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INFO
Finlands Dövas Förbund arrangerar mångsidiga evenemang, kurser och läger 
för alla åldrar. Vi har aktiviteter i hela landet. Dövas riksomfattande 
kulturdagar och ungdomsdagarna är några av de populäraste.  

Ungdomsarbetet erbjuder både nationella och internationella läger för barn 
och ungdomar. På de internationella lägren används internationella tecken. 
Alla kan delta i aktiviteterna, oberoende av kunskaperna i teckenspråk; döva, 
hörselnedsatta, ci-användare, hörande syskon, hörande barn till döva 
föräldrar (coda). Vid behov kan taltolkning ordnas.  

Kamratverksamheten (tid.  anpassningsverksamheten). Social- och 
hälsoorganisationernas understödscentral Stea har meddelat att man från 
och med  2021 frångår begreppet anpassningsträning  i fråga om verksamhet 
som centralen stöder. Därför ersätter Finlands Dövas Förbund nu begreppet 
anpassningsverksamhet med kamratverksamhet. Själva verksamheten är 
fortsättningsvis den samma, det vill säga vi ordnar kurser för olika 
åldersgrupper och barnfamiljer. Syftet med kurserna är att ge handledning 
och träning på en mängd olika livsområden. Kursdeltagarna får kamratstöd 
och möjlighet till interaktion på teckenspråk.  

Kulturproduktionen arrangerar utöver de mindre tillställningarna två 
storevenemang: Kulturevenemanget för döva seniorer och den 
teckenspråkiga filmfestivalen.  

Den teckenspråkiga frivilligverksamheten Viva förmedlar stödpersoner. Läs 
mer på sidan 9. 

Språket på kurser, läger och evenemang är i allmänhet finskt teckenspråk. 
Om språket är finlandssvenskt teckenspråk, eller något annat språk, nämns 
det särskilt i kurs- eller evenemangsinformationen. 
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INFO
Den här broschyren innehåller information om kommande evenemang för 
olika målgrupper, plus program och avgifter. Ändringar är möjliga och för 
en del evenemang är platsen och tidpunkten inte ännu fastslagen.  

Kurserna och lägren, och elektroniska ansökningsblanketter till dem, hittar 
du här:  

www.kuurojenliitto.fi/sv/evenemangskalender/  

Finlands Dövas Förbunds regionpersonal kan hjälpa med ansökningarna 
och av dem kan du också få mera information om lägren och kurserna. 
Regionarbetarnas kontaktinformation finns på sidan 10. 
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Coronainformation 

Finlands Dövas Förbund följer myndigheternas anvisningar i fråga om 
coronaviruset då det gäller arrangemang av evenemang och beaktar de 
praktiska åtgärder som behövs. Det innebär att evenemang också kan 
komma att flyttas eller ställas in. Om något evenemang blir inställt eller 
flyttat på grund av myndigheternas direktiv, meddelar Finlands Dövas 
Förbund personligen  alla som har anmält sig och returnerar 
deltagaravgiften.  

Finlands Dövas Förbund rekommenderar att följa myndigheternas 
rekommendationer och använda egen ansiktsmask  på evenemang, i 
kollektivtrafiken och i andra situationer där det inte går att hålla ett säkert 
avstånd till andra, samt att  regelbundet tvätta händerna. Personer som hör 
till riskgruppen rekommenderas att överväga sitt deltagande utgående från 
de instruktioner som myndigheterna har gett.   

Det är inte tillåtet att delta i evenemang om någon i familjen har symtom som 
tyder på coronavirus. Symtom får inte ha förekommit på minst två dygn före 
evenemanget. Vi ber dig meddela evenemangets arrangör omedelbart om 
någon familjemedlem insjuknar och du inte kan delta.  

Om du blir sjuk på ett evenemang måste du bege dig bort från platsen 
omedelbart när du känner de första symtomen. Du ska skynda dig att göra 
ett coronatest när du har kommit hem. Om testet visar att du är 
coronasmittad ska du genast meddela arrangören om detta. Arrangören tar 
då kontakt med hälsovårdsmyndigheterna för att få ytterligare anvisningar. 

INFO
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INFO
Betalnings- och annulleringsvillkor samt försäkringar 

För alla evenemang gäller att anmälningen är bindande. Om du annullerar 
ditt deltagande före evenemanget debiteras du en del av deltagaravgiften. 
Detta gäller även internationella läger. Summan beror på hur mycket 
Finlands Dövas Förbund måste betala i deltagar- och flygavgifter. 
Deltagaravgiften meddelas alltid i evenemangsinformationen. Om du inte 
annullerar ditt deltagande, eller inte kommer till evenemanget, betalar du 
hela deltagaravgiften. Kontakta arrangören separat om du vill betala din 
avgift i rater.  

Kontakta arrangören också om du blir sjuk. Om du lämnar in ett läkarintyg 
behöver du inte betala deltagaravgift. Om du redan har hunnit betala får du 
pengarna tillbaka.  

På Finlands Dövas Förbunds läger och kurser i Finland är deltagarna 
olycksfallsförsäkrade via förbundet. Försäkringen täcker inte kursdeltagarnas 
personliga egendom. Om du vill förvissa dig om att dina saker är försäkrade 
lönar det sig att kolla om din hemförsäkring täcker dem.  För internationella 
läger ordnas ingen försäkring från förbundets sida, deltagarna ska därför 
själva skaffa reseförsäkring och vid behov försäkring för resgods. 
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Bidrag för lägeravgifter 

Många kommuner beviljar bidrag för att barn ska kunna delta i läger. Om du 
vill anmäla ditt barn till något av våra evenemang kan du ansöka om 
understöd hos kommunen. Kontakta socialarbetaren i din kommun eller be 
Finlands Dövas Förbunds regionpersonal (se sidan 10) om mera information. 
Kom ändå ihåg att ansökningarna om plats på läger alltid ska skickas direkt 
till Finlands Dövas Förbund. Bidraget för avgiften ansöker du separat om 
från kommunen.  

Ungdomsarbetet vill ge alla likvärdiga möjligheter att delta i lägren och 
erbjuder därför friplatser. De här avgiftsfria platserna är avsedda för familjer 
vars minderåriga barn av sociala eller ekonomiska skäl inte kan delta i läger. 
Friplatserna gäller enbart Finlands Dövas Förbunds ungdomsarbetes egna 
läger, inte läger som ordnas i samarbete med andra eller internationella 
läger. Ansök om friplats via www.kuurojenliitto.fi/sv/ungdomar/    

INFO
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INFO
Vill du jobba på ungdomsarbetets läger och 
kamratverksamhetens kurser? 

Vi söker teckenspråkig personal till olika kurser och läger. Vi behöver också 
frivilliga till de internationella lägren utomlands. Formulär för jobbsök:   

www.kuurojenliitto.fi/sv/lediga-jobb/  

KAMRATVERKSAMHETENS KURSER OCH STÖDDA 
SEMESTRAR 
Kursplanerare (tf) Juha Vahtera 
endast sms 044 741 7254 
juha.vahtera@kuurojenliitto.fi 

DEN TECKENSPRÅKIGA FRIVILLIGVERKSAMHETEN 

Frivilligverksamhetens koordinator Aliisa Lehtonen  
endast sms 044 7525261 
aliisa.lehtonen@kuurojenliitto.fi 

KULTUREVENEMANG 

Kulturproducent (tf) Netta Keski-Levijoki 
endast sms  050 3224067 
netta.keski-levijoki@kuurojenliitto.fi 

UNGDOMSARBETETS LÄGER 

Ungdomssekreteraren 
nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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DEN TECKENSPRÅKIGA FRIVILLIGVERKSAMHETEN

Den teckenspråkiga frivilligverksamheten Viva förmedlar stödpersoner till 
den som behöver hjälp i vardagen. Du och stödpersonen kan samtala eller 
promenera tillsammans, syssla med hobbyverksamhet eller träffa nya 
människor. Kontakta Aliisa om du vill ha en stödperson via Viva 
(aliisa.lehtonen@kuurojenliitto.fi). 

Viva utbildar också stödpersoner. Kurserna är två veckoslut långa och ordnas 
nästa gång i början av år 2021. Mer information kommer i början av året. Följ 
med kursannonseringen på Finlands Dövas Förbunds webbplats och på 
Facebook 

www.facebook.com/viittomakielinen.vapaaehtoistoiminta 

VIVA
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Norra Savolax, Norra Karelen 
och Södra Savolax
Juha Oksanen

endast sms +358 400 670 110 
juha.oksanen@kuurojenliitto.fi

Södra Karelen, Kymmenedalen  
och Päijänne-Tavastland 

Rita Auroila
+358!400!257!974

rita.auroila@kuurojenliitto.fi

Egentliga Finland

Reetta Laiho
+358!400!823!528  
reetta.laiho@kuurojenliitto.fi

Mellersta Finland
och Södra Savolax

Janita Lätti
+358!44!752 5257  

janita.latti@kuurojenliitto.fi

Nyland och
finlandssvenska  
teckenspråkiga

Mervi Nevalainen
+358!40!592!4769  

mervi.nevalainen@kuurojenliitto.fi

Österbotten, Södra Österbotten, 
Mellersta Österbotten och finlands- 
svenska teckenspråkiga
Sirpa Kallio
+358 40!587 2721
sirpa.kallio@kuurojenliitto.fi

Satakunta, västra Birkaland 
och Egentliga Finland 

Marita Björn
+358!400!593!999
marita.bjorn@kuurojenliitto.fi

Egentliga Tavastland,  
Birkaland och Nyland 

Heli Mikkola
+358!400!476!127
heli.mikkola@kuurojenliitto.fi 

Norra Österbotten och Kajanaland

Asta Tikkanen
+358!50!5488 165
asta.tikkanen@kuurojenliitto.fi 

Kontaktinformation för regionarbetet

Uleåborg
Isokatu 47, 4. vån.
90100 Uleåborg

Vasa
Korsholmsesplanaden 44, 2. vån.
65100 Vasa

 

Helsingfors
Ljusa huset
Ilkkavägen 4
00400 Helsingfors

S:t Michel
Porrassalmenkatu 13 B 24
50100 S:t Michel

Kuopio
Käsityökatu 41
70100 Kuopio

Jyväskylä
Medborgarverksamhetscentret 
Matara
Matarankatu 6 A 1
40100 Jyväskylä

Rovaniemi
Rovakatu 23, 2. vån.
96200 Rovaniemi

Åbo
Lounatuulet-huset
Västra Långgatan 33
20100 Åbo

Lappland, Uleåborg och Kuusamo  

Anni-Mari Kurth
+358!400!203!533

anni-mari.kurth@kuurojenliitto.fi 
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EVENEMANGSKALENDAR

JANUARI

22-24.1 Lyx-dagar 14

FEBRUARI

14.2 HELsign 34

19-21.2 Vinterläger för barn 14

19-22.2 Vintersportresa till Iso-Syöte 15

MARS

26-28.3 Kurs för långtidssjuka 22

APRIL

2-5.4 Vintersportresa till Lappland 15

13-16.4 Seniorkurs 23

23-25.4 Tips för framtiden-kurs 23

23-25.4 Kurs för ensamföräldrar 24

MAJ

14-16.5 Döva seniorers 19:e kulturevenemang 35

JUNI

7-11.6 Coda-kurs 24

14-18.6 Äventyrsläger 16
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2021
JULI

6-10.7 Lantgårdsläger 16

11-18.7 EUDY:s ungdomsläger 17

12-16.7 Idrottsläger för unga 17

13-16.7 Teckenspråkig familjekurs 25

 16-18.7 Kurs för unga finlandssvenska teckenspråkiga 25

18-23.7 Semester för teckenspråkiga döva barnfamiljer 32

25-31.7 Nordiskt läger för barn 18

25.7-1.8 EUDY:s ungdomsläger (EUDY junior camp) 18

30.7-1.8 Kurs för familjer med döva eller hörselnedsatta barn 26

AUGUSTI

23-29.8 Nordiskt ungdomsläger 19

27-29.8 Idrottsläger för barn 19

SEPTEMBER

10-12.9 Pappa och barn-kurs 27

28.9-1.10 Digikurs för nybörjare 28

OKTOBER

2-3.10 Distanskurs för män 28

15-17.10 Lär dig om finland-kurs 29
öppet De riksomfattande teckenspråkiga ungdomsdagarna 21

NOVEMBER

12-14.11 Lyx-dagar 20

15-21.11 WFDY:s ungdomsläger (WFDYS junior camp) 20
öppet Teckenspråkig filmfestival 37

DECEMER

 21-26.12 Julsemester för teckenspråkiga döva vuxna 33
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UNGDOMSARBETETS LÄGER

VINTERLÄGER FÖR BARN 19-21.2.2021
Plats Kisakallio idrottsinstitut, Lojo
Målgrupp 7 - 12 år
Avgift 120 euro (med syskonrabatt  90 euro)
Program På Kisakallio idrottsinstitut ordnas allehanda 

vinteraktiviteter både inne och ute. På programmet står 
bl.a. bastubad och att göra roliga saker tillsammans. På 
Kisakallio finns redskap för allt möjligt!

Anmälning senast 15.1.2021
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

LYX-DAGAR 22-24.1.2021
Plats Sveaborg, Helsingfors
Målgrupp 13 - 17  år
Avgift 70 euro (med syskonrabatt  50 euro)
Program LYX-dagarna flyttades från november 2020 till mars 2021. 

I den stämningsfulla miljön på Sveaborg får du diskutera 
viktiga teman, ägna dig åt kreativa, praktiska övningar 
och förstås umgås med de andra lägerdeltagarna!

Anmälning Kolla med ungdomssekreteraren om det finns lediga 
platser 

Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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UNGDOMSARBETETS LÄGER

VINTERSPORTRESA TILL ISO-SYÖTE 19-22.2.2021
Plats Iso-Syöte
Målgrupp 13 - 17 år
Avgift 180 euro (med syskonrabatt  150 euro)
Program På den här resan får du åka i backen eller utöva andra 

vintersporter i det snöiga, vackra landskapet. Här ska vi 
koppla av, umgås och ha roligt tillsammans. Arrangör är 
Finlands dövas idrottsförbund (SKUL ry) tillsammans med 
Finlands Dövas Förbunds ungdomsarbete, 
Hörselförbundet rf, LapCI ry och Dövas servicestiftelses 
juniorprogram. Samtransport till platsen ordnas. 

Anmälning senast 15.1.2021
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

VINTERSPORTRESA TILL LAPPLAND 2-5.4.2021
Plats Pyhätunturis skidcentrum, Pyhätunturi
Målgrupp över 18-år
Avgift 250 euro
Program På den här resan får du ägna dig åt vintersport av alla 

möjliga slag och också besöka Pyhätunturi. Om du inte är 
intresserad av att åka skidor, i backen eller i terrängen, 
kan du t.ex. ta en tur på snöskoter. Det är också fritt fram 
att bara koppla av och njuta av landskapet, om du så vill. 
Bor gör man i fantastiska lägenheter vid Pyhätunturis 
skidbacke. Det är alltså bara att öppna dörren och stiga 
ut i snön! Inkvartering och samtransport ingår i priset.

Anmälning senast 15.1.2021 
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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LANTGÅRDSLÄGER 6-10.7.2021
Plats Kannisto gård, Alastaro
Målgrupp 7 - 12 år
Avgift Meddelas senare
Program På lantgårdslägret får du sköta gårdens djur, köra med 

kärra och gosa med alpackor och lurviga kaniner. 
Kannisto gård har över 200 djur: kor, får, getter, grisar, 
åsnor och renar! På programmet finns många slags olika 
aktiviteter, till exempel bastubad och dopp i 
utebassängen.

Anmälning senast 15.5.2021 
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

UNGDOMSARBETETS LÄGER

ÄVENTYRSLÄGER 14-18.6.2021
Plats Oivanki, Kuusamo
Målgrupp 13 - 17 år
Avgift Meddelas senare
Program På äventyrslägret får du testa din överlevnadsförmåga i 

Oivanki, som är ett av Finlands vackraste naturmål. Det 
blir bland annat Överlevarna-tävling forsränning, 
paintball, Lilla björnrundan och åktur med ren. På 
lägerplatsen värmer vi bastun och i spelrummet kan du 
utmana kompisarna. Samtransport till lägret ordnas.

Anmälning senast 15.5.2021 
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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UNGDOMSARBETETS LÄGER

IDROTTSLÄGER FÖR UNGA 12-16.7.2021
Plats Pajulahti
Målgrupp 13 - 17 år
Avgift 80 euro (med syskonrabatt  50 euro)
Program Vad sägs om ett veckoslut fullt av idrott, allt från 

redskapsgymnastik till innebandy? Och under ledning av 
proffs dessutom! I lägerprogrammet tar vi hänsyn till allas 
egen nivå. Det spelar alltså ingen roll vad du kan eller 
inte kan, du får pröva på alla grenar. Lägret ordnas av 
Finlands dövas idrottsförbund SKUL i samarbete med 
Finlands Dövas Förbunds ungdomsarbete, 
Hörselförbundet rf, LapCI rf och Dövas servicestiftelses 
juniorprogram. På lägret får du träffa gamla bekanta och 
säkert också nya.

Anmälning senast 15.5.2021 
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

EUDY:s UNGDOMSLÄGER 11-18.7.2021
Plats Slovakien
Målgrupp 18 - 30 år
Avgift Meddelas senare
Program Vill du njuta av sommaren i soliga Slovakien tillsammans 

med andra teckenspråkiga unga från Europa? Du kan 
berätta för dem om hur det är att leva i Finland. Ni kan 
också jämföra hurdant det är att vara döv i Finland och i 
andra europeiska länder. På lägret ordnas också 
workshopar av olika slag.

Anmälning senast 15.3.2021 
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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NORDISKT LÄGER FÖR BARN 25-31.7.2021
Plats Skælskør, Danmark
Målgrupp 9 - 12 år
Avgift Meddelas senare
Program Kom med på ett roligt läger i Danmark där du får träffa 

nya vänner från de nordiska länderna. Det blir skojigt 
program av många slag, till exempel utflykter till både 
nöjesfält och klätterpark. Du får också lära dig att teckna 
en traditionell nordisk lägersång!

Anmälning senast 15.3.2021
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

UNGDOMSARBETETS LÄGER

EUDY:s UNGDOMSLÄGER (EUDY JUNIOR CAMP) 25.7-1.8.2021
Plats Österrike
Målgrupp 13 - 17 år
Avgift Meddelas senare
Program I Österrike får du öva dig i att kommunicera med 

internationella tecken och bekanta dig med olika kulturer 
i andra europeiska länder. Du kan också delta i olika 
workshopar och få fantastiska nya upplevelser. En ledare 
från Finland följer med till lägret och hjälper deltagarna 
att förstå internationella tecknen. Både erfarna resenärer 
och mindre beresta deltagare är välkomna till lägret!

Anmälning 15.3.2021 
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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IDROTTSLÄGER FÖR BARN 27-29.8.2021
Plats Pajulahti
Målgrupp 7 - 12 år
Avgift 80 euro (med syskonrabatt  50 euro)
Program Hur låter ett veckoslut fullt av idrott, allt från 

redskapsgymnastik till innebandy? Och under proffsig 
ledning dessutom! I lägerprogrammet tar vi hänsyn till 
allas egen nivå. Det spelar alltså ingen roll vad du kan 
eller inte kan, du får pröva på alla grenar. Lägret ordnas 
av Finlands dövas idrottsförbund SKUL i samarbete med 
Finlands Dövas Förbunds ungdomsarbete, 
Hörselförbundet rf, LapCI rf och Dövas servicestiftelses 
juniorprogram. På lägret får du träffa gamla vänner och 
säkert också möta nya människor!  

Anmälning senast 15.5.2021 
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

UNGDOMSARBETETS LÄGER

NORDISKT UNGDOMSLÄGER 23-29.8.2021
Plats Säfsen, Sverige
Målgrupp 18 - 30 år
Avgift 340 euro + resorna
Program Det nordiska ungdomslägret ordnas i år i Sverige. Vi 

sjunger lägersånger och skapar tillsammans en nordisk vi-
anda. Här kan du också jämföra det finska teckenspråket 
med andra nordiska teckenspråk. Det utlovas mycket 
program av varierande art och roliga stunder 
tillsammans!

Anmälning senast: 15.3.2021 
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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LYX-DAGAR 12-14.11.2021
Plats Åbo
Målgrupp 13 - 17 år
Avgift 70 euro (med syskonrabatt  50 euro)
Program Nu ordnar vi igen de traditionella LYX-dagarna, denna 

gång i novembermörkret vid stämningsfulla Aura å i Åbo. 
Under veckoslutet får du diskutera viktiga teman, delta i 
olika aktiviteter och förstås umgås med de andra 
lägerdeltagarna. 

Anmälning senast 15.9.2021 
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

WFDYS UNGDOMSLÄGER (WFDYS JUNIOR CAMP) 
15-21.11.2021
Plats Karnataka, Indien
Målgrupp 13 - 17 år
Avgift Meddelas senare
Program Kom med på ett internationellt läger i förtrollande vackra 

Indien och bekanta dig med döva unga från andra länder. 
På det här lägret, som garanterat blir ett minne för livet, 
får du också bekanta dig med natur och kultur i Indien 
och du får en möjlighet att berätta för alla hurdant det är 
att bo i Finland. Packa alltså med dig en präktig portion 
finsk sisu och salmiak! En erfaren lägerledare följer med 
från Finland och hjälper deltagarna att förstå 
internationella tecken. Mera information om lägret finns 
här: 
https://juniorcamp.wfdys.org/

Anmälning senast 15.5.2021
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

UNGDOMSARBETETS LÄGER



21

UNGDOMSARBETETS LÄGER

NORDISKT UNGDOMSSEMINARIUM 
tidpunkten meddelas senare

Plats Danmark
Målgrupp 18 - 30 år
Avgift Meddelas senare
Program På det nordiska ungdomsseminariet får du följa med 

intressanta föreläsningar, delta i diskussioner och 
aktiviteter, och förstås ha trevliga kvällar i sällskap med 
gamla och nya vänner från Norden. 

Anmälning senast 15.7.2021 
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

DE RIKSOMFATTANDE TECKENSPRÅKIGA UNGDOMSDAGARNA 
oktober 2021
Plats Tammerfors
Målgrupp 18 - 35 år
Avgift Meddelas senare
Program Ungdomsdagarna är ett årligt evenemang där unga kan 

göra sin röst hörd och på ungdomsmötet kan 
föreningarnas representanter påverka ungdomsarbetet 
genom att t.ex. föra fram idéer och ställa frågor. På 
ungdomsdagarna tillsätts också ungdomsutskottet 2022. 
På ungdomsdagarna hör det till saken att ha roligt 
tillsammans. Här får du ett sällsynt tillfälle att träffa unga 
från hela Finland. I själva ungdomsmötet kan du delta om 
du är 16-18 år gammal och delegat för en ungdomsklubb, 
dövförening eller elevkår.

Anmälning senast 15.9.2021 
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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KAMRATVERKSAMHETENS KURSER

KURS FÖR LÅNGTIDSSJUKA 26-28.3.2021
Plats Solvalla, Esbo
Målgrupp Teckenspråkiga vuxna med kronisk sjukdom. 
Avgift Kursen är gratis, med helpension. Kursdeltagaren får 

ersättning för den del av reskostnaderna som överskrider 
egenandelen på 20 euro. 

Program Kursen är avsedd för personer med långtidssjukdom. I 
kamratgruppen diskuterar vi tillsammans hur man reder 
sig i vardagen. På kursen får du också stöd, information 
och extra krafter för olika livssituationer. Under 
kursveckoslutet ingår föreläsningar om psykiskt 
välbefinnande och om hur man främjar sin hälsa. Det blir 
också motion, samvaro och avkoppling.  På kursen kan du 
utbyta erfarenheter med andra i samma situation och om 
du vill kan du samtala enskilt med personalen. Kursen 
ordnas i samarbete med Dövas servicestiftelses Passi-
program.  

Ansökning senast 7.2.2021 
Mera information Juha Vahtera
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KAMRATVERKSAMHETENS KURSER

SENIORKURS 13-16.4.2021
Plats Spahotell Pohjaranta, Keminmaa
Målgrupp Pensionärer
Avgift Kursen är gratis, med helpension. Kursdeltagaren får 

ersättning för den del av reskostnaderna som överskrider 
egenandelen på 20 euro.

Program På kursen får du information om tjänster för 
teckenspråkiga äldre och om psykiskt välbefinnande och 
fysisk kondition. Du får också bekanta dig med hur man 
sköter ärenden elektroniskt. På kursen får du kamratstöd 
och goda råd för ett balanserat liv. 

Ansökning senast 7.3.2021 
Mera information Juha Vahtera

TIPS FÖR FRAMTIDEN-KURS 23-25.4.2021
Plats Hotell Tallukka, Vääksy
Målgrupp Teckenspråkiga i åldern 16 – 30 år 
Avgift Kursen är gratis, med helpension. Kursdeltagaren får 

ersättning för den del av reskostnaderna som överskrider 
egenandelen på 20 euro.

Program På kursen får du prata om hur du mår och om andra saker 
i ditt liv. Du får aktuell information om teckenspråkiga 
tjänster, offentlig service och hobbymöjligheter. Under 
kursen kan du fundera på saker som rör din framtid och 
få vägledning om hur du efter kursen kan diskutera detta 
med yrkesfolk. 

Ansökning senast 7.3.2021 
Mera information Juha Vahtera
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KAMRATVERKSAMHETENS KURSER

KURS FÖR ENSAMFÖRÄLDRAR 23-25.4.2021
Plats Holiday Club Caribia, Åbo
Målgrupp Ensamförsörjare, föräldrar med gemensam vårdnad, 

varannanveckasföräldrar - familjer där en förälder bär 
ansvaret  för att vardagen fungerar. 

Avgift Kursen är gratis, med helpension. Kursdeltagare får 
ersättning för den del av reskostnaderna som överskrider 
egenandelen på 20 euro för vuxna och 10 euro för barn. 

Program  På kursen får du tillsammans med de andra diskutera hur 
man reder sig vardagen. Du får kamratstöd av andra i 
samma livssituation. För barnen ordnas egna ledda 
aktiviteter och de kan också få tala med en sakkunnig om 
saker som är viktiga för dem.

Ansökning senast 7.3.2021 
Mera information Juha Vahtera

CODA-KURS 7-11.6.2021
Plats Ungdomscentret Marttinen, Virdois
Målgrupp hörande barn i åldern 13-17-år som har döva föräldrar
Avgift Kursen är gratis, med helpension. Kursdeltagaren får 

ersättning för den del av reskostnaderna som överskrider 
egenandelen på 10 euro. 

Program På kursen får du stärka din coda-identitet och uppleva 
gemenskap med andra coda-ungdomar. Du kan också 
prata med ledarna som själva är antingen hörande med 
döva föräldrar eller döva. På programmet finns också 
motion, gruppverksamhet och diskussion. Kursen ordnas i 
samarbete med Kuurojen Vanhempien Kuulevien Lasten 
Yhdistys (föreningen för hörande barn till döva föräldrar).   

Ansökning senast 7.3.2021
Mera information Juha Vahtera
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KAMRATVERKSAMHETENS KURSER

TECKENSPRÅKIG FAMILJEKURS 13-16.7.2021
Plats Imatra Spa, Imatra
Målgrupp Teckenspråkiga familjer 
Avgift Kursen är gratis, med helpension. Kursdeltagare får 

ersättning för den del av reskostnaderna som överskrider 
egenandelen på 20 euro för vuxna och 10 euro för barn.

Program På familjekursen får ni stöd i frågor som rör 
teckenspråkiga barns skolgång. Vi tar också upp olika 
interaktionssituationer och social välfärd och informerar 
om offentlig service. På kursen arrangeras både 
gemensamma aktiviteter för barn och vuxna och egna 
aktiviteter för barnen.

Ansökning senast 23.5.2021 
Mera information Juha Vahtera

KURS FÖR UNGA FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA 
16-18.7.2021
Plats Härmä Spahotell, Ylihärmä
Målgrupp Teckenspråkiga finlandssvenskar i åldern 16 - 30-år  
Avgift Kursen är gratis, med helpension. Kursdeltagaren får 

ersättning för den del av reskostnaderna som överskrider 
egenandelen på 20 euro. 

Program På kursen får du kamratstöd och du får också träffa andra 
finlandssvenskar på Solsand. Kursen ger aktuell 
information om den offentliga servicen. Om du vill kan du 
också boka en tid för ett individuellt samtal med 
kurspersonalen. På kursen används endast 
finlandssvenskt teckenspråk. 

Ansökning senast 23.5.2021
Mera information Juha Vahtera
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KAMRATVERKSAMHETENS KURSER

KURS FÖR FAMILJER MED DÖVA ELLER  HÖRSELNEDSATTA 
BARN 30.7-1.8.2021
Plats Orivesi kampus, Orivesi
Målgrupp Familjer där föräldrarna är döva eller hörande och barnen 

döva eller hörselnedsatta
Avgift Kursen är gratis, med helpension. Kursdeltagarna får 

ersättning för den del av reskostnaderna som överskrider 
egenandelen på 20 euro för vuxna och 10 euro för barn.

Program På kursen får barn och föräldrar stöd i att kommunicera 
med varandra. Målet är att öka användningen av 
teckenspråk som familjens kommunikationsmetod. 
Familjen får veta mera om dövkulturen och barnens 
teckenspråkiga identitet stärks. Det finns möjlighet till 
privata samtal med kurspersonalen. Ni får också få 
information om det offentliga serviceutbudet. För barnen 
ordnas egna aktiviteter, men det blir också gemensamt 
program för familjerna. Kursen ordnas i samarbete med 
Dövas servicestiftelses juniorprogram. 

Ansökning senast 23.5.2021
Mera information Juha Vahtera
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PAPPA OCH BARN-KURS 10-12.9.2021
Plats Imatra Spahotell, Imatra
Målgrupp Teckenspråkiga pappor och deras barn
Avgift Kursen är gratis, med helpension. Kursdeltagare får 

ersättning för den del av reskostnaderna som överskrider 
egenandelen på 20 euro för vuxna och 10 euro för barn.

Program På kursen behandlas frågor kring uppfostran av barn, 
familjeliv och faderskap. Under de expertföreläsningar 
som ordnas har barnen egna, ledda aktiviteter. Det 
ordnas också gemensamt program för papporna och 
barnen. Den som vill kan få tala enskilt med en sakkunnig.

Ansökning senast 7.6.2021 
Mera information Juha Vahtera

KAMRATVERKSAMHETENS KURSER
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KAMRATVERKSAMHETENS KURSER

DIGIKURS FÖR NYBÖRJARE 28.9-1.10.2021
Plats Orivesi kampus, Orivesi
Målgrupp Alla åldrar
Avgift Kursen är gratis, med helpension. Kursdeltagare får 

ersättning för den del av reskostnaderna som överskrider 
egenandelen på 20 euro.

Program Kursen tar upp tjänster som riktar sig till döva. Du lär dig 
använda distanstolkning och skicka nöd-sms. Vi bekantar 
oss också med Kanta-tjänsterna. Dessutom övar vi oss i 
grundläggande it-saker som t.ex. användning av olika 
sociala medier och videosamtal via Skype. Det blir också 
allehanda trevliga aktiviteter. 

Ansökning senast 4.7.2021 
Mera information Juha Vahtera

DISTANSKURS FÖR MÄN 2-3.10.2021
Plats Zoom-videosamtal
Målgrupp Män i åldern 40-65 år
Avgift Distanskursen är gratis. 
Program Den här kursen genomförs i form av ett videosamtal på 

Zoom. Här kan män tala med varandra och få kamratstöd. 
Det blir också tips om hälsosam mat och olika fysiska och 
psykiska förändringar som hör till åldrandet. Du lär dig att 
ta hand om dig själv och sköta din kondition, och att hitta 
inspiration och aktiviteter för din vardag.

Ansökning senast 4.7.2021 
Mera information Juha Vahtera
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KAMRATVERKSAMHETENS KURSER

LÄR DIG OM FINLAND-KURS 15-17.10.2021
Plats Semestercentret Lehmirannan lomakeskus, Salo
Målgrupp Invandrare över 18 år, som har bott i Finland kortare tid 

än fem år
Avgift Kursen är gratis, med helpension. Kursdeltagare får 

ersättning för den del av reskostnaderna som överskrider 
egenandelen på 20 euro.

Program På kursen får du bekanta dig med bland annat den finska 
kulturen, finskt teckenspråk, finska, olika frågor som rör 
samhället och hur man beställer tolk. Du får utbyta 
erfarenheter med andra invandrare  och kan också få 
stöd för att reda dig i svåra livssituationer och få en 
bättre vardag. 

Ansökning senast 4.7.2021 
Mera information Juha Vahtera
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SOLARIS-LOMAT RY:s STÖDDA SEMESTRAR

Solaris-Lomat ry ordnar med hjälp av tipsbolaget Veikkaus stödda semestrar 
för döva och gravt hörselnedsatta som inte själva har råd att ordna semester 
åt sig.     

En semester på fem dygn innefattar övernattning i dubbelrum, helpension 
(frukost, lunch och middag) och varierande ledda aktiviteter. Finlands Dövas 
Förbunds kamrathandledare och teckenspråkstolkar finns på plats under 
semesterprogrammen  

Semestern för vuxna är avsedd för alla vuxna, till exempel personer i 
arbetsför ålder, arbetslösa, arbetslöshetspensionerade, förtidspensionerade, 
närståendevårdare, seniorer m.fl. Familjesemestrarna är för familjer med 
minderåriga barn.  

Semesterfiraren betalar egenandelen och sina resor. Om du behöver en 
personlig assistent ska du skaffa assistenten själv (assistentens namn och 
personbeteckning uppges i ansökan), egenandelen för assistenten är lika 
stor som för semesterfiraren.  

Antalet sökande är många och bara en liten del av dem kan beviljas 
semester. Det lönar sig alltså att i ansökan uppge all möjlig information som 
kan påverka beviljandet av semestern. Nämn din hörselfunktionsnedsättning 
och att du är teckenspråkig. Vid valet av semesterfirare beaktas också 
nedsatt rörelseförmåga, sjukdomar samt ekonomiska och sociala orsaker. 
Man kan beviljas stödd semester högst vartannat år.  

Solaris-Lomat väljer semesterfirarna och skickar före semestern ett brev och 
en faktura per post endast till dem som har beviljats semester. 
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SOLARIS-LOMAT RY:s STÖDDA SEMESTRAR

Man ansöker om semester genom att fylla i en semesteransökan på ett 
pappersformulär eller på ett e-formulär via webbplatsen 

www.solaris-lomat.fi 

Pappersansökan ska skickas till adressen: 

Solaris-lomat, Köpkroken 1, 00700 Helsingfors  

Som semesterfirare kan du ansöka om kostnadsersättning via socialväsendet 
i din hemkommun. Om du har frågor som gäller valet av deltagare, eller vill 
annullera din semester, ta kontakt per sms på 043 8243095/ Solaris-Lomat. 
Resebidrag kan du ansöka om antingen hos socialbyrån i din hemkommun 
eller av dövföreningen, församlingen eller andra organisationer som du är 
medlem i (t.ex. fackförbund) och ange behov av socialt kamratstöd som 
grund. 

Finlands Dövas Förbunds regionpersonal kan hjälpa dig med att fylla i 
semesteransökan. 

Ansökningsblanketter och mera information får du av  
Finlands Dövas Förbunds regionpersonal eller Juha Vahtera.  
Solaris-lomat Pia Peräkylä pia.perakyla@solaris-lomat.fi 043 824 3095, även 
sms. 
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SOLARIS-LOMAT RY:s STÖDDA SEMESTRAR

SEMESTER FÖR TECKENSPRÅKIGA DÖVA BARNFAMILJER 
18-23.7.2021
Plats Kuortane idrottsinstitut, Kuortane
Målgrupp Teckenspråkiga familjer
Avgift 100 euro/vuxen, barn under 16 år gratis. Semesterfiraren 

betalar sina reskostnader själv.
Program Stödda semestrar för teckenspråkiga familjer ordnas av 

Solaris-lomat ry i samarbete med Finlands Dövas 
Förbund.  Semestern erbjuder kamratstöd och 
uppfriskande aktiviteter som ger gott humör.

Ansökning senast 15.3.2021 
Mera information Juha Vahtera
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SOLARIS-LOMAT RY:s STÖDDA SEMESTRAR

JULSEMESTER FÖR TECKENSPRÅKIGA DÖVA VUXNA 
21-26.12.2021
Plats Hotell Kivitippu, Lappajärvi
Målgrupp Teckenspråkiga vuxna
Avgift 60 euro. Semesterfiraren står för sina reskostnader själv. 
Program Stödda semestrar för teckenspråkiga ordnas av Solaris-

lomat ry i samarbete med Finlands Dövas Förbund.  
Semestern erbjuder kamratstöd och uppfriskande 
aktiviteter som ger gott humör. 

Ansökning senast 21.9.2021 
Mera information Juha Vahtera

Santeri Viinamäki
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HELSIGN 14.2.2021
Plats Helsingfors
Målgrupp Alla åldrar
Avgift Gratis
Program HELsign piggar upp vardagen varje vår. Evenemanget 

lämpar sig för hela familjen och har program för både 
barn och vuxna. Nytt för i år är ett programnummer som 
anknyter till Dövas tidskrift. Välkommen med!  
Kulturproduktionen förbehåller sig rätten till ändringar. 
Kolla evenemangets tidpunkt i dövförbundets 
evenemangskalender på  
www.kuurojenliitto.fi/sv/evenemangskalender/

Mera information Netta Keski-Levijoki

KULTUREVENEMANG
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DÖVA SENIORERS 19:e KULTUREVENEMANG 14-16.5.2021
Plats Tammerfors
Målgrupp Teckenspråkiga över 55 år
Avgift www.kuurojenliitto.fi/skt2021/sv 
Program Teckenspråkigt kulturevenemang för seniorer. 

Veckoslutets program inbegriper en utflykt på fredagen, 
då vi gör en kryssning på böljorna i Tammerfors och får 
njuta av konst. På lördag och söndag blir det 
teckenspråkiga uppvisningar och kringprogram på 
arbetarinstitutet Sampola.

Anmälning www.kuurojenliitto.fi/skt2021/sv 
Mera information Netta Keski-Levijoki

KULTUREVENEMANG
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KULTUREVENEMANG
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TECKENSPRÅKIG FILMFESTIVAL november 2021

Plats Åbo
Målgrupp Alla åldrar
Avgift Meddelas senare
Program Den teckenspråkiga filmfestivalen ordnas i år för sjunde 

gången, nu med Åbo som värdstad. Här förevisas 
inhemska och internationella teckenspråkiga filmer. Den 
bästa filmen röstas fram av publiken och prisbelönas.

Anmälning Följ med informationen på 
www.kuurojenliitto.fi/sv/evenemangskalender/

Mera information Netta Keski-Levijoki

KULTUREVENEMANG
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Finland Dövas Förbund rf 
Ilkkavägen 4 

00400 Helsingfors


