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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 och hörande barn till döva 
föräldrar (coda). Vid behov kan taltolkning ordnas. 

Kamratverksamheten ordnar kurser för olika målgrupper 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 ett 
storevenemang 2022: Dövas riksomfattande kulturdagar i Joensuu. 
Scenprogrammet och konstverken visas i Carelia-salen. 

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.

INFO



4

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 ännu inte 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.

http://www.kuurojenliitto.fi/sv/evenemangskalender/
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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. Förbundet följer aktivt hur situationen 
utvecklas och går ut med mera information vid eventuella ändringar. Om 
något evenemang blir inställt på grund av myndigheternas direktiv, meddelar 
Finlands Dövas Förbund personligen alla som har anmält sig och returnerar 
deltagaravgiften. 

Finlands Dövas Förbund rekommenderar att alla följer myndigheternas 
rekommendationer och använder egen ansiktsmask på evenemang, i 
kollektivtrafiken och i andra situationer där det inte går att hålla säkert 
avstånd till andra, samt att regelbundet tvätta händerna. Personer som hör till 
riskgrupper 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. Familjemedlemmen måste ha varit symtomfri i 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 under ett evenemang eller en kurs måste du avbryta 
omedelbart när du känner de första symtomen. Du ska skynda dig att göra ett 
coronatest och hålla dig i hemkarantän tills du fått testresultatet. Om testet 
visar att du är coronasmittad ska du genast underrätta arrangören. 

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, och anges alltid i 
evenemangsinformationen. Om du inte  annullerar ditt deltagande, eller inte 
kommer till evenemanget, betalar du hela deltagaravgiften. Du kan komma 
överens om betalningen direkt med arrangören och också 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 
ska du kontrollera 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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INFO

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 ihåg 
att lägeransökningarna alltid ska skickas direkt till Finlands Dövas Förbund. 

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 

http://www.kuurojenliitto.fi/sv/ungdomar/


8

INFO

Vill du jobba på ungdomsarbetets läger och kamratverksamhetens kurser? 
Skicka i en ansökan! 

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

www.kuurojenliitto.fi/sv/lediga-jobb 

Ungdomsarbetets läger 
Ungdomssekreterare Juha Vahtera 
044 741 7254, endast sms 
juha.vahtera@kuurojenliitto.fi  

Kamratverksamhetens kurser och stödda semestrar  
Kursplanerare Maija Pulkkinen 
050 548 8166, endast sms 
maija.pulkkinen@kuurojenliitto.fi 

Den teckenspråkiga frivilligverksamheten  
Frivilligverksamhetens koordinator Aliisa Lehtonen 
044 752 5261, endast sms 
aliisa.lehtonen@kuurojenliitto.fi  

Kulturevenemang  
Kulturproducent Teemu Lipasti-Sjöroos 
050 322 4067, endast sms  
teemu.lipasti-sjoroos@kuurojenliitto.fi

mailto:juha.vahtera@kuurojenliitto.fi
mailto:%20maija.pulkkinen@kuurojenliitto.fi
mailto:aliisa.lehtonen@kuurojenliitto.fi
mailto:teemu.lipasti-sjoroos@kuurojenliitto.fi
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DEN TECKENSPRÅKIGA FRIVILLIGVERKSAMHETEN 

Den teckenspråkiga frivilligverksamheten Viva förmedlar stödpersoner till den 
som behöver stöd 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 2022. Följ med kursannonseringen på Finlands Dövas 
Förbunds webbplats och på Facebook. 

www.facebook.com/viittomakielinen.vapaaehtoistoiminta

https://kuurojenliitto.fi/viittomakielinen-vapaaehtoistoiminta-viva/
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Norra Savolax och Norra Karelen 

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

Mellersta Finland

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 samt  
Egentliga Finland

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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Södra Savolax

Susanna Helminen
+358!40!065 4769  

susanna.helminen@kuurojenliitto.fi



11

Norra Savolax och Norra Karelen 

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

Mellersta Finland

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 samt  
Egentliga Finland

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 

FI
N

LA
N

D
S"

D
Ö

VA
S"

FÖ
RB

U
N

D
"R

F"
#

$/
%#

%&

Södra Savolax

Susanna Helminen
+358!40!065 4769  

susanna.helminen@kuurojenliitto.fi



12

EVENEMANGSKALENDER

FEBRUARI
25.-28.2. Vintersportresa till Pikku- och Iso-Syöte 14

MARS
25.-27.3. Evenemang för unga CI-vuxna 14

APRIL
8.-10.4. Kvinnokurs 22
14.-19.4. Vintersportresa till Pyhä 15
26.-29.4. Seniorkurs 22

MAJ
13.-15.5. Kursen ”Barnens identitet” 23
27.-29.5. Dövas riksomfattande kulturdagar & Kulttis-lägret 16

JUNI
13.-17.6. Ridläger 16
14.-17.6. Coda-kurs 24
30.6.-3.7. Kurs för finlandssvenska vuxna och familjer 25
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2022

JULI
5.-8.7. Familjekurs 1 26
11.-16.7. Nordiskt läger för barn 17
20.-26.7. Nordiskt ungdomsläger 17
25.7.-2.8. EUDY Children Camp 18
29.-31.7. Familjekurs 2 27

AUGUSTI
1.-5.8. Storläger 18
14.-21.8. EUDY Junior Camp 19
15.-20.8. Semester för teckenspråkiga döva vuxna 32

SEPTEMBER
9.-11.9. Idrottsläger för barn 19
16.-18.9. Grund- och distanskurs i digitala färdigheter 28
23.-25.9. Mamma och barn-kurs 28

OKTOBER
1.-7.10. WFDYS barnläger 20

NOVEMBER
11.-13.11. LYX-dagar 20

DECEMER
 23.-28.12. Julsemester för teckenspråkiga döva vuxna 33

Ungdomsarbetets läger Solaris-lomat ry:s stödda semestrar

Kamratverksamhetens kurser Kulturevenemang
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UNGDOMSARBETETS LÄGER

VINTERSPORTRESA TILL PIKKU- OCH ISO-SYÖTE              25.-28.2.2022
Plats Pikku-Syöte och Iso-Syöte
Målgrupp 13-17 år
Avgift 200 euro (med syskonrabatt 150 euro)
Program På den här resan får du åka utför eller syssla med andra 

vintersporter i snöiga, vackra landskap. Här ska vi koppla 
av, umgås och ha roligt tillsammans! Arrangör är Finlands 
dövas idrottsförbund (SKUL ry) tillsammans med Finlands 
Dövas Förbunds ungdomsarbete, Finska Hörselförbundet 
rf, LapCI ry och Dövas servicestiftelses juniorprogram. I 
paketpriset ingår inkvartering, mat och liftkort för tre 
dagar. Det ordnas samtransport till platsen.

Anmälning Kolla med ungdomssekreteraren om det finns lediga 
platser.

Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

EVENEMANG FÖR UNGA CI-VUXNA                                       25.-27.3.2022
Plats Solvalla, Esbo
Målgrupp 18–30-åringar som använder cochleaimplantat (CI)
Avgift Evenemanget är gratis
Program Ett veckoslut av umgänge tillsammans och gemensamt 

program som ger de unga möjlighet att dela erfarenheter 
och få kamratstöd av varandra. Alla CI-unga är välkomna 
oberoende av färdighetsnivå i teckenspråk. Veckoslutet 
består av att chilla, att ordna lättsamt program tillsammans 
och ha skoj. Tveka inte, häng med!

Anmälning Kolla med ungdomssekreteraren om det finns lediga 
platser.

Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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UNGDOMSARBETETS LÄGER

VINTERSPORTRESA TILL PYHÄ                                                 14.-19.4.2022
Plats Pyhä, Pyhätunturi
Målgrupp över 18-åringar
Avgift 250 euro (samtransport och inkvartering)
Program Vintersportresan arrangeras av Finlands dövas 

idrottsförbund i samarbete med Finlands Dövas Förbund. 
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 slalombacken 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. Deltagarna bor i fantastiska lägenheter på 
Pyhätunturi.  Det är alltså bara att öppna dörren och stiga 
ut i snön! Inkvartering och samtransport ingår i priset. 
Transporten startar från Helsingfors 14.4.2022 kl. 18.00 och 
är tillbaka i Helsingfors 19.4.2022 kl. 8.00

Anmälning Kolla med ungdomssekreteraren om det finns lediga 
platser.

Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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UNGDOMSARBETETS LÄGER

KULTTIS-LÄGRET                                                                          27.-29.5.2022
Plats Joensuu
Målgrupp 7-17 år
Avgift 120 euro (med syskonrabatt 90 euro)
Program Hallå, alla kulturälskande barn och unga! Har ni funderat 

över hur ni ska kunna delta i de teckenspråkiga 
kulturdagarna? Det här lägret är er chans! Ledarna följer 
med barnen och ungdomarna till de olika uppvisningarna 
och ordnar roliga aktiviteter för dem på kulturdagarna. I 
lägret ingår inkvartering och mat. Priset omfattar också 
samtransporten Helsingfors-Jyväskylä-Joensuu tur och 
retur.

Anmälning 6.3.2022
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

RIDLÄGER                                                                                        13.-17.6.2022
Plats Ridcentret Merlitz, Salo
Målgrupp 7-17 år
Avgift 300 euro (med syskonrabatt 250 euro)
Program Har du alltid velat prova på att rida? Eller kanske du har 

ridit redan länge men vill tillbringa ännu mer tid 
tillsammans med hästar? På det här lägret får du rida i en 
hel vecka! Du får också hjälpa till i stallet och utfodra 
hästarna tillsammans med trevliga lägerkompisar. 
Lägerledarna har stor erfarenhet av hästar; dem kan be om 
hjälp och råd i allt som handlar om hästar. 

Anmälning 6.3.2022
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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UNGDOMSARBETETS LÄGER

NORDISKT LÄGER FÖR BARN                                                      11.-16.7.2022
Plats Skælskør, Danmark
Målgrupp 9-12 år
Avgift Meddelas senare (deltagaravgift + resor)
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 6.3.2022
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

NORDISKT UNGDOMSLÄGER                                                   20.-26.7.2022
Plats Stavanger, Norge
Målgrupp 18-30 år
Avgift Meddelas senare
Program Det nordiska ungdomslägret ordnas i år i Norge. Vi sjunger 

lägersånger och skapar en nordisk vi- anda tillsammans. 
Här kan du också jämföra det finlandssvenska 
teckenspråket med andra nordiska teckenspråk. Det 
utlovas mycket program av olika slag och förstås också 
roliga stunder tillsammans!

Anmälning 6.3.2022
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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UNGDOMSARBETETS LÄGER

EUDY CHILDREN CAMP                                                            25.7.-2.8.2022
Plats Schweiz
Målgrupp 9-12 år
Avgift Meddelas senare (anmälningsavgift + resa)
Program I Schweiz 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 
workshoppar 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 6.3.2022
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

STORLÄGER                                                                                       1.-5.8.2022
Plats Nuorisokeskus Metsäkartano, Rautavaara
Målgrupp 13-17 år
Avgift 150 euro
Program Ett storläger i den savolaxiska ödemarken! Storlägret 

arrangeras av Finlands Dövas Förbund, LapCi, Finlands 
Dövblinda, SKUL, Hörselskadade barns föräldraförbund 
och Dövas Servicestiftelse, vilket betyder att du får träffa 
både gamla bekanta och göra nya, jättefina bekantskaper. 
Ungdomscentret Piispala ger utmärkta möjligheter till 
naturupplevelser. Här kan du till exempel paddla, gå på 
äventyr i naturen och grilla korv. Svara fort på ropet från 
ödemarken och häng med på äventyr!

Anmälning 8.5.2022
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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UNGDOMSARBETETS LÄGER

EUDY JUNIOR CAMP                                                                    14.-21.8.2022
Plats Estland
Målgrupp 13-17 år
Avgift Meddelas senare (anmälningsavgift + resa)
Program Du får tillbringa sköna sommardagar i Estland tillsammans 

med andra europeiska teckenspråkiga unga! Du har tillfälle 
att utbyta olika erfarenheter och bekanta dig med nya 
saker bland annat i workshoppar. Här kan du också lära dig 
kommunicera med internationella tecken eller fräscha upp 
dina gamla färdigheter. 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 6.3.2022
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

IDROTTSLÄGER FÖR BARN                                                            9.-11.9.2022
Plats Idrottscentret Pajulahti, Nastola
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, Finska Hörselförbundet 
rf, LapCI rf och Dövas servicestiftelses juniorprogram. På 
lägret får du träffa gamla bekanta och får  säkert också 
möta nya människor.

Anmälning 19.6.2022
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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UNGDOMSARBETETS LÄGER

WFDYS BARNLÄGER                                                                        1.-7.10.2022
Plats Uruguay, Sydamerika
Målgrupp 9-12 år
Avgift 450 euro + resor
Program Kom med på ett internationellt läger i det förtrollande 

vackra Uruguay 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 Sydamerikas natur och 
kultur och kan berätta för alla hurdant det är att bo i 
Finland. Packa alltså med dig en präktig portion finsk sisu 
och salmiak! En erfaren ledare följer med från Finland och 
hjälper deltagarna att förstå internationella tecken. Mera 
information om lägret finns här: 
https://childrencamp.wfdys.org 

Anmälning 6.3.2022
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

LYX-DAGAR                                                                                      11.-13.11.2022
Plats Sveaborg, Helsingfors
Målgrupp 13-17 år
Avgift 70 euro (med syskonrabatt 50 euro)
Program De traditionella LYX-dagarna arrangeras igen iden 

stämningsfulla miljön på Sveaborg. Under veckoslutet  kan 
du diskutera  viktiga teman, delta i olika aktiviteter  och 
umgås med de andra lägerdeltagarna förstås.

Anmälning 4.9.2022
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi

https://childrencamp.wfdys.org/
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UNGDOMSARBETETS LÄGER

DE RIKSOMFATTANDE TECKENSPRÅKIGA                     MEDDELAS SENARE 
UNGDOMSDAGARNA                                               

Plats Meddelas senare
Målgrupp 18-35 år 
Avgift Meddelas senare
Program Ungdomsdagarna är ett årligt evenemang där unga kan 

göra sin röst hörd. På ungdomsmötet kan föreningarnas 
delegater påverka ungdomsarbetet genom att t.ex. föra 
fram idéer och ställa frågor. På ungdomsdagarna väljs 
också ungdomsutskottet 2023. På ungdomsdagarna hör 
det till saken att ha roligt tillsammans och de är ett sällsynt 
tillfälle att träffa unga från hela Finland. I själva 
ungdomsmötet kan du delta om  du är 16–30 år gammal 
och delegat för en ungdomsklubb, dövförening eller 
elevkår.

Anmälning 15.9.2022
Mera information nuorisosihteeri@kuurojenliitto.fi
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KAMRATVERKSAMHETENS KURSER

KVINNOKURS                                                                           8.-10.4.2022
Plats Distanskurs
Målgrupp Teckenspråkiga kvinnor mellan 40 och 60 år
Program Deltagarna får kunskaper om vilka förändringar åldern för 

med sig och om hur man tar hand om sin kondition.
Ansökning 8.3.2022
Mera information maija.pulkkinen@kuurojenliitto.fi

SENIORKURS                                                                         26.-29.4.2022
Plats Idrottsinstitutet Kisakeskus, Raseborg
Målgrupp Teckenspråkiga döva pensionärer
Avgift Kursen är gratis med inkvartering och fullpension. 

Deltagarna kan få reseersättning på vissa villkor, läs mer på 
sidan 29.

Program På kursen får du information om vilka tjänster som finns för 
teckenspråkiga äldre och om hur du bejakar ditt sociala 
välbefinnande. Du får tips om hur du kan uträtta olika 
ärenden i vardagen. I programmet ingår också rörelse och 
motion och du får tips om hur du kan ta hand om din 
kondition. På kursen kan du utbyta erfarenheter med andra 
i samma situation och få nya idéer att ta med dig hem.

Ansökning 27.2.2022
Mera information maija.pulkkinen@kuurojenliitto.fi

mailto:maija.pulkkinen@kuurojenliitto.fi
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KAMRATVERKSAMHETENS KURSER

KURSEN ”BARNENS IDENTITET”                                                13.-15.5.2022
Plats Idrottsinstitutet Kisakeskus, Raseborg
Målgrupp Döva och barn med nedsatt hörsel i åldern 7–15 år
Avgift Kursen är gratis med inkvartering och fullpension. 

Deltagarna kan få reseersättning på vissa villkor, läs mer på 
sidan 29.

Program Vi diskuterar om olika saker som hör till den 
teckenspråkiga kulturen och provar på olika roliga 
aktiviteter. Vi ordnar lekfulla tävlingar. Kom och tillbringa 
ett kul veckoslut med de andra deltagarna!

Ansökning 13.3.2022
Mera information maija.pulkkinen@kuurojenliitto.fi

mailto:maija.pulkkinen@kuurojenliitto.fi


24

KAMRATVERKSAMHETENS KURSER

CODA-KURS                                                                                    14.-17.6.2022
Plats Härmän kylpylähotelli, Yli-Härmä
Målgrupp Hörande barn till döva föräldrar (coda), dövas hörande 

syskon (soda) 7–12 år
Avgift Kursen är gratis med inkvartering och fullpension. 

Deltagarna kan få reseersättning på vissa villkor, läs mer på 
sidan 29.

Program På kursen blir du bekant med coda- och sodabarn och 
-unga. På programmet finns också aktiverande program 
och information om olika aspekter på 
teckenspråkskulturen. Deltagarna tillverkar ett 
minnesföremål att ta hem. Ledarna är själva coda och 
arrangerar oförglömliga program. Kursen ordnas i 
samarbete med codaföreningen Kuurojen Vanhempien 
Kuulevien Lasten Yhdistys.

Ansökning 24.4.2022 asti
Mera information maija.pulkkinen@kuurojenliitto.fi

mailto:maija.pulkkinen@kuurojenliitto.fi
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KAMRATVERKSAMHETENS KURSER

KURS FÖR FINLANDSSVENSKA VUXNA OCH FAMILJER  30.6.-3.7.2022                                              

Plats Scandic Waskia, Vasa
Målgrupp Teckenspråkiga familjer och vuxna
Avgift Kursen är gratis med inkvartering och fullpension. 

Deltagarna kan få reseersättning på vissa villkor, läs mer på 
sidan 29.

Program En familjekurs på finlandssvenskt teckenspråk där 
deltagarna får diskutera de teckenspråkiga barnens 
uppväxt som två- eller flerspråkiga och hela familjens 
sociala välbefinnande. Experter föreläser på kursen och 
deltagarna har också möjlighet att föra korta privata 
samtal med en sakkunnig. Under föreläsningarna ordnar 
barnledarna egna aktiviteter för barnen. För vuxna som 
deltar ensamma eller med sin partner arrangeras egna 
föreläsningar om välmående. Deltagarna hinner också 
bada i Tropiclandia. Ungefär 2 månader efter kursen 
ordnas en uppföljningsdag, där vi kan gå igenom de saker 
som deltagarna personligen har kommit överens om och 
som de har velat få handledning och stöd för. Vid behov får 
föräldrarna råd om vilka olika tjänster samhället 
tillhandahåller.

Ansökning 1.5.2022
Mera information maija.pulkkinen@kuurojenliitto.fi

mailto:maija.pulkkinen@kuurojenliitto.fi
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KAMRATVERKSAMHETENS KURSER

FAMILJEKURS 1                                                                                  5.-8.7.2022
Plats Spahotellet Rauhalahti, Kuopio

Målgrupp Familjer med döva föräldrar och deras barn

Avgift Kursen är gratis med inkvartering och fullpension. 
Deltagarna kan få reseersättning på vissa villkor, läs mer på 
sidan 29.

Program Föräldrarna deltar i gruppdiskussioner om teman som rör 
föräldraskap, barnens uppväxt som två- eller flerspråkiga 
och socialt välbefinnande. Under tiden ordnar barnledarna 
egna aktiviteter för barnen. Dessutom finns det självfallet 
gemensam verksamhet för föräldrar och barn. Ungefär 2 
månader efter kursen ordnas en uppföljningsdag, där vi 
kan gå igenom de saker som deltagarna personligen har 
kommit överens om och som de har velat få handledning 
och stöd för. Vid behov får föräldrarna råd om vilka olika 
tjänster samhället tillhandahåller.

Ansökning 1.5.2022
Mera information maija.pulkkinen@kuurojenliitto.fi

mailto:maija.pulkkinen@kuurojenliitto.fi
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KAMRATVERKSAMHETENS KURSER

FAMILJEKURS 2                                                                            29.-31.7.2022
Plats Alkio-opisto, Korpilahti
Målgrupp Familjer med hörande familjer och döva barn. 

Familjer med döva föräldrar och hörande barn.
Avgift Kursen är gratis med inkvartering och fullpension. 

Deltagarna kan få reseersättning på vissa villkor, läs mer på 
sidan 29.

Program Det här är en familjekurs som arrangeras i samarbete med 
Dövas servicestiftelses Junior-program. Den består av 
föreläsningar och diskussioner om växelverkan och socialt 
välbefinnande samt teckenspråkighet inom familjen och 
med andra i samma situation. Föräldrar har också möjlighet 
att föra korta privata samtal med kursledarna.

Ansökning 1.5.2022 asti
Mera information maija.pulkkinen@kuurojenliitto.fi

mailto:maija.pulkkinen@kuurojenliitto.fi
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KAMRATVERKSAMHETENS KURSER

MAMMA OCH BARN-KURS                                                        23.-25.9.2022
Plats Spahotellet Rauhalahti, Kuopio
Målgrupp Teckenspråkiga mammor och deras barn
Avgift Kursen är gratis med inkvartering och fullpension. 

Deltagarna kan få reseersättning på vissa villkor, läs mer på 
sidan 29.

Program På kursen får mammorna utbyta tankar kring uppfostran av 
barn, familjeliv och moderskap. Under de 
expertföreläsningar som ordnas för mammorna har barnen 
egna, ledda aktiviteter. Det ordnas också gemensamt 
program för mammorna och barnen.

Ansökning 31.7.2022
Mera information maija.pulkkinen@kuurojenliitto.fi

GRUND- OCH DISTANSKURS I DIGITALA FÄRDIGHETER      16.-18.9.2022
Plats Santasport, Rovaniemi
Målgrupp Teckenspråkiga vuxna
Avgift Kursen är gratis med inkvartering och fullpension. 

Deltagarna kan få reseersättning på vissa villkor, läs mer 
på sidan 29.

Program å grundkursen lär du dig baskunskaper i använda smarta 
enheter och en dator, till exempel uppdateringar, 
installation av appar och säkerhetsfrågor. Vi övar också 
stark autentisering, användningen av digitala tjänster 
samt tjänster som är viktiga för döva såsom 
distanstolkning, teckenspråkiga biblioteket och nöd-sms. 
Distanskursen ordnas efter grundkursen vid en tidpunkt 
som slås fast på kursen.

Ansökning 31.7.2022
Mera information maija.pulkkinen@kuurojenliitto.fi

mailto:maija.pulkkinen@kuurojenliitto.fi
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KAMRATVERKSAMHETENS KURSER

Deltagarna i kamratverksamhetens kurser kan få reseersättning på vissa 
villkor. 

Meddela i ansökningsblanketten att du anhåller om reseersättning och 
motiverar varför. Motiveringen kan vara t.ex. att du är mindre bemedlad, har 
andra ekonomiska orsaker eller lång väg till kursorten. Om du reser kollektivt 
ersätts resorna enligt de faktiska kostnaderna (bifoga kvitton eller kopior på 
dem). Om du åker bil ersätts resan enligt den lägsta taxan (kilometerersättning 
0,20 euro/km eller motsvarande pris i kollektivtrafiken). Om ni åker flera i 
samma bil och km-ersättningen är förmånligare än allas resebiljetter 
tillsammans, betalas ersättningen automatiskt som km-ersättning. OBS! 
Egenandelen i reseersättningen är 20 euro för vuxna och 10 euro för barn.



30

SOLARIS-LOMAT RY:S STÖDDA SEMESTRAR

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

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

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

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. 

I din ansökan ska du uppge att du har en hörselskada och är teckenspråkig. I 
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. 

Fyll i din semesteransökan med omsorg! 

Eftersom det är många som ansöker om semestrar kan bara en liten del av 
dem delta. Semesterbesluten fattar utgående från ansökningarna och därför 
är det viktigt att du noggrant fyller i alla punkterna i motiveringsdelen. Utan 
motiveringar kan du inte beviljas semester.  

Solaris-Lomat fattar beslut om semesterdeltagarna och endast de som har 
beviljats semester får en inbjudan och räkning hemskickad cirka en månad 
före semestern.  
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 Du 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 Maija Pulkkinen. 

Solaris-lomat Pia Peräkylä pia.perakyla@solaris-lomat.fi 043 824 3095, även 
sms.

http://www.solaris-lomat.fi/
mailto:pia.perakyla@solaris-lomat.fi
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SEMESTER FÖR TECKENSPRÅKIGA DÖVA VUXNA              15.-20.8.2022
Plats Lehmiranta semestercentrum, Salo
Målgrupp Döva teckenspråkiga vuxna
Avgift 60,00 euro
Program Rekreation och avkoppling enligt de program som 

semestercentret erbjuder samt friluftsliv, bastu och 
kamratstöd.

Ansökan Senast 15.5.2022
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JULSEMESTER FÖR TECKENSPRÅKIGA DÖVA VUXNA     23.-28.12.2022
Plats Vesileppis, Leppävirta
Målgrupp Teckenspråkiga döva vuxna
Avgift 60,00 euro
Program Julsemestern erbjuder avkopplande umgänge med andra i 

samma situation, hotellets uppfriskande  aktiviteter, 
friluftsliv och bastu – och kanske ett möte med julgubben.

Ansökan Senast 23.9.2022

www.vesileppis.fi

http://www.vesileppis.fi
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KULTUREVENEMANG

HELSIGN                                                                                            VÅREN 2022
Plats Öppen
Målgrupp Alla åldrar
Avgift Gratis
Program HELsign är ett teckenspråkigt kulturevenemang för hela 

familjen. Programmet innehåller uppvisningar, konst och 
aktiviteter på teckenspråk för stora och små.

Mera information Teemu Lipasti-Sjöroos
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KULTUREVENEMANG

DÖVAS RIKSOMFATTANDE KULTURDAGAR                           27.-29.5.2022
Plats Joensuu
Målgrupp Alla åldrar
Avgift Biljettpriserna publiceras på webbplatsen
Program Dövföreningen Pohjois-Karjalan kuurot ry är stolta över att 

stå värd för dövas riksomfattande kulturdagar som nu 
arrangeras för 31 gången. I år ordnas evenemanget i 
Carelia-salen i Joensuu, dit man väntar hundratals 
teckenspråkiga deltagare för att ta del av kulturdagarnas 
tävlingsuppvisningar och konstutställningar. Föreningen 
samarbetar med huvudarrangören Finlands Dövas 
Förbunds kulturproduktion.

Mera information Teemu Lipasti-Sjöroos
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Finlands dövas förbund rf 

Ilkkavägen 4 

00400 Helsingfors


