Aluetyö
Kuurojen Liiton aluepalvelua viittomakielisille
ja vertaisryhmille
Kuurojen Liiton aluetyöntekijät tarjoavat viittomakielistä palveluohjausta, neuvontaa
ja tukea kaikenikäisille. Lisäksi aluetyöntekijät tekevät alueellista vaikuttamistyötä.
Asiakkaitamme ovat mm. kuurot aikuiset, kuurojen lasten perheet ja viittomakieliset
vertaisryhmät. Yhteistyötä tehdään myös paikallisten viranomaisten kanssa.
Palveluohjaus

Digiohjaus (ent. ICT-ohjaus)

Palveluohjaus on yksilöllistä ohjausta, neuvontaa ja tukea elämän eri tilanteissa. Asiakas saattaa tarvita neuvoja tai tukea liittyen esimerkiksi
varhaiskasvatukseen, sosiaali- ja terveysalaan,
asumiseen, työllistymiseen tai vanhuspalveluihin. Asiakkaille on tärkeää keskustella asioista
omalla kielellään. Tarvittaessa asiakas ohjataan
mukaan vertaistoimintaan.

Digiohjaajat antavat digitaitoihin liittyvää neuvontaa, järjestävät aiheeseen liittyvää ryhmä- ja
muuta koulutustoimintaa sekä osallistuvat viittomakieliseen digikehittämiseen. Myös muut
aluetyöntekijät voivat antaa neuvoja älylaitteiden käytössä tai ohjata eteenpäin oikealle
henkilölle.

Viranomaispalveluissa asiakas ohjataan oikean
viranomaisen luo sekä tarvittaessa tuetaan
asioiden hoidossa. Aluetyöntekijät antavat
konsulttiapua myös viranomaiseille, joilla on
usein tiedonpuutetta viittomakielistä ja viittomakielisistä.

Järjestöohjaus
Järjestöohjaus palvelee valtakunnallisesti kaikkia liiton jäsenyhdistyksiä ja muita viittomakielisiä vertais- ja harrastusryhmiä. Järjestöohjaajat
antavat neuvoa ja ohjausta erilaisissa yhdistysasioissa sekä tekevät alueellista vaikuttamistyötä kielellisistä oikeuksista.
Järjestökioski on järjestöohjauksen ylläpitämä
viittomakielinen etäpalvelu. Päivystysaikoina
järjestökioskiin voi ottaa yhteyttä Skype tai
WhatsApp-videopuhelun kautta. Lisätietoja
palvelusta löytyy liiton verkkosivulta: www.
kuurojenliitto.fi/yhdistyshuone

Digivertaisohjaustoiminta (ent. ICT-vertaisohjaus) alkoi vuonna 2018. Toimintaan osallistuvat
vapaaehtoiset ympäri Suomea. Mikäli sinua
kiinnostaa vapaaehtoinen digineuvontatyö, ota
yhteys Kuurojen Liiton digiohjaajiin.

Aluetyöntekijöiden yhteystiedot kääntöpuolella.
Aluetyöntekijöiden päivitetyt yhteystiedot
löytyvät Kuurojen Liiton www-sivuilta ja Ylen
Teksti-TV:stä 560 (på svenska 797)

Kuurojen Liitto ry
pl 57, 00401 Helsinki
www.kuurojenliitto.fi

Aluetyö
Aluetyön johtaja

Helena Torboli

+358 50 595 1842
vain tekstiviestit
helena.torboli@kuurojenliitto.fi

Digiohjaus, palveluohjaus

Heli Mikkola

+358 400 476 127
heli.mikkola@kuurojenliitto.fi
ict@kuurojenliitto.fi

Järjestöohjaus

Annukka Hiekkanen

+358 50 495 1922
vain tekstiviestit
annukka.hiekkanen@kuurojenliitto.fi

Palveluohjaus
(myös lapsiasiat)

Rita Auroila

+358 400 257 974
rita.auroila@kuurojenliitto.fi

Palveluohjaus

Merja Brander

(sijainen 31.12.2020 asti)
+358 400 654 769
merja.brander@kuurojenliitto.fi

Palveluohjaus
(myös suomenruots. viittomakieliset)

Sirpa Kallio
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+358 40 587 2721
sirpa.kallio@kuurojenliitto.fi

Palveluohjaus
(myös lapsiasiat)

Juha Oksanen

+358 400 670 110
vain tekstiviestit
juha.oksanen@kuurojenliitto.fi

Digiohjaus

David Barber

+358 40 840 4977
vain tekstiviestit
david.barber@kuurojenliitto.fi
ict@kuurojenliitto.fi

Järjestösuunnittelija

Iina Uhlenius

(sijainen 31.12.2020 asti)
+358 44 752 5256
vain tekstiviestit
iina.uhlenius@kuurojenliitto.fi

Järjestöohjaus, palveluohjaus

Asta Tikkanen

+358 50 5488 165
asta.tikkanen@kuurojenliitto.fi

Palveluohjaus

Marita Björn

+358 400 593 999
marita.bjorn@kuurojenliitto.fi

Palveluohjaus

Anni-Mari Kurth

+358 400 203 533
anni-mari.kurth@kuurojenliitto.fi

Palveluohjaus

Reetta Laiho

+358 400 823 528
reetta.laiho@kuurojenliitto.fi

Palveluohjaus
(myös suomenruots. viittomakieliset)

Mervi Nevalainen

+358 40 592 4769
mervi.nevalainen@kuurojenliitto.fi

