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Kuurojen Liitto järjestää monipuolisia tapahtumia, kursseja ja leirejä eri-
ikäisille. Toimintaa on ympäri Suomen. Suosituimpia tapahtumia ovat muun 
muassa valtakunnalliset kulttuuripäivät ja nuorisopäivät. 

Nuorisotyö tarjoaa lapsille ja nuorille sekä kotimaisia että kansainvälisiä 
leirejä. Kansainvälisillä leireillä käytetään kansainvälistä viittomista. 
Toimintaan voivat osallistua viittomakielen taidosta riippumatta kaikki kuurot, 
huonokuuloiset, sisäkorvaistutteen käyttäjät, heidän kuulevat sisaruksensa 
sekä kuurojen vanhempien kuulevat lapset eli codat. Tapahtumiin voidaan 
tarvittaessa järjestää puhetulkkaus. 

Vertaistukitoiminta (ent. sopeutumisvalmennustoiminta/sope). Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on ilmoittanut, että 
sopeutumisvalmennus-termistä luovutaan kokonaan STEAn 
avustuskohteiden toiminnassa vuodesta 2021 alkaen. Tämän vuoksi Kuurojen 
Liitto käyttää nyt termiä vertaistukitoiminta sopeutumisvalmennuksen 
sijasta. Toiminta on edelleen sama, eli järjestämme kursseja monille eri 
ikäryhmille sekä lapsiperheille. Kurssien tehtävänä on antaa neuvontaa ja 
valmennusta elämän monilla osa-alueilla. Kursseilla osallistujat saavat 
vertaistukea ja mahdollisuuden vuorovaikutukseen viittomakielellä. 

Kulttuurituotanto järjestää vuonna 2021 pienempien tapahtumien lisäksi 
kaksi isoa tapahtumaa, Kuurojen seniorien kulttuuritapahtuman ja 
Viittomakielisen filmifestivaalin. 

Viittomakielinen vapaaehtoistoiminta Viva välittää tukihenkilöitä. Lisätietoja 
sivulta 9. 

Kaikkien tapahtumien kieli on yleensä suomalainen viittomakieli. Jos 
tapahtuman kieli on suomenruotsalainen viittomakieli tai muu kieli, mainitaan 
siitä erikseen tapahtuman tiedoissa.  

INFO
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INFO
Tässä esitteessä on tietoa tulevista tapahtumista, kuten niiden 
kohderyhmistä, sisällöistä ja hinnoista. Tapahtumiin voi tulla vielä muutoksia. 
Kaikkien tapahtumien järjestämispaikat ja ajankohdat eivät ole vielä 
varmistuneet.  

Kurssit, leirit ja niiden sähköiset hakulomakkeet löydät osoitteesta:  

www.kuurojenliitto.fi/tapahtumakalenteri  

Kuurojen Liiton aluetyöntekijät voivat auttaa hakemusten teossa ja heiltä 
saa lisätietoja leireistä ja kursseista. Aluetyöntekijöiden yhteystiedot 
löytyvät sivulta 10. 
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Koronainfo 
Kuurojen Liitto toteuttaa tapahtumat viranomaisten ohjeita noudattaen ja 
huomioi tapahtumien järjestelyissä koronavirukseen liittyviä käytännön 
toimenpiteitä. Kuurojen Liitto seuraa tilannetta aktiivisesti ja tiedottaa lisää, 
mikäli tilanne muuttuu. Tällöin myös tapahtuman siirtyminen tai 
peruuntuminen on mahdollista. Jos viranomaiset ohjeistavat, ettei joitakin 
tapahtumia voida järjestää, Kuurojen Liitto ilmoittaa peruutuksesta tai 
siirtymisestä henkilökohtaisesti ilmoittautuneille sekä palauttaa 
osallistumismaksun. 

Kuurojen Liitto suosittelee oman maskin käyttöä viranomaisten antamien 
suositusten mukaisesti tapahtumissa, tapaamisissa, julkisissa kulkuvälineissä 
sekä tilanteissa, joissa ei voida noudattaa turvavälejä sekä säännöllistä 
käsienpesua. Riskiryhmään kuuluvia osallistujia suositellaan harkitsemaan 
osallistumista viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti. 

Tapahtumaan ei saa osallistua, jos jollakin perheenjäsenistänne on 
koronavirukseen viittaavia oireita. Oireita ei ole saanut ilmetä ainakaan 
kahteen päivään ennen tapahtumaan tuloa. Pyydämme ilmoittamaan heti 
asiasta tapahtuman järjestäjälle, jos joku perheestäsi sairastuu eikä voi 
osallistua. 

Jos sairastut tapahtuman aikana, sinun on lähdettävä välittömästi pois 
tapahtumapaikalta oireiden ilmaantuessa. Koronavirustesti pitää tehdä heti, 
kun saavut kotiin. Jos sinulla todetaan koronavirus, ilmoita siitä välittömästi 
järjestäjälle. Tällöin järjestäjä ottaa terveysviranomaisiin yhteyttä lisäohjeiden 
saamiseksi.

INFO
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INFO

Maksu- ja peruutusehdot sekä vakuutukset 
Ilmoittautuminen kaikkiin tapahtumiin on sitova. Jos peruutat osallistumisesi 
ennen tapahtumaa, veloitetaan sinulta osa osallistumismaksusta. Tämä 
koskee myös kansainvälisiä leirejä. Summa riippuu siitä, kuinka paljon 
Kuurojen Liitto joutuu itse maksamaan osallistumismaksusta ja lentolipusta, ja 
ilmoitetaan aina kunkin tapahtuman tiedoissa. Jos et ilmoita peruutuksestasi 
tai et tule tapahtumaan, veloitetaan sinulta täysi osallistumismaksu. Voit sopia 
erikseen järjestäjän kanssa, jos haluat maksaa osamaksulla.  

Jos sairastut, ota yhteyttä tapahtuman järjestäjään. Jos toimitat järjestäjälle 
lääkärintodistuksen, sinulta ei peritä osallistumismaksua. Jos olet jo ehtinyt 
maksaa osallistumismaksun, se palautetaan sinulle. 

Osallistujat ovat tapaturmavakuutettuja liiton toimesta Kuurojen Liiton 
järjestämien kotimaisten leirien ja kurssien osalta. Vakuutus ei kata 
kurssilaisten henkilökohtaista omaisuutta ja jos haluaa erikseen varmistua 
siitä, että henkilökohtaiset esineet on vakuutettu, asia kannattaa tarkistaa 
omasta kotivakuutuksesta. Kansainvälisten leirien osalta ei ole vakuutusta, 
joten osallistujan on otettava oma matkavakuutus ja tarvittaessa 
matkatavaravakuutus. 
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INFO
Tukea leirimaksuihin 
Useat kunnat tukevat lasten leiritoimintaa. Jos siis haluat ilmoittaa lapsesi 
mukaan johonkin tapahtumaamme, voit hakea siihen maksutukea kunnalta. 
Ota yhteyttä oman kuntasi sosiaalityöntekijään tai kysy lisätietoja Kuurojen 
Liiton aluetyöntekijältä, sivulta 10. Muistathan, että leirihakemukset 
lähetetään aina Kuurojen Liitolle. Maksutukea voi hakea erikseen kunnalta.  

Nuorisotyö haluaa antaa kaikille tasavertaisen mahdollisuuden osallistua 
leireille ja haluaa tarjota ilmaisia osallistumispaikkoja. Ne ovat tarkoitettu 
perheille, joiden alle 18-vuotiaat lapset eivät sosiaalisista tai taloudellisista 
syistä pysty osallistumaan leireille. Ilmaiset paikat koskevat vain Kuurojen 
Liiton nuorisotyön omia leirejä, ei yhteistyöleirejä eikä kansainvälisiä leirejä. 
Vapaapaikkahakemus löytyy www.kuurojenliitto.fi/nuorille/ 
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INFO

Kiinnostaako hakea nuorisotyön leiritöihin ja 
vertaistukitoiminnan kurssitöihin? 
Haemme viittomakielisiä työntekijöitä eri kursseille ja leireille. Haemme myös 
vapaaehtoisia ulkomailla pidettäville kansainvälisille leireille. 

www.kuurojenliitto.fi/avoimet-tyopaikat 

VERTAISTUKITOIMINNAN KURSSIT JA TUETUT LOMAT 
Kurssisuunnittelija ts. Juha Vahtera 
044 741 7254, vain tekstiviestit 
juha.vahtera@kuurojenliitto.fi 

VIITTOMAKIELINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Aliisa Lehtonen  
044 7525261, vain tekstiviestit 
aliisa.lehtonen@kuurojenliitto.fi 

KULTTUURITAPAHTUMAT 
Kulttuurituottaja ts. Netta Keski-Levijoki 
050 3224067, vain tekstiviestit 
netta.keski-levijoki@kuurojenliitto.fi 

NUORISOTYÖN LEIRIT 
Nuorisosihteeri 
nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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VIITTOMAKIELINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA 

Viittomakielinen vapaaehtoistoiminta Viva välittää tukihenkilöitä niille, jotka 
tarvitsevat apua arkeensa. Tukihenkilön kanssa voit esimerkiksi jutella, käydä 
kävelyllä, harrastaa ja tutustua uusiin ihmisiin. Mikäli haluat saada Vivan 
tukihenkilön, ota yhteyttä Aliisaan (aliisa.lehtonen@kuurojenliitto.fi).  

Viva myös kouluttaa tukihenkilöitä. Koulutus kestää kahden viikonlopun ajan. 
Seuraavat tukihenkilökoulutukset järjestetään alkuvuodesta 2021. Voit 
seurata ilmoittelua Kuurojen Liiton sivuilta sekä myös Facebookista.  

www.facebook.com/viittomakielinen.vapaaehtoistoiminta 

VIVA
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Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja  
Päijät-Häme

Rita Auroila
+358!400!257!974

rita.auroila@kuurojenliitto.fi

Varsinais-Suomi

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

Keski-Suomi ja Etelä-Savo

Janita Lätti
+358!44!752 5257  

janita.latti@kuurojenliitto.fi

Uusimaa sekä  
suomenruotsalaiset

Mervi Nevalainen
+358!40!592!4769  

mervi.nevalainen@kuurojenliitto.fi

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa,  
Keski-Pohjanmaa sekä suomen- 
ruotsalaiset 

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

Satakunta, Pirkanmaa ja  
Varsinais-Suomi

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

Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala 
sekä Etelä-Savo

Juha Oksanen
vain tekstiviestit +358 400 670 110 

juha.oksanen@kuurojenliitto.fi

Kanta-Häme,  
Pirkanmaa ja Uusimaa 

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

Aluetyöntekijöiden yhteystiedot
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

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

Rovaniemi
Rovakatu 23, 2. krs
96200 Rovaniemi

Oulu
Isokatu 47, 4. krs
90100 Oulu

Vaasa
Korsholmanpuistikko 44, 2. krs
65100 Vaasa

Helsinki
Valkea talo
Ilkantie 4
00400 Helsinki

Mikkeli
Porrassalmenkatu 13 B 24
50100 Mikkeli

Kuopio
Käsityökatu 41
70100 Kuopio

Jyväskylä
Kansalaistoiminnan keskus Matara
Matarankatu 6
40100 Jyväskylä

Turku
Lounatuulet-yhteisötalo
Läntinen Pitkäkatu 33
20100 Turku

Lappi, Oulu ja Kuusamo 

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

anni-mari.kurth@kuurojenliitto.fi 
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TAPAHTUMAKALENTERI

TAMMIKUU

22.-24.1. Lyx-päivät 14

HELMIKUU

14.2. HELsign 34

19.-21.2. Lasten talvileiri 14

19.-22.2. Talviurheilureissu Iso-Syötteelle 15

MAALISKUU

26.-28.3. Pitkäaikaista sairautta sairastavien kurssi 22

HUHTIKUU

2.-5.4. Talviurheilureissu Lappiin 15

13.-16.4. Seniorien kurssi 23

23.-25.4. Uusia eväitä tulevaisuuteen -kurssi 23

23.-25.4. Yksinhuoltajien kurssi 24

TOUKOKUU

14.-16.5. Kuurojen seniorien 19. kulttuuritapahtuma 35

KESÄKUU

7.-11.6. Coda-kurssi 24

14.-18.6. Seikkailuleiri 16
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2021
HEINÄKUU

6.-10.7. Maatilaleiri 16

11.-18.7. EUDY nuorisoleiri 17

12.-16.7. Nuorten urheiluleiri 17

13.-16.7. Perhekurssi viittomakielisille perheille 25

 16.-18.7. Nuorten suomenruotsalaisten kurssi 25

18.-23.7. Lapsiperheloma viittomakielisille kuuroille 32

25.-31.7. Pohjoismainen lastenleiri 18

25.7.-1.8. EUDY nuorten leiri  (EUDY junior camp) 18

30.7.-1.8. Perhekurssi kuurojen ja huonokuuloisten lasten perheille 26

ELOKUU

23.-29.8. Pohjoismainen nuorisoleiri 19

27.-29.8. Lasten urheiluleiri 19

SYYSKUU

10.-12.9. Isä ja lapsi -kurssi 27

28.9.-1.10. Digikurssi aloittelijoille 28

LOKAKUU

2.-3.10. Miesten etäkurssi 28

15.-17.10. Suomi tutuksi -kurssi 29
avoin Valtakunnalliset viittomakieliset nuorisopäivät 21

MARRASKUU

12.-14.11. Lyx-päivät 20

15.-21.11. WFDYS nuorten leiri  (WFDYS junior camp) 20
avoin Viittomakielinen filmifestivaali 37

JOULUKUU

 21.-26.12. Joululoma viittomakielisille kuuroille aikuisille 33
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NUORISOTYÖN LEIRIT

LASTEN TALVILEIRI 19.-21.2.2021
Paikka Kisakallion urheilupuisto, Lohja
Kohderyhmä 7-12 -vuotiaat
Hinta 120 euroa (sisaralennuksena 90 euroa)
Sisältö Kisakallion urheiluopistolla järjestetään hauskaa 

talvihenkistä tekemistä sekä ulkona että sisällä. 
Ohjelmassa on muun muassa saunomista ja hauskaa 
yhteistoimintaa. Kisakalliosta löytyy välineitä 
kaikenlaiseen tekemiseen!

Ilmoittautuminen 15.1.2021 mennessä
Lisätiedot nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

LYX-PÄIVÄT 22.-24.1.2021
Paikka Suomenlinna, Helsinki
Kohderyhmä 13 - 17 -vuotiaat
Hinta 70 euroa (sisarusalennuksena 50 euroa)
Sisältö LYX-päivät siirtyivät marraskuusta 2020 tammikuulle 

2021. Tapahtumapaikkana on tunnelmallinen 
Suomenlinna. Viikonlopun aikana pääset keskustelemaan 
tärkeistä aiheista, tekemään luovuusharjoituksia sekä 
tietenkin viettämään iltaa muiden leiriläisten kanssa!

Ilmoittautuminen Kysy vapaita paikkoja nuorisosihteeriltä
Lisätiedot nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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NUORISOTYÖN LEIRIT

TALVIURHEILUREISSU ISO-SYÖTTEELLE 19.-22.2.2021
Paikka Iso-Syöte
Kohderyhmä 13 - 17 -vuotiaat
Hinta 180 euroa (sisarusalennuksena 150 euroa)
Sisältö Talviurheilureissulla pääset laskettelemaan tai 

harrastamaan muuta talviurheilua kauniissa ja lumisissa 
maisemissa. Luvassa on rentoutumista, yhdessäoloa ja 
kaikenlaista hauskanpitoa! Tapahtuman järjestää Suomen 
Kuurojen Urheiluliitto ry. Mukana ovat myös Kuurojen 
Liiton nuorisotyö, Kuuloliitto ry, LapCI ry sekä Kuurojen 
Palvelusäätiön junioriohjelma. Pakettihintaan sisältyy 
majoitus, ruokailu ja kolmipäiväinen laskettelulippu. 
Tapahtumaan järjestetään yhteiskuljetus.

Ilmoittautuminen 15.1.2021 mennessä
Lisätiedot nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

TALVIURHEILUREISSU LAPPIIN 2.-5.4.2021
Paikka Pyhätunturin hiihtokeskus, Pyhätunturi
Kohderyhmä Yli 18-vuotiaat
Hinta 250 euroa
Sisältö Tällä reissulla pääset harrastamaan kaikenlaista 

talviurheilua ja myös käymään Pyhätunturilla. Jos et ole 
kiinnostunut laskettelusta tai hiihtämisestä, niin voit 
mennä ajamaan esimerkiksi moottorikelkalla! Voit myös 
vain rentoutua ja nauttia maisemista, jos niin haluat. 
Majoitutte upeissa huoneistoissa, jotka sijaitsevat 
Pyhätunturin rinteillä. Astu siis ovesta ulos ja pääset heti 
telmimään lumessa! Majoitus ja yhteiskuljetus sisältyvät 
hintaan.

Ilmoittautuminen 15.1.2021 mennessä
Lisätiedot nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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MAATILALEIRI 6.-10.7.2021
Paikka Kanniston tila, Alastaro
Kohderyhmä 7-12 -vuotiaat
Hinta Ilmoitetaan myöhemmin
Sisältö Maatilaleirillä pääset hoitamaan kotieläinpihan eläimiä, 

ajelemaan kärryillä ja paijaamaan alpakoita ja pörröisiä 
kaneja. Kanniston tilalla on yli 200 eläintä; lehmiä, 
lampaita, vuohia, possuja, aaseja ja jopa poroja! 
Ohjelmassa on myös monenlaista yhteistä aktiviteettia, 
kuten saunomista ja uimista ulkokylpyaltaassa.

Ilmoittautuminen 15.5.2021 mennessä
Lisätiedot nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

NUORISOTYÖN LEIRIT

SEIKKAILULEIRI 14.-18.6.2021
Paikka Oivanki, Kuusamo
Kohderyhmä 13 - 17 -vuotiaat
Hinta Ilmoitetaan myöhemmin
Sisältö Seikkailuleirillä pääset testaamaan selviytymistaitojasi 

Oivangissa, joka on yksi Suomen kauneimmista 
luontokohteista. Ohjelmassa on muun muassa selviytyjät-
kisailua, koskenlaskua, paintballia, pieni karhunkierros ja 
poroajelua! Leiripaikassa lämmitetään sauna ja 
pelihuoneessa voit ottaa mittaa kavereistasi. Leirille 
järjestetään yhteiskuljetus.

Ilmoittautuminen 15.5.2021 mennessä
Lisätiedot nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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NUORISOTYÖN LEIRIT

NUORTEN URHEILULEIRI 12.-16.7.2021
Paikka Pajulahti
Kohderyhmä 13 - 17 -vuotiaat
Hinta 80 euroa (sisarusalennuksena 50 euroa)
Sisältö Miltä kuulostaisi viikko täynnä eri liikuntakokemuksia 

telinevoimistelusta salibandyyn? Ja vieläpä 
ammattilaisten ohjauksessa! Leirin ohjelmassa on otettu 
taitotasot huomioon. Ei siis ole väliä, kuinka hyvä olet, 
vaan pääset silti kokeilemaan kaikkia lajeja. Leirin 
järjestää Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry. Mukana ovat 
myös Kuurojen Liiton nuorisotyö, Kuuloliitto ry, LapCI ry 
sekä Kuurojen Palvelusäätiön junioriohjelma. Leirillä 
tapaat vanhoja tuttuja ja tutustut varmasti myös uusiin 
ihmisiin!

Ilmoittautuminen 15.5.2021 mennessä
Lisätiedot nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

EUDY NUORISOLEIRI 11.-18.7.2021
Paikka Slovakia
Kohderyhmä 18 - 30 -vuotiaat 
Hinta Ilmoitetaan myöhemmin
Sisältö Haluaisitko viettää kesää aurinkoisessa Slovakiassa 

muiden eurooppalaisten viittomakielisten nuorten 
parissa? Heille voit kertoa kokemuksiasi Suomessa 
elämisestä. Voitte myös vertailla, minkälaista on elää 
kuurona Suomessa ja muissa Euroopan maissa. Lisäksi 
leirillä järjestetään erilaisia workshopeja.

Ilmoittautuminen 15.3.2021 mennessä
Lisätiedot nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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POHJOISMAINEN LASTENLEIRI 25.-31.7.2021
Paikka Skælskør, Tanska
Kohderyhmä 9 - 12 -vuotiaat
Hinta Ilmoitetaan myöhemmin
Sisältö Tule mukaan Tanskaan hauskalle leirille, jossa pääset 

tapaamaan uusia kavereita Pohjoismaista! Leirin aikana 
järjestetään monenlaista kivaa ohjelmaa, kuten retki 
huvipuistoon ja kiipeilypuistoon. Opit myös viittomaan 
perinteisen pohjoismaisen leirilaulun!

Ilmoittautuminen 15.3.2021 mennessä
Lisätiedot nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

NUORISOTYÖN LEIRIT

EUDY NUORTEN LEIRI (EUDY JUNIOR CAMP) 25.7.-1.8.2021
Paikka Itävalta
Kohderyhmä 13 - 17 -vuotiaat
Hinta Ilmoitetaan myöhemmin
Sisältö Itävallassa pääset harjoittelemaan kansainvälistä 

viittomista ja tutustumaan muiden Euroopan maiden 
kulttuureihin. Osallistut myös erilaisiin workshopeihin ja 
pääset kokemaan mahtavia elämyksiä! Leirille lähtee 
mukaan suomalainen vetäjä, joka auttaa ymmärtämään 
kansainvälistä viittomista. Leirille ovat tervetulleita niin 
kokeneet kuin myös vähemmän kokeneet matkailijat!

Ilmoittautuminen 15.3.2021 mennessä
Lisätiedot nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi



19

LASTEN URHEILULEIRI 27.-29.8.2021
Paikka Pajulahti
Kohderyhmä 7-12 -vuotiaat
Hinta 80 euroa (sisarusalennuksena 50 euroa)
Sisältö Miltä kuulostaisi viikonloppu täynnä erilaisia 

liikuntakokemuksia telinevoimistelusta salibandyyn? Ja 
vieläpä ammattilaisten ohjauksessa! Leirin ohjelmassa on 
otettu taitotasot huomioon. Ei siis ole väliä, kuinka hyvä 
olet, vaan pääset silti kokeilemaan kaikkia lajeja. Leirin 
järjestää Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry. Mukana ovat 
myös Kuurojen Liiton nuorisotyö, Kuuloliitto ry, LapCI ry 
sekä Kuurojen Palvelusäätiön junioriohjelma. Leirillä 
tapaat vanhoja tuttuja ja tutustut varmasti myös uusiin 
ihmisiin!

Ilmoittautuminen 15.5.2021 mennessä
Lisätiedot nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

NUORISOTYÖN LEIRIT

POHJOISMAINEN NUORISOLEIRI 23.-29.8.2021
Paikka Säfsen, Ruotsi
Kohderyhmä 18 - 30 -vuotiaat
Hinta 340 euroa + matkat
Sisältö Ruotsissa järjestetään ensi kesänä pohjoismainen 

nuorisoleiri. Leirillä lauletaan yhdessä ja luodaan 
pohjoismaista yhteishenkeä. Pääset myös vertailemaan 
suomalaista viittomakieltä muiden Pohjoismaiden 
viittomakielten kanssa. Luvassa on paljon erilaista 
ohjelmaa sekä tietysti myös hauskanpitoa!

Ilmoittautuminen 15.3.2021 mennessä
Lisätiedot nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi



20

LYX-PÄIVÄT 12.-14.11.2021
Paikka Turku
Kohderyhmä 13 - 17 -vuotiaat
Hinta 70 euroa (sisarusalennuksena 50 euroa)
Sisältö Järjestämme taas perinteiset LYX-päivät marraskuisen ja 

tunnelmallisen Aurajoen rannalla Turussa. Viikonlopun 
aikana pääset keskustelemaan tärkeistä aiheista, 
osallistumaan erilaisiin aktiviteetteihin sekä tietenkin 
viettämään iltaa muiden leiriläisten kanssa!

Ilmoittautuminen 15.9.2021 mennessä
Lisätiedot nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

WFDYS NUORTEN LEIRI (WFDYS JUNIOR CAMP) 15.-21.11.2021
Paikka Karnataka, Intia
Kohderyhmä 13 - 17 -vuotiaat 
Hinta Ilmoitetaan myöhemmin
Sisältö Lähde mukaan kansainväliselle leirille lumoavan 

kauniiseen Intiaan, jossa pääset tutustumaan muiden 
maiden kuuroihin nuoriin. Taatusti ikimuistoisella leirillä 
tutustut myös Intian luontoon ja kulttuuriin ja pääset 
kertomaan muille, millaista on asua Suomessa. Ota siis 
mukaan aimo annos suomalaista sisua ja salmiakkia! 
Leirille lähtee Suomesta mukaan kokenut leirinjohtaja, 
joka auttaa ymmärtämään kansainvälisiä viittomia. 
Lisätietoja leiristä löydät täältä: 
https://juniorcamp.wfdys.org/

Ilmoittautuminen 15.9.2021 mennessä
Lisätiedot nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

NUORISOTYÖN LEIRIT
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NUORISOTYÖN LEIRIT

POHJOISMAINEN NUORISOSEMINAARI 
aika ilmoitetaan myöhemmin

Paikka Tanska
Kohderyhmä 18 - 30 -vuotiaat
Hinta Ilmoitetaan myöhemmin
Sisältö Pohjoismaisessa nuorisoseminaarissa pääset seuraamaan 

mielenkiintoisia luentoja. Pääset myös osallistumaan 
yhteisiin keskusteluihin ja aktiviteetteihin sekä tietenkin 
myös viettämään iltaa uusien ja vanhojen 
pohjoismaalaisten ystäviesi kanssa!

Ilmoittautuminen 15.7.2021 mennessä
Lisätiedot nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

VALTAKUNNALLISET VIITTOMAKIELISET NUORISOPÄIVÄT 
lokakuu 2021
Paikka Tampere
Kohderyhmä 18 - 35 -vuotiaat
Hinta Ilmoitetaan myöhemmin
Sisältö Nuorisopäivät on vuosittainen tapahtuma, jossa nuorten 

ääni pääsee kuuluviin. Nuorisokokouksessa yhdistysten 
edustajat pääsevät vaikuttamaan nuorisotyöhön eri 
tavoin. He voivat esimerkiksi ehdottaa erilaisia ideoita ja 
esittää kysymyksiä. Nuorisopäivillä valitaan vuoden 2022 
nuorisotoimikunta. Myös hauskanpito on olennainen osa 
nuorisopäiviä, ja saat tilaisuuden tavata nuoria ympäri 
Suomea. Voit osallistua itse nuorisokokoukseen, jos olet 
16 - 30 vuotias ja joko nuortenkerhon, kuurojen 
yhdistyksen tai oppilaskunnan edustajana.

Ilmoittautuminen 15.9.2021 mennessä
Lisätiedot nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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VERTAISTUKITOIMINNAN KURSSIT

PITKÄAIKAISTA SAIRAUTTA SAIRASTAVIEN KURSSI 
26.-28.3.2021

Paikka Solvalla, Espoo
Kohderyhmä Pitkäaikaista sairautta sairastavat viittomakieliset aikuiset
Hinta Kurssille osallistuminen on ilmaista. Myös majoitus ja 

täysihoito sisältyvät kurssiin. Matkakulujen omavastuuosuus 
on 20 euroa. 20 euroa ylittävä summa korvataan osallistujalle

Sisältö Kurssi on tarkoitettu pitkäaikaissairautta sairastaville. 
Pohditte yhdessä vertaisryhmän kanssa, kuinka arjesta voi 
selviytyä.  Saat kurssilta myös tukea, tietoa ja voimavaroja eri 
elämäntilanteisiin. Viikonlopun mittaiseen kurssiin sisältyy 
luentoja muun muassa mielen hyvinvoinnista sekä terveyden 
edistämisestä. Lisäksi ohjelmassa on liikuntaa, yhdessäoloa ja 
virkistäytymistä.  Kurssilla voit vaihtaa kokemuksia samassa 
tilanteessa olevien kanssa, ja saat halutessasi mahdollisuuden 
myös henkilökohtaiseen keskusteluun. Kurssi on järjestetty 
yhteistyössä Kuurojen Palvelusäätiön Passi-ohjelman kanssa. 

Hakuaika 7.2.2021 mennessä
Lisätiedot Juha Vahtera
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VERTAISTUKITOIMINNAN KURSSIT

SENIORIEN KURSSI 13.-16.4.2021
Paikka Kylpylähotelli Pohjaranta, Keminmaa
Kohderyhmä Eläkeläiset
Hinta Kurssille osallistuminen on ilmaista. Myös majoitus ja 

täysihoito sisältyvät kurssiin. Matkakulujen omavastuuosuus 
on 20 euroa. 20 euroa ylittävä summa korvataan osallistujalle

Sisältö Kurssilla pääset perehtymään ikääntyneiden viittomakielisten 
palveluihin, henkiseen hyvinvointiin ja fyysiseen kuntoon.  
Pääset myös tutustumaan sähköiseen asiointiin, ja sinulle 
tarjotaan vertaistukea sekä hyviä neuvoja elämänhallintaan.

Hakuaika 7.3.2021 mennessä
Lisätiedot Juha Vahtera

UUSIA EVÄITÄ TULEVAISUUTEEN -KURSSI 23.-25.4.2021
Paikka Hotelli Tallukka, Vääksy
Kohderyhmä 16 - 30-vuotiaat viittomakieliset
Hinta Kurssille osallistuminen on ilmaista. Myös majoitus ja 

täysihoito sisältyvät kurssiin. Matkakulujen omavastuuosuus 
on 20 euroa. 20 euroa ylittävä summa korvataan osallistujalle

Sisältö Kurssilla pääset keskustelemaan hyvinvoinnistasi ja muista 
elämääsi liittyvistä asioista. Saat myös ajankohtaisia tietoja 
viittomakielisistä palveluista, yhteiskunnan palveluista ja 
harrastusmahdollisuuksista. Kurssin aikana voit pohtia 
tulevaisuuteesi liittyviä asioita ja saada ohjeita, miten päästä 
kurssin jälkeen keskustelemaan niistä ammattilaisten kanssa.

Hakuaika 7.3.2021 mennessä
Lisätiedot Juha Vahtera
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VERTAISTUKITOIMINNAN KURSSIT

YKSINHUOLTAJIEN KURSSI 23.-25.4.2021
Paikka Holiday Club Caribia, Turku
Kohderyhmä Yksinhuoltajat, yhteishuoltajat ja vuoroviikkovanhemmat 

perheineen, joissa arki sujuu yhden vanhemman voimin
Hinta Kurssille osallistuminen on ilmaista. Myös majoitus ja 

täysihoito sisältyvät kurssiin. Matkakulujen omavastuuosuus 
on 20 euroa aikuisille ja 10 euroa lapsille. Omavastuuosuuden 
ylittävä summa korvataan osallistujalle

Sisältö Kurssilla pääset pohtimaan muiden kanssa, kuinka arjesta 
selviydytään. Saat myös vertaistukea elämäntilanteeseesi. 
Lapsille järjestetään omaa ohjattua toimintaa, ja asiantuntija 
voi keskustella lasten kanssa heille tärkeistä asioista.

Hakuaika 7.3.2021 mennessä
Lisätiedot Juha Vahtera

CODA-KURSSI 7.-11.6.2021
Paikka Nuorisokeskus Marttinen, Virrat
Kohderyhmä 13-17-vuotiaat kuulevat lapset, joiden vanhemmat ovat kuuroja
Hinta Kurssille osallistuminen on ilmaista. Myös majoitus ja 

täysihoito sisältyvät kurssiin. Matkakulujen omavastuuosuus 
on 10 euroa. 10 euroa ylittävä summa korvataan osallistujalle 

Sisältö Kurssilla pääset vahvistamaan CODA-identiteettiäsi ja 
tuntemaan yhteenkuuluvuutta toisiin CODA-nuoriin. 
Juttuseuraa saat myös ohjaajista, jotka ovat itsekin kuurojen 
vanhempien kuulevia lapsia kuin myös kuuroja. Ohjelma 
sisältää liikuntaa, ryhmätoimintaa ja keskustelua. Kurssi on 
järjestetty yhteistyössä Kuurojen Vanhempien Kuulevien 
Lasten Yhdistyksen kanssa. 

Hakuaika 7.3.2021 mennessä
Lisätiedot Juha Vahtera
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VERTAISTUKITOIMINNAN KURSSIT

PERHEKURSSI VIITTOMAKIELISILLE PERHEILLE 13.-16.7.2021
Paikka Imatran Kylpylä, Imatra
Kohderyhmä Viittomakieliset perheet
Hinta Kurssille osallistuminen on ilmaista. Myös majoitus ja 

täysihoito sisältyvät kurssiin. Matkakulujen omavastuuosuus 
on 20 euroa aikuisille ja 10 euroa lapsille. Omavastuuosuuden 
ylittävä summa korvataan osallistujalle

Sisältö Perhekurssilla saatte tukea viittomakielisten lasten 
kouluasioissa, käsitellään vuorovaikutustilanteita sekä 
sosiaalista hyvinvointia. Tarjolla on myös tietoa yhteiskunnan 
palveluista. Kurssilla järjestetään lasten ja aikuisten yhteistä 
toimintaa, ja lapsille on myös omaa ohjattua toimintaa. Kurssin 
jälkeen järjestetään avokurssipäivä.

Hakuaika 23.5.2021 mennessä
Lisätiedot Juha Vahtera

NUORTEN SUOMENRUOTSALAISTEN KURSSI 16.-18.7.2021
Paikka Härmän Kylpylä, Ylihärmä
Kohderyhmä 16 - 30-vuotiaat viittomakieliset suomenruotsalaiset
Hinta Kurssille osallistuminen on ilmaista. Myös majoitus ja 

täysihoito sisältyvät kurssiin. Matkakulujen omavastuuosuus 
on 20 euroa. 20 euroa ylittävä summa korvataan osallistujalle

Sisältö Kurssi tarjoaa vertaistukea ja pääset myös tutustumaan 
muihin suomenruotsalaisiin Solsandissa. Tarjolla on myös 
ajankohtaista tietoa yhteiskunnan palveluista. Jos haluat, voit 
myös varata henkilökohtaisen ajan kurssityöntekijältä. 
Kurssilla käytetään vain suomenruotsalaista viittomakieltä.

Hakuaika 23.5.2021 mennessä
Lisätiedot Juha Vahtera
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VERTAISTUKITOIMINNAN KURSSIT

PERHEKURSSI KUUROJEN JA HUONOKUULOISTEN LASTEN 
PERHEILLE 30.7.-1.8.2021

Paikka Oriveden kampus, Orivesi
Kohderyhmä Perheet, joilla on kuurot tai huonokuuloiset lapset
Hinta Kurssille osallistuminen on ilmaista. Myös majoitus ja 

täysihoito sisältyvät kurssiin. Matkakulujen omavastuuosuus 
on 20 euroa aikuisille ja 10 euroa lapsille. Omavastuuosuuden 
ylittävä summa korvataan osallistujalle

Sisältö Kurssilla saatte tukea perheen keskinäiseen kommunikointiin. 
Kurssin tavoitteena on lisätä viittomakielen käyttöä perheen 
kommunikaatiovälineenä. Saatte lisää tietoa kuurojen 
kulttuurista, ja lapsen viittomakielinen identiteetti vahvistuu. 
Voitte myös käydä kahdenkeskeisiä keskusteluja 
työntekijöiden kanssa sekä saada tietoa yhteiskunnan 
palvelutarjonnasta. Lapsille järjestetään omaa toimintaa, 
mutta kurssilla on luvassa myös perheiden yhteistä ohjelmaa. 
Kurssi yhteistyössä Kuurojen Palvelusäätiön Juniori-ohjelman 
kanssa.

Hakuaika 23.5.2021 mennessä
Lisätiedot Juha Vahtera
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ISÄ JA LAPSI -KURSSI 10.-12.9.2021
Paikka Imatran Kylpylä, Imatra
Kohderyhmä Viittomakieliset isät ja heidän lapsensa
Hinta Kurssille osallistuminen on ilmaista. Myös majoitus ja 

täysihoito sisältyvät kurssiin. Matkakulujen omavastuuosuus 
on 20 euroa aikuisille ja 10 euroa lapsille. Omavastuuosuuden 
ylittävä summa korvataan osallistujalle

Sisältö Kurssilla käsitellään aiheita, jotka liittyvät lapsen 
kasvattamiseen, perhe-elämään ja isyyteen. Asiantuntijat 
pitävät kurssin aikana luentoja, ja lapsille järjestetään ohjattua 
toimintaa luentojen ajaksi. Kurssilla järjestetään myös yhteistä 
toimintaa isille ja lapsille. Voit myös päästä keskustelemaan 
asiantuntijan kanssa kahden kesken, jos haluat.

Hakuaika 7.6.2021 mennessä
Lisätiedot Juha Vahtera

VERTAISTUKITOIMINNAN KURSSIT
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VERTAISTUKITOIMINNAN KURSSIT

DIGIKURSSI ALOITTELIJOILLE 28.9.-1.10.2021
Paikka Oriveden kampus, Orivesi
Kohderyhmä Kaikenikäiset
Hinta Kurssille osallistuminen on ilmaista. Myös majoitus ja 

täysihoito sisältyvät kurssiin. Matkakulujen omavastuuosuus 
on 20 euroa. 20 euroa ylittävä summa korvataan osallistujalle

Sisältö Kurssilla käsitellään kuuroille suunnattuja palveluja. Opit 
käyttämään etätulkkausta ja lähettämään hätätekstiviestin. 
Tutustumme myös Kanta-palveluihin. Kurssilla harjoittelemme 
lisäksi myös tietotekniikan perusasioita. Näitä ovat esimerkiksi 
erilaisten some-kanavien käyttö ja Skype-videopuhelut. 
Kurssin ohjelmaan kuuluu myös kaikenlaista muuta mukavaa 
toimintaa! 

Hakuaika 4.7.2021 mennessä
Lisätiedot Juha Vahtera

MIESTEN ETÄKURSSI 2.-3.10.2021
Paikka Zoom-videokokous
Kohderyhmä 40-65 -vuotiaat miehet
Hinta Etäkurssille osallistuminen on ilmaista.
Sisältö Tämä etäkurssi toteutetaan Zoom-videopuhelun kautta. 

Kurssi tarjoaa mahdollisuuden miesten väliseen keskusteluun 
ja vertaistukeen. Kurssilla saat myös tietoa esimerkiksi 
terveellisestä ruokavaliosta sekä fyysisistä ja psyykkisistä 
muutoksista, jotka liittyvät ikääntymiseen. Opit huolehtimaan 
paremmin omasta hyvinvoinnistasi ja kunnostasi sekä 
löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeesi.

Hakuaika 4.7.2021 mennessä
Lisätiedot Juha Vahtera
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VERTAISTUKITOIMINNAN KURSSIT

SUOMI TUTUKSI -KURSSI 15.-17.10.2021
Paikka Lehmirannan lomakeskus, Salo
Kohderyhmä Yli 18-vuotiaat maahanmuuttajat, jotka ovat asuneet 

Suomessa alle 5 vuotta
Hinta Kurssille osallistuminen on ilmaista. Myös majoitus ja 

täysihoito sisältyvät kurssiin. Matkakulujen omavastuuosuus 
on 20 euroa. 20 euroa ylittävä summa korvataan osallistujalle

Sisältö Kurssilla pääset pohtimaan mm. suomalaista kulttuuria, 
suomalaista viittomakieltä, suomen kieleltä, yhteiskuntaan 
liittyviä asioita ja tulkin tilaamista. Pääset myös vaihtamaan 
kokemuksia muiden maahanmuuttajien kanssa. Saat kurssilta 
tukea vaikeisiin elämäntilanteisiin ja parempaan arkielämään.

Hakuaika 4.7.2021 mennessä
Lisätiedot Juha Vahtera
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SOLARIS-LOMAT RY:N TUETUT LOMAT

Solaris-Lomat ry järjestää Veikkauksen tuotoilla tuettuja lomia 
viittomakielisille kuuroille ja vaikeasti kuulovammaisille, jotka eivät omin 
varoin pysty järjestämään lomaa.  

Viiden vuorokauden lomaan sisältyy majoitus kahden hengen huoneessa, 
täysihoito (aamiainen, lounas ja päivällinen sekä monipuolista ohjattua 
ohjelmaa. Kuurojen Liiton vertaisohjaajat ja viittomakielen tulkit ovat 
lomaohjelmissa paikalla.  

Aikuisten loma on tarkoitettu kaikille aikuisille esimerkiksi: työikäiset, 
työttömät, työttömyyseläkeläiset, varhaiseläkeläiset, vanhuuseläkeläiset, 
omaishoitajat, seniorit yms. Lapsiperheloma on tarkoitettu perheille, joissa on 
alaikäisiä lapsia. 

Lomailija maksaa omavastuuosuuden ja matkat. Mikäli hakija tarvitsee 
avustajan, hän hankkii sen itse (hakemukseen merkitään avustajan nimi ja 
henkilötunnus), omavastuu on sama kuin lomalaisella. 

Hakijoita on paljon, loma voidaan myöntää vain pienelle osalle. Hakemukseen 
kannattaa siis kirjoittaa kaikki mahdolliset tiedot, jotka voivat vaikuttaa 
lomalle pääsyyn. Mainitse kuulovammastasi ja että olet viittomakielinen. 
Valinnassa otetaan huomioon myös liikuntarajoitteet ja sairaudet sekä 
taloudelliset ja sosiaaliset perustelut. Ilman perusteluja lomaa ei voida 
myöntää. Tuettu loma voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi. 

Solaris-Lomat päättää lomalaisten valinnasta ja lähettää kutsukirjeen sekä 
laskun kotiin noin kuukausi ennen loman alkua vain niille, jotka on valittu 
lomalle.  
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SOLARIS-LOMAT RY:N TUETUT LOMAT

Lomalle haetaan täyttämällä paperinen lomahakemus tai sähköisesti 
internetsivujen www.solaris-lomat.fi kautta. Paperinen hakemus 
palautetaan osoitteella: Solaris-lomat, Kauppakaarre 1, 00700 HELSINKI  

Lomailija voi anoa avustajan kulukorvauksia oman kotikunnan 
sosiaalitoimesta. Jos on kysyttävää lomalaisten valintaan liittyen tai haluaa 
peruuttaa loman, niin ota yhteyttä tekstiviestillä numeroon 043 8243095/ 
Solaris-lomat. Matka-avustusta voi hakea joko oman kotikunnan 
sosiaalitoimistolta, kuurojenyhdistykseltä, seurakunnalta tai yhdistyksiltä, 
joissa on jäsenenä. Jos kuuluu esimerkiksi ammattiliittoon, voi hakea heiltä 
avustusta (laita perusteluksi sosiaalisen vertaistuen tarve).  

Lomahakemuksen täyttämisessä sinua auttavat Kuurojen Liiton 
aluetyöntekijät. 

Hakemuksia ja lisätietoja saa Kuurojen Liiton aluetyöntekijöiltä tai Juha 
Vahteralta. 

Solaris-lomat Pia Peräkylä pia.perakyla@solaris-lomat.fi 043 824 3095 myös 
tekstiviestit. 
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SOLARIS-LOMAT RY:N TUETUT LOMAT

LAPSIPERHELOMA VIITTOMAKIELISILLE KUUROILLE 
18.-23.7.2021

Paikka Kuortaneen Urheiluopisto, Kuortane
Kohderyhmä Viittomakieliset perheet
Hinta 100 euroa/aikuinen ja alle 16 v. maksutta. Lomalainen maksaa 

itse matkakulunsa
Sisältö Solaris-lomat ry järjestää tuettua lomaa viittomakielisille 

perheille. Loma järjestetään yhteistyössä Kuurojen Liiton 
kanssa. Loma tarjoaa vertaistukea sekä virikkeellistä ja hyvää 
mieltä antavaa toimintaa.

Hakuaika 15.3.2021 mennessä
Lisätiedot Juha Vahtera
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SOLARIS-LOMAT RY:N TUETUT LOMAT

JOULULOMA VIITTOMAKIELISILLE KUUROILLE AIKUISILLE 
21.-26.12.2021

Paikka Hotelli Kivitippu, Lappajärvi
Kohderyhmä Viittomakieliset aikuiset
Hinta 60 euroa. Lomalainen maksaa itse matkakulunsa
Sisältö Solaris-lomat ry järjestää tuettua joululomaa viittomakielisille. 

Loma järjestetään yhteistyössä Kuurojen Liiton kanssa. Loma 
tarjoaa vertaistukea sekä virikkeellistä ja hyvää mieltä antavaa 
toimintaa.

Hakuaika 21.9.2021 mennessä
Lisätiedot Juha Vahtera

Tekijä: Santeri Viinamäki
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HELSIGN 14.2.2021
Paikka Helsinki
Kohderyhmä Kaikenikäiset
Hinta Ilmainen
Sisältö Jokakeväinen HELsign tuo piristystä arjen keskelle. 

Tapahtuma sopii koko perheelle, sillä ohjelmaa on sekä 
lapsille että aikuisille. Uutuutena tämän vuoden HELsignissä 
on Kuurojen Lehteen liittyvä ohjelmanumero. Tervetuloa 
seuraamaan! Kulttuurituotanto pidättää oikeuden muutoksiin. 
Tarkistathan tapahtuman päivämäärän www.kuurojenliitto.fi 
tapahtumakalenterista.

Lisätiedot Netta Keski-Levijoki + seuraa tiedotusta www.kuurojenliitto.fi

KULTTUURITAPAHTUMAT
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KUUROJEN SENIORIEN 19. KULTTUURITAPAHTUMA 

14.-16.5.2021

Paikka Tampere
Kohderyhmä Yli 55-vuotiaat viittomakieliset
Hinta www.kuurojenliitto.fi/skt2021/
Sisältö Viittomakielinen kulttuuritapahtuma seniori-ikäisille. 

Viikonlopun ohjelmaan sisältyy perjantainen retkipäivä, 
jolloin risteillään Tampereen vesillä ja nautitaan taiteesta. 
Lauantaista sunnuntaihin on luvassa viittomakielisiä 
esityksiä, taidetta ja muuta oheisohjelmaa Tampereen 
seudun työnväenopisto Sampolassa.

Ilmoittautuminen www.kuurojenliitto.fi/skt2021/
Lisätiedot Netta Keski-Levijoki
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VIITTOMAKIELINEN FILMIFESTIVAALI marraskuu 2021

Paikka Turku
Kohderyhmä Kaikenikäiset
Hinta Ilmoitetaan lähempänä
Sisältö Viittomakielinen filmifestivaali järjestetään nyt 

seitsemättä kertaa, ja isäntäkaupunkina toimii tänä 
vuonna Turku. Paikan päällä esitetään kotimaisia ja 
kansainvälisiä viittomakielisiä elokuvia. Paras elokuva 
palkitaan yleisöäänestyksen perusteella.

Ilmoittautuminen Seuraa tiedotusta www.kuurojenliitto.fi
Lisätiedot Netta Keski-Levijoki

KULTTUURITAPAHTUMAT
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