaan ja osallis-
tumaan myös pimeään aikaan. 
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7. Kommunikaatiopalvelut
Kommunikaatiopalvelut järjestää opetusta, ohjausta ja alueellisia kursseja tar-
peiden mukaan eri puolella Suomea eri-ikäisille kuulonäkövammaisille ja kuu-
rosokeille henkilöille sekä heidän lähipiirilleen. Koulutus voi olla yksilö- tai ryh-
mäopetusta. Ohjauskäyntejä voidaan järjestää myös asiakkaiden kotona tai 
palvelukeskuksissa. Myös etäohjaus on mahdollista. Opetusta annetaan myös 
verkossa Classroom-oppimisympäristössä ja ohjataan sen käyttöön.

Aiheet liittyvät kohderyhmien toiveisiin eri kommunikaatiomenetelmien (suu-
raakkoset, taktiili sormittaminen ja viittominen, kuvat, kommunikaatiokansiot, 
sairaalareppu jne.), kuvailun, opastuksen ja aistien käytön alueelta. Järjestäm-
me myös eri aiheista kaikille avoimia webinaareja. Uusiin kommunikaatiomate-
riaaleihin voi tutustua kotisivuilta kommunikaatiopalvelujen alta.

Kommunikaatiopalvelun asiantuntijat ovat erikoistuneet kuurosokeutuneiden, 
syntymästä saakka kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten monitarpeisten 

Taktiilikommunikointia kädestä käteen. Kuva: Jaakko Evonen.
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kommunikaatiokysymyksiin. Lisäksi he tarjoavat konsultaatiota kommunikaa-
tioon liittyvissä asioissa. Laita viestiä meille, niin otamme yhteyttä. Koulutus on 
maksutonta. 

Työntekijän saa parhaiten kiinni matkapuhelimen tai sähköpostin kautta. Ta-
paamiset sovitaan ajanvarauksella. Yhteystiedot: kommunikaatiopäällikkö Riit-
ta Lahtinen, 0400 624 307, riitta.lahtinen@kuurosokeat.fi tai kommunikaatio-
palvelut@kuurosokeat.fi

 
8. Kuntoutumis- ja asumispalvelut

 
Kuntoutumispalvelut

Kelan moniammatillinen yksilökuntoutus 

Kuurosokeiden Toimintakeskus toteuttaa Kelan rahoituksella vaativaa lääkin-
nällistä moniammatillista yksilökuntoutusta lapsille ja nuorille sekä harkin-
nanvaraista moniammatillista yksilökuntoutusta aikuisille. Kuntoutus on tar-
koitettu sekä vastavammautuneille että jo pidempään kuulonäkövammaisena 
eläneille. Yksilökuntoutus toteutetaan majoituksella tai ilman majoitusta. Kun-
toutujan omaiset voivat osallistua kuntoutukseen kuntoutuspäätöksen mukai-
sesti. Lapsen perhe osallistuu moniammatilliseen yksilökuntoutukseen koko-
aikaisesti yhdessä lapsen kanssa. Nuoren perhe osallistuu kuntoutukseen ko-
koaikaisesti tai vain osan aikaa, jos se on nuoren itsenäistymisen tukemiseksi 
tarkoituksenmukaista. 

Kuntoutuksen tavoitteet ja sisältö

Yksilöllisen kuntoutuksen tavoitteena on, että kuntoutuja saa voimavaroja ja 
valmiuksia osallistua monipuolisesti eri toimintoihin omassa elinympäristös-
sään sekä selviytyy arkipäivän tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Mo-
niammatillisella kuntoutustyöryhmällä on laaja-alainen erityisosaaminen kuu-
lonäkövammaisten kuntoutuksesta. Kuntoutuksen sisältö perustuu kuntoutus-
suunnitelmaan tai lääkärin B-lausuntoon, ennakkokyselyyn sekä alkuvaiheen 
haastatteluihin ja arviointeihin. Tavoitteiden asettamisessa otetaan huomioon 
kuntoutujan yksilöllinen elämäntilanne, sen muutokset sekä hänen voimava-
ransa.



25Toimintakalenteri 2022

Kuntoutuksessa harjoitellaan taitoja, joita hyödyntäen kuntoutuja voi itse ja/tai 
lähiverkoston tuella vaikuttaa omaan toimintakykyynsä. Kuntoutus sisältää esi-
merkiksi liikkumistaitoon, kommunikaatioon – ja aistien käyttöön liittyviä har-
joituksia sekä arjessa selviytymisen taitoja. Lisäksi kuntoutukseen voi sisältyä 
pistekirjoituksen ohjausta sekä tietokoneeseen ja matkapuhelimeen liitettävi-
en apuvälineiden ja ohjelmien käytön harjoituksia. Kuntoutujan kanssa yhdes-
sä mietitään ja harjoitellaan keinoja, joilla ylläpitää ja edistää kokonaisvaltaista 
hyvinvointia. 

Vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus lapsille ja nuorille

Kuulonäkövammaisten lasten ja nuorten yksilökuntoutus on tarkoitettu alle 
18-vuotiaille lapsille tai nuorille ja heidän perheilleen. Lapsi tai nuori tarvitsee 
yksilöllisesti ja moniammatillisesti toteutettua kuntoutuspalvelua. Kuntoutus 
on tarkoitettu lisäksi 18–25-vuotiaille nuorille aikuisille tilanteessa, jossa nuo-
ren sairaus- ja elämäntilanne sekä kuntoutumisen tuen tarve edellyttävät tiivis-
tä yhteistyötä koko perheen kanssa. 

Hakeminen

Hakemus lasten ja nuorten vaativaan lääkinnälliseen yksilökuntoutukseen teh-
dään Kelan lomakkeella KU 104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) Hakemuk-
seen tarvitaan liitteeksi kuntoutussuunnitelma tai lääkärin B-lausunto julkises-
ta terveydenhuollosta.

 
Harkinnanvarainen yksilökuntoutus aikuisille

Harkinnanvaraista yksilökuntoutusta järjestetään aikuisille, joilla on kuulonäkö-
vamma. Harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa ei ole ikärajaa, myös yli 65-vuo-
tiaat voivat hakeutua harkinnanvaraiseen yksilökuntoutukseen. Edellytyksenä 
on, että kuntoutus on tarpeellista työ- ja/tai toimintakyvyn kannalta. 

Hakeminen 

Hakemus harkinnanvaraiseen yksilökuntoutukseen tehdään Kelan lomakkeella 
KU 132 (harkinnanvarainen kuntoutus). Hakemukseen tarvitaan liitteeksi kun-
toutussuunnitelma tai lääkärin B-lausunto julkisesta terveydenhuollosta. Hyvin 
tehty kuntoutussuunnitelma ja kuntoutushakemus auttavat myönteisen pää-
töksen saamista Kelasta. Sairaalan kuntoutusohjaajat sekä Suomen Kuuroso-
keat ry:n palveluasiantuntijat auttavat tarvittaessa kuntoutussuunnitelman ja 
hakemuksen laatimisessa. Omaisen tai läheisen tarve osallistua kuntoutukseen 
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tulee perustella kuntoutussuunnitelmassa tai lääkärinlausunnossa. Siitä tulee 
mainita myös kuntoutushakemuksessa. 

Kuntoutushakemuksen saat Kelan toimistosta tai Kelan verkkosivuilta: www. 
kela.fi-> kuntoutus. Päätöksen kuntoutuksesta tekee Kela. Kuntoutuspäätök-
sen saatuamme otamme kuntoutujaan yhteyttä kolmen viikon sisällä päätök-
sen saapumisesta. Kielteisen kuntoutuspäätöksen Kela ilmoittaa vain hakijalle. 
Kuntoutusjaksojen ajankohdat sovitaan yhdessä kuntoutujan, omaisen ja Kuu-
rosokeiden Toimintakeskuksen kuntoutustyöryhmän kanssa.

Yhteystiedot: kuntoutuksen palveluesimies Hanna Tenhunen, hanna.tenhu-
nen@kuurosokeat.fi, puhelinnumero 0400 965 671.

 
Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on lakisääteistä ja asiakkaalle maksutonta lääkinnällistä kun-
toutusta. Sairaanhoitopiirit ja kuntien vammaispalvelut voivat ostaa kuulonä-
kövammaisten kuntoutusohjausta Suomen Kuurosokeat ry:ltä. Asiakkaita ovat 
kuulonäkövammaiset, aikuisena kuurosokeutuneet, syntymästään kuurosokeat 
ja -monitarpeiset sekä muut palvelusta hyötyvät henkilöt. 

Palvelu on kaikenikäisille. Palvelun tavoitteena on kuulonäkövammatiedon ja-
kaminen: kokonaistilanteen kartoitus, muutostilanteissa tukeminen ja tiedon 
jakaminen, palvelutarpeiden kartoitus, kuurosokean kohtaamisessa ja kommu-
nikaatiossa ohjaaminen, apuvälineohjaus, sosiaaliturvaan liittyvä neuvonta ja 
ohjaus. Kuntoutusohjaaja käy asiakkaan kotona, päiväkodissa, asumisyksikös-
sä, oppilaitoksessa, toimintakeskuksessa ja/tai työpaikalla. 

Asiakas, läheinen tai verkostoon kuuluva voi olla yhteydessä oman sairaanhoi-
topiirin silmä- tai kuuloyksikköön tai kunnan sosiaalitoimeen, joissa arvioidaan 
palvelun tarve. Voit ottaa yhteyttä myös suoraan meihin ja selvitämme kuntou-
tusohjaustarvettasi. 

Yhteystiedot: kuntoutusohjaaja: Kaisa Surakka, kaisa.surakka@kuurosokeat.fi 
tai kuntoutusohjaus@kuurosokeat.fi, puhelinnumero 040 545 0438. 
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Asumisen palvelut

Palveluasuminen

Palveluasumista tarjotaan Tampereella sijaitsevissa kodeissa. Sinulla tai lähei-
selläsi kuulonäkövammaisena, kuurosokeana tai viittomakielisenä on mahdolli-
suus omankieliseen palveluasumiseen.

Esteettömät asunnot

Asiakkaidemme käytössä on esteettömiä palveluasuntoja rivi- ja kerrostaloko-
deissa. Tarjoamme mahdollisuutta myös lyhytaikaiseen asumiseen. Käytössä 
on yhteisiä kokoontumistiloja.

Asuminen on mahdollista myös ryhmäkodissa, jossa asiakkaamme voivat viet-
tää turvallisesti elämänsä viimeiset vuodet. Ryhmäkodin yhteydessä on mah-
dollisuus lyhytaikaiseen intervallihoitoon.

Lehden lukua. Kuva: Heidi Häyrynen
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Palvelut omalla kommunikaatiolla

Virikkeet ja harrastusmahdollisuudet 
Ateria- ja siivouspalvelut 
Yhteisöllisyys ja vertaistuki 
Hoiva ja huolenpito 
Arjessa tukeminen

Henkilöstö palvelee

Ammattitaitoisesti ja yksilöllisesti 
Kommunikaatiotavat huomioiden, opastaen sekä kuvaillen 
Tapa- ja toimintakulttuuria kunnioittaen 
 
Palveluasumiseen hakeutuminen

Suomen Kuurosokeat ry:n palveluasuntoja haetaan järjestön asuntohakulo-
makkeella. Se löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.kuurosokeat.fi - asumisen 
palvelut - asiakkaaksi hakeutuminen. Palveluasuntoon muuttaminen edellyttää 
kotikunnan tekemän palveluasumispäätöksen.

Viittomakielistä kotipalvelua

Kotipolku tarjoaa viittomakielistä kotipalvelua Pirkanmaan alueella.  
Pirkanmaalaisilla viittomakielisillä ja kuulonäkövammaisilla on mahdollisuus 
saada kotipalvelua. Kotipolku toimii asiakkaiden omissa asuin- ja toimintaym-
päristöissä. Palvelussa huomioidaan asiakkaiden elämäntilanne, aistirajoitteet 
ja yksilöllinen kommunikaatio.

Kotipolun palvelumuotoja ovat esimerkiksi ikääntyvän kuulo- tai kuulonäkö-
vammaisen kotihoito, asiointiapu, viittomakielisen lapsiperheen apu, kotiutta-
misen, toipilasajan ja elämän kriisitilanteiden tuki sekä tiedon saannin tukemi-
nen asiakasta itseään koskevissa asioissa.

Kotipolun palveluihin voi anoa kotikunnalta maksusitoumusta, jolloin maksun 
omavastuuosuus määräytyy kunnan maksupäätöksessä.
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Lisätietoja asumisen palveluista

Lisätietoja asumisen palveluista antavat palveluohjaaja Heli Virintie, 040 835 
8389, heli.virintie@kuurosokeat.fi ja toiminnanjohtaja Risto Hoikkanen, 040  566 
1371, risto.hoikkanen@kuurosokeat.fi. 

9. Elinikäinen oppiminen
Yhteyshenkilönä toimii järjestöohjaaja: Milla Lindh, 040 774 9207 ja milla.
lindh@kuurosokeat.fi. Helsingissä jatkuu ohjattu kuntosali- ja allasjumpparyh-
mä opintopiiritoimintana. Ajankohdista tiedotetaan paikallisesti. Tampereella 
opintopiiritoiminta jatkuu yhteistyössä Ahjolan kansalaisopiston kanssa. Ajan-
kohdista tiedotetaan paikallisesti.

Allasjumpparyhmä harjoittelemassa. Kuva: Anita Palon kuva-arkisto.
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Maaliskuu  
3.3. Maailman kuulopäivä 
8.3–9.3. Kokoustekniikkakoulutus 
21.–25.3. ICT-koulutus: Hoidetaan asioita Internetissä 
22.–25.3. Mielen ja kehon hyvinvointikurssi senioreille 
25.–27.3. Kokemusasiantuntijakoulutus 
 
Huhtikuu 
4.–8.4. Vaikea kuulla, vaikea nähdä -kurssi 
27.4. Kansainvälinen opaskoirapäivä 
26.–28.4. ICT-koulutus: Teemapäivät asiakkaiden toivomista aiheista 
 
Toukokuu 
3.–6.5. Mielen ja kehon hyvinvointikurssi senioreille 
9.–13.5. Kaikilla aisteilla -kurssi I osa 
19.5. Kansainvälinen saavutettavuuspäivä 
21.5. Suomen Kuurosokeat ry:n kevätkokous 
23.5. Kansainvälinen esteettömyyspäivä 
28.5. Kansainvälinen selkokielen päivä 
30.5.–1.6. ICT-koulutus: Teemapäivät asiakkaiden toivomista aiheista
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Kesäkuu 
2.6. Kuulopäivä 
10.–12.6. Nuorten viikonlopputapahtuma 
14.–17.6. Perheen voimavarat -kurssi 
27.6. Kansainvälinen kuurosokeuspäivä 
30.6.–3.7. Liikunnalla hyvinvointia -tapahtuma 
 
Elokuu 
8.–12.8. Kaikilla aisteilla -kurssi II osa 
15.–19.8. Koe tunne -kurssi 
22.–26.8. ICT-koulutus: Hoidetaan asioita Internetissä 
 
Syyskuu 
6.–9.9. Naiskuva muutoksessa -kurssi 
12.–16.9. ICT-koulutus: Windows kympistä 
17.9. Kansainvälinen retiniitikon päivä 
20.–23.9. Yhdessä eteenpäin- kurssi pariskunnille 
23.9. Kansainvälinen viittomakielen päivä 
 
Lokakuu 
3.–7.10. Vaikea kuulla, vaikea nähdä -kurssi 
7.–9.10. Henkistä hyvinvointia ja mielenrauhaa -tapahtuma 
13.10. Maailman näköpäivä 
13.10. Kansainvälinen selkeän kielen päivä 
15.10. Kansainvälinen valkoisen kepin päivä 
22.10. Euroopan kuurosokeiden päivä 
 
Marraskuu 
1.–3.11. ICT-koulutus: Teemapäivät asiakkaiden toivomista aiheista 
8.–10.11. Kaamostapahtuma 
26.11. Suomen Kuurosokeat ry:n syyskokous 
 
Joulukuu 
3.12. Kansainvälinen vammaisten päivä 
7.–9.12. ICT-koulutus: Teemapäivät asiakkaiden toivomista aiheista  
16.12. Suomen Kuurosokeat ry perustamispäivä



Puhelinvaihde 040 778 0266  
kuurosokeat@kuurosokeat.fi 
Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere 
Toimiston aukioloaika ma-pe klo 9.00–15.00

Tapahtumiin ja yhteystietoihin voi tulla vuoden aikana muutoksia.  
Ajankohtaiset tiedot löydät verkkosivuiltamme www.kuurosokeat.fi. 


