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Tavoitteena on auttaa aivovammautunutta henkilöä sekä hänen 
läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. Kurssit ovat 
ammattilaisten ohjaamaa ryhmämuotoista kuntoutusta, jossa 
vertaistuki on tärkeässä asemassa. 

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on antaa tietoa 
aivovammoista ja valmiuksia käsitellä vammautumisen myötä 
muuttunutta elämäntilannetta. Kurssi tarjoaa voimavaroja ar-
jesta selviytymiseen ja tukea oman ympäristön ja yhteiskunnan 
toimintaan osallistumiseen. 

Kursseilla tapaa toisia aivovammautuneita henkilöitä ja heidän 
läheisiään. Kokemusten vaihtaminen erilaisissa keskusteluissa 
mahdollistaa vertaistuen. Toinen samankaltaisessa tilanteessa 
oleva ihminen usein ymmärtää paremmin vammautumisen 
tuoman haasteellisen tilanteen.

Sopeutumisvalmennuskurssien kurssipaikkoina vuonna 2018 
ovat Nuorisokeskus Piispala Kannonkoskella, Loma- ja kurs-
sikeskus Koivupuisto Ylöjärvellä, Hotelli Rauhalahti Kuopiossa 
sekä Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus Janakkalassa. 

KENELLE KURSSIT ON TARKOITETTU?
Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssit ovat valtakun-
nallisia. Ne on tarkoitettu yli 18-vuotiaille Suomessa asuville 
aivovamman saaneille henkilöille ja heidän läheisilleen.

Kurssille hakevista asetetaan etusijalle tapaturmaisen aivo-
vamman saaneet henkilöt ja heidän läheisensä. Aivovamma 
eli traumaattinen aivovaurio syntyy tapaturmaisesti, päähän 
kohdistuvan ulkoisen voiman aiheuttamana. Läheisiä ovat 
puolisot, vanhemmat ja huoltajat, lapset, isovanhemmat ja 
muut samassa taloudessa asuvat tai vammautuneen arjessa 
mukana olevat. Mikäli vapaita paikkoja jää, voidaan kursseille 
harkinnan perusteella ottaa myös muunlaisen aivovaurion saa-
neita henkilöitä ja heidän läheisiään.

MILLOIN KURSSILLE
Sopeutumisvalmennukseen osallistuminen on ajankohtaista 
silloin, kun vammautumisen jälkeinen kuntoutus ei enää etene 

AIVOVAMMALIITON
SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT 2018

suurin harppauksin ja ollaan lähellä tilannetta, johon lopulta 
tulee sopeutua. Teemakurssit ovat ajankohtaisia myös myö-
hemmin, kun aivovamman aiheuttama oire (esim. väsyvyys) 
vaikuttaa arkea haittaavasti ja henkilö kaipaa uusia keinoja 
selviytyä. Voimavaroja arkeen -kurssi on tarkoitettu jo pitkään 
vamman kanssa eläneille kuntoutujille,  vammautumisesta 
kulunut aika on tälle kurssille valituilla yleensä noin 8-10 vuotta 
tai enemmän. 

Kurssilta voi saada tukea parisuhteeseen tai haastavaan per-
hetilanteeseen. Kriisiterapiaan ei ryhmäkursseilla kuitenkaan ole 
mahdollisuutta.
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KUSTANNUKSET
Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit ovat osallistujille 
maksuttomia ja toteutetaan täysihoidolla sisältäen ohjelman, 
majoituksen (yleensä kahden hengen huoneissa) ja ruokailut. 

Kurssille osallistumiseen voi hakea maksusitoumusta: 
• oman kunnan vammaispalveluista (Laki vammaisuu-

den perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
3.4.1987/380, 8 §)

• terveydenhuollosta (Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326, 
29 §)

• vakuutusyhtiöstäsi (Työtapaturma- ja ammattitautilaki 
(24.4.2015/459 37 § tai Laki liikennevakuutuslain perusteel-
la korvattavasta kuntoutuksesta 27.3.1991/626, 7 §)

Maksusitoumukset voidaan pyytää kurssille valinnan jälkeen 
myös Aivovammaliiton toimesta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus (STEA) on myöntänyt Veikkauksen tuotoista 
Aivovammaliitolle avustuksen sopeutumisvalmennukseen. 
Kurssin kustannusten maksamisesta yksittäisen hakijan koh-
dalla päättää Aivovammaliitto STEA:n linjausten mukaisesti.

Matkakulut haetaan maksusitoumuksen myöntäneeltä taholta. 
Jos kurssi maksetaan Aivovammaliiton STEA-avustuksesta, 
haetaan matkakulut Kelan kautta (Kelan lomake SV 4). Ne kor-
vataan Kelan korvauskäytännön mukaisesti kuntoutujille, joilla 
on lääkärin suositus kurssille. Omavastuuosuus yhdensuuntai-
selta matkalta on 25€/hlö (v. 2017). Työssäkäyvät kurssilaiset 
voivat hakea kurssin ajalta ansionmenetyskorvausta vakuutus-
yhtiöltä tai kuntoutusrahaa Kelalta.

Kurssihakemuksen postitusosoite:
Aivovammaliitto ry/Kurssit

Malminkaari 5 
00700 Helsinki

Lisätiedot ja yhteydenotot: 
Kuntoutussuunnittelija

p. 050 373 9076

KURSSEILLE HAKEMINEN
Huomaathan, että tässä esitteessä on tarjolla Aivovam-
maliiton kurssien lisäksi myös muiden järjestäjien kursseja 
sekä lisäksi tuettuja lomia! Ole tarkkana valitessasi haku-
lomaketta ja varmista mihin hakulomake pitää lähettää. 
Aivovammaliittoon lähetetään vain Aivovammaliiton omia 
kursseja (ss. 5-7) koskevat hakemukset. 

Sopeutumisvalmennuskurssit ja tuetut lomat ovat 
erillisiä, eivätkä sulje toisiaan pois. On siis mahdol-
lista hakea molempiin. 

Aivovammaliiton kursseille haetaan ilmoitettuun hakupäivään 
mennessä Aivovammaliiton kursseille hakulomakkeella, jonka 
voi tulostaa liiton verkkosivuilta (www.aivovammaliitto.fi) tai 
tilata Aivovammaliitosta: tiedotus@aivovammaliitto.fi. 

Hakemuslomakkeen löytää paperisesta Kurssi- ja lomatoiminta 
aivovammautuneille 2018 –esitteestä. 

Kurssihakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus 
ja perustelut kurssille. Suositus voi olla esimerkiksi lääkärin 
lausunto, ote sairauskertomuksesta (epikriisi) tai kuntoutus-
suunnitelma. Suosituksessa tulee olla kattava kuvaus hakijan 
nykytilanteesta ja toimintakyvystä sekä perustelut kurssin tar-
peellisuudesta hakijalle. Hakemuksen ja sen liitteiden tulee olla 
alle vuoden vanhoja. Jos kurssille hakee myös perheenjäsen, 
on lääkärin suosituksessa tärkeää olla maininta ja perustelut 
myös hänen osallistumisestaan kurssille. 
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Kurssi on tarkoitettu aivovamman saaneille henkilöille, joilla väsy-
vyys on merkittävä oire. 

Kurssilla saadaan tietoa ja vaihdetaan kokemuksia aivo-
vamman aiheuttamista väsyvyysoireista. Tavoitteena on oppia 
tunnistamaan oma väsyvyys ja löytää keinoja sen hallintaan, 
tunnistaa erikseen muut kuin aivovamman aiheuttamat väsyvyyt-
tä pahentavat tekijät ja löytää itsehoitomenetelmiä väsyvyyteen. 

Kurssin tavoitteena on tarjota mindfulness-menetelmän avul-
la uudenlaisia työkaluja aivovamman aiheuttamiin haasteisiin: 
kivut, univaikeudet, keskittymisvaikeudet ja väsyvyys sekä antaa 
työkaluja oman arjen rakentamisen tueksi. Kurssin tavoitteena 
on auttaa kohtaamaan vammautumisen myötä muuttunut elä-
mäntilanne ja saada valmiuksia jatkaa omatoimista mindfulness-
harjoittamista kurssin jälkeisessä arjessa. Kurssilla saa tietoa ai-

Kurssilla pohditaan vammautumisen merkitystä ihmissuhteiden 
kannalta sekä pyritään vahvistamaan omia voimavaroja sekä 
arjessa yhdessä selviytymistä.

vovammasta ja siellä on tilaisuus tavata muita samankaltaisessa 
tilanteessa olevia. Kurssi tarjoaa myös mahdollisuuden virkistyä 
ja saada voimavaroja arkipäivän elämään. Kurssia ei suositella 
vastavammautuneille.

AIVOVAMMALIITON SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT

Kurssit on tarkoitettu aivovamman saaneille henkilöille tai vammautuneille henkilöille ja läheisille yhdessä. 
Kurssille voi siis osallistua yksin tai yhdessä läheisen kanssa. Parikurssille ja perhekurssille osallistu-

taan puolison/perheen kanssa. Ainoastaan perhekursseille voivat lapset tulla mukaan.

Kursseilla saadaan tietoa ja vaihdetaan kokemuksia aivovammoista sekä käsitellään vamman aiheuttamia muutoksia. 
Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on tukea oman elämäntilanteen jäsentämisessä ja omien tavoit-
teiden saavuttamisessa.

Vammautuneille tarkoitetuille kurssille voi osallistua vain vammautunut yksin. Yksin tai yhdessä läheisen kanssa toteutet-
taville kursseille voi hakea joko yksin tai yhdessä (yhden) läheisen kanssa. Kannattaa aina miettiä, onko lähipiirissä joku, 
joka on mukana arjessa niin, että saattaisi hyötyä kurssista. Kurssin tarkoituksena on auttaa myös läheisiä ymmärtämään 
vammautumisen aiheuttamia muutoksia ja etsimään yhdessä selviytymiskeinoja päivittäisen elämän helpottamiseen. Vertais-
ryhmässä saatu psykososiaalinen tuki on tärkeä osa kurssia.

Sopeutumisvalmennuskurssi VÄSYVYYS-oireisille 
vammautuneille kuntoutujille
Aika: 19.-23.2.2018 
Paikka:  Koivupuisto (www.koivupuisto.com), Ylöjärvi 
Haku: ma 27.11.2017 mennessä, Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella

MINDFULNESS-kurssi vammautuneille kuntoutujille
Aika: 19.-23.3.2018 
Paikka:  Piispala (www.piispala.fi), Kannonkoski
Haku: pe 15.12.2017 mennessä, Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella

Vammautuneille kuntoutujille tarkoitetut kurssit

Mindfulness eli tietoinen hyväksyvä läsnäolo on kaiken sen aistimista, jota tämä hetki tarjoaa. 
Pysähtymistä ”tässä ja nyt” -hetkeen hyväksyvällä lempeällä asenteella. Menetelmän on tieteel-
lisissä tutkimuksissa ja osallistujien palautteissa todettu vaikuttavan myönteisesti mm. stres-
sinhallintakykyyn, unihäiriöihin, ahdistuneisuuteen, uupumuksen ehkäisyyn, kiputilojen kohtaa-
miseen ja ihmissuhteisiin. Se auttaa myös selkeyttämään omia tavoitteita, lisää myönteisyyttä 
ja omien voimavarojen käyttöön ottamista. Itsetuntemus ja itsensä hyväksyminen kehittyvät. 
Mindfulness koostuu harjoituksista, jotka ovat yksinkertaisia ja helposti opittavissa.
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Kurssi on tarkoitettu jo pitkään aivovamman kanssa eläneille 
henkilöille yksin tai yhdessä läheisen kanssa. Vammautumisesta 
kulunut aika on tälle kurssille valituilla yleensä noin 8-10 vuotta tai 
enemmän. 

Kurssin tavoitteena on jakaa kokemuksia sekä löytää uuden-
laisia keinoja lisätä voimavaroja aivovamman ja muiden elämän-
muutosten arkeen aiheuttamiin haasteisiin. Kurssilla annetaan 

Kurssi on tarkoitettu pariskunnille, joissa toinen tai molemmat 
osapuolet ovat aivovammautuneita. 

Kurssin tavoitteena on antaa tietoa ja auttaa ymmärtämään 
aivovammaoireistoa, vahvistaa vammautuneen kuntoutujan ja 
puolison voimavaroja sekä antaa tukea parisuhteen ylläpitämi-
seen. Kurssilla vaihdetaan kokemuksia aivovammoista sekä 
pohditaan yhdessä vammautumisen merkitystä yksilön, parisuh-
teen ja perheen kannalta. 

Kurssiohjelma sisältää ohjattuja ryhmäkeskusteluja, asian-
tuntijoiden alustuksia ja niihin liittyviä keskusteluja aivovam-

Kurssi on tarkoitettu aivovamman saaneille henkilöille, joilla väsy-
vyys on merkittävä oire. Mukaan voi tulla myös vammautuneen 
läheinen.

Kurssilla saadaan tietoa ja vaihdetaan kokemuksia aivovam-
man aiheuttamista väsyvyysoireista. Tavoitteena on oppia tunnis-
tamaan oma väsyvyys ja löytää keinoja sen hallintaan, tunnistaa 
erikseen muut kuin aivovamman aiheuttamat väsyvyyttä pahen-
tavat tekijät ja löytää itsehoitomenetelmiä väsyvyyteen. Kurssilla 
pohditaan vammautumisen merkitystä ihmissuhteiden kannalta 
sekä pyritään vahvistamaan omia ja läheisen voimavaroja sekä 

uusinta tietoa aivovammoista. Kurssilla on tilaisuus tavata muita 
samankaltaisessa tilanteessa olevia. Kurssi tarjoaa myös mah-
dollisuuden virkistyä ja saada voimavaroja arkipäivän elämään.

moista, parisuhteesta ja seksuaalisuudesta. Kurssilaisten omat 
toiveet pyritään huomioimaan. Tarjolla on myös liikuntaa ja 
toiminnallisia ryhmiä.

arjessa yhdessä selviytymistä.
Kurssiohjelma sisältää asiantuntijoiden alustuksia ja niihin 

liittyviä keskusteluja aivovammaoireista, väsyvyydestä ja univai-
keuksista. Ohjatuissa ryhmäkeskusteluissa käsitellään vam-
mautumisen esiin nostamia kysymyksiä, tunteita ja kokemuksia. 
Kurssin ohjelmaan kuuluvat myös rentoutumisharjoitukset, 
ulkoilu, liikunta ja toiminnalliset ryhmät.

VOIMAVAROJA ARKEEN -kurssi jo pidempään vamman 
kanssa eläneille kuntoutujille yksin tai läheisen kanssa 
Aika: 15.-19.1.2018   
Paikka: Piispala (www.piispala.fi), Kannonkoski    
Haku: pe 17.11.2017 mennessä, Aivovammaliiton kurssin hakulomakkeella

PARIKURSSI, sopeutumisvalmennuskurssi 
vammautuneelle kuntoutujalle ja puolisolle
Aika: 23.-27.4.2018    
Paikka: Hotelli Rauhalahti (www.rauhalahti.fi), Kuopio 
Haku: pe 26.1.mennessä, Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella

Sopeutumisvalmennuskurssi VÄSYVYYS-oireisille 
vammautuneille kuntoutujille yksin tai vammautuneille 
kuntoutujille yhdessä läheisen kanssa
Aika: 27.-31.8.2018 
Paikka:  Hotelli Rauhalahti (www.rauhalahti.fi), Kuopio
Haku: pe 1.6. mennessä, Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella

Vammautuneille kuntoutujille yksin tai yhdessä 
läheisen kanssa tarkoitetut kurssit
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Kurssi on tarkoitettu viime vuosina aivovamman saaneille tai siitä 
tietoiseksi tulleille henkilöille, joilla on tarve saada lisätietoa aivo-
vammoista sekä tukea ja valmiuksia muuttuneeseen elämäntilan-
teeseen. Kurssille voi osallistua myös vammautuneen läheinen.

Kurssin tavoitteina on antaa tietoa ja mahdollisuus vaihtaa 
kokemuksia aivovammojen oireista sekä löytää keinoja selviytyä 
uudenlaisessa arjessa. Kurssilla käsitellään vamman aiheuttamien 
muutosten tiedostamista, minäkuvan vahvistumista, sosiaalisten 
suhteiden aktivoimista sekä omien voimavarojen hyödyntämistä. 

Kurssi on tarkoitettu jo pitkään aivovamman kanssa eläneille 
henkilöille yksin tai yhdessä läheisen kanssa. Vammautumisesta 
kulunut aika on tälle kurssille valituilla yleensä noin 8-10 vuotta 
tai enemmän. 

Kurssin tavoitteena on jakaa kokemuksia sekä löytää uuden-

Kurssin tavoitteena on toimia yhdessä perheenä ja tavata muita 
vastaavassa tilanteessa olevia. Kurssilla saadaan tietoa aivovam-
moista, mietitään vammautumisen merkitystä perheen kannalta 
sekä keskustellaan arjen kokemuksista. Myös lapset saavat 
ikätason mukaisesti tietoa aivovammoista. Kurssilla keskustel-
laan selviytymiskeinoista ja vahvistetaan omia voimavaroja sekä 
tuetaan perheen yhteisiä toimintoja.

Kurssiohjelmassa on neurologin tai neuropsykologin luento-
keskustelu aivovammoista sekä asiantuntijan luento sosiaalipal-
veluista ja lakisääteisistä oikeuksista. Ohjatuissa ryhmäkeskus-
teluissa käsitellään vammautumisen esiin nostamia kysymyksiä, 
tunteita ja kokemuksia. Tietopuolisen ohjelman lisäksi ohjelmaan 
kuuluvat toiminnalliset harjoitukset, liikunta ja rentoutus.

laisia keinoja lisätä voimavaroja aivovamman ja muiden elämän-
muutosten arkeen aiheuttamiin haasteisiin. Kurssilla annetaan 
uusinta tietoa aivovammoista. Kurssilla on tilaisuus tavata muita 
samankaltaisessa tilanteessa olevia. Kurssi tarjoaa myös mah-
dollisuuden virkistyä ja saada voimavaroja arkipäivän elämään.

Osa ohjelmasta on yhteistä kaikille perheenjäsenille, osa 
erikseen aikuisille ja lapsille eri ikäryhmät huomioon ottaen. Kurs-
siin sisältyy keskusteluryhmiä sekä asiantuntijoiden alustuksia 
aivovammoista, perheestä ja parisuhteesta. Toiminnalliset ryhmät 
sisältävät käden taitoja, liikuntaa ja ulkoilua koko perheen voimin 
sekä lasten omaa ohjelmaa.

MITÄ NYT? -kurssi vastavammautuneille tai 
äskettäin diagnoosin saaneille kuntoutujille yksin 
tai yhdessä läheisen kanssa 
Aika: 10.-14.9.2018   
Paikka: Hotelli Rauhalahti (www.rauhalahti.fi), Kuopio    
Haku: pe 8.6. mennessä, Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella

VOIMAVAROJA ARKEEN -kurssi jo pidempään vamman 
kanssa eläneille kuntoutujille yksin tai läheisen kanssa
Aika: 1.-5.10.2018    
Paikka: Piispala (www.piispala.fi), Kannonkoski 
Haku: pe 8.6. mennessä, Aivovammaliiton kurssin hakulomakkeella

Sopeutumisvalmennuskurssi PERHEILLE, 
joissa on alle kouluikäisiä ja/tai kouluikäisiä lapsia
Aika: 11.-15.6.2018 
Paikka:  Kiipula (https://www.kiipula.fi/janakkala-kiipulan-paatoimipaikka), 
 Janakkalan Turenki
Haku: pe 16.3. mennessä, Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella

Perhekurssit

Kurssin tavoitteena on toimia yhdessä perheenä ja tavata muita 
vastaavassa tilanteessa olevia. Kurssilla saadaan tietoa aivovam-
moista, mietitään vammautumisen merkitystä perheen kannalta 
sekä keskustellaan arjen kokemuksista. Kurssilla keskustellaan 
selviytymiskeinoista ja vahvistetaan omia voimavaroja sekä tue-
taan perheen yhteisiä toimintoja. Myös nuorilla on mahdollisuus 
osallistua neuropsykologin luentoon aivovammoista.

Osa ohjelmasta 
on yhteistä kaikille 
perheenjäsenille, osa erikseen vanhemmille ja nuorten ryhmälle. 
Kurssiin sisältyy keskusteluryhmiä sekä asiantuntijoiden alus-
tuksia aivovammoista, perheestä ja parisuhteesta. Toiminnalliset 
ryhmät sisältävät käden taitoja, liikuntaa ja ulkoilua koko perheen 
voimin sekä nuorten omaa ohjelmaa.

Sopeutumisvalmennuskurssi PERHEILLE, 
joissa on teini-ikäisiä lapsia tai nuoria aikuisia
Aika: 17.-21.10.2018    
Paikka: Piispala (www.piispala.fi), Kannonkoski 
Haku: pe 27.7. mennessä, Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella
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TATU ry:n kanssa

EPILEPSIALIITTO ry:n kanssa

Mäl: Ge information om epilepsi, hjärnskada och rehabilitering, 
anvisa sätt att klara av sin vardag och ge möjligheter till kamrat-
stöd. 
Kursinnehåll består av gruppdiskussioner och -aktiviteter, före-
läsningar och fritidssysselsättning. 

Kursseille haetaan TATU ry:n hakemuslomakkeella, joka toimitetaan osoitteeseen TATU 
ry, PL 1188, 70211 Kuopio. Vapaita kurssipaikkoja voi kysyä vielä hakuajan päättymisen 
jälkeenkin.

Lisätietoja kursseista, hakuajoista ja hakemisesta löydät osoitteesta www.tatury.fi tai 
puhelimella 044 274 7618 tai sähköpostilla kirsi.ronka@tatury.fi

Ansök senast 10.7.: Epilepsiförbundets eller Hjärnskadeförbun-
dets ansökningsblankett och läkarutlåtande med rekommenda-
tioner av vårdande läkare. 

EPILEPSI OCH HJÄRNSKADA – 
Anpassningsträningskurs på svenska för vuxna, som insjuknat i epilepsi och/eller 
hjärnskada samt  för vuxen närstående. Det är också möjligt att delta i kursen utan 
närstående.
Kurstid och -plats: 10.-14.9.2018 Ruissalo Spa, Åbo 

OMA SUUNTA -KURSSI
Aika: 5.-9.6.2018
Kurssi on tarkoitettu 16 - 29 -vuotiaille tapaturmaisesti vammautuneille nuorille ja 
heidän läheisilleen.
Paikka:  paikka vielä avoin
Haku: 8.4.2018 mennessä, TATU ry:n sivuilla olevan linkin kautta

✁

Aivovammaliiton yhteistyökurssit

OYS:n aivovammapoliklinikka järjestää ensi-
tietokurssin toukokuussa 2018 ja ensitieto-
päivän 4.10.2018.
Ensitietopäivän ja kurssin tavoitteena on 
antaa perustietoa vammautumisen aiheutta-
massa muuttuneessa elämäntilanteessa ja 
antaa tietoa aivovammoista, kuntoutukses-
ta, sosiaaliturvasta ja järjestön toiminnasta.
Alustajina ovat neurologi, neuropsykologi ja 
sosiaalityöntekijä. Tavoitteena on vertaistuen mahdollistaminen 
ja tukea arjen hallintaa.
Ensitietopäivä ja –kurssi ovat osallistujille maksuttomia.
Matkakorvaukset korvataan Kelan/vakuutusyhtiöiden maksu-
perusteiden mukaisesti.
 
Lisätiedot:
Kurssivastaava Marjut Nisula-Tauriainen, 
kuntoutusohjaaja, OYS
p. 040 865 9491

ENSITIETOPÄIVÄT TAMPEREELLA JA OULUSSA 

TAMPERE OULU
Taysin aivovammapoliklinikka järjestää vuonna 2018 yh-
teensä 4 ensitietotilaisuutta, 2 kevätkaudella ja 2 syyskau-
della. Tilaisuus on tarkoitettu aivovammautuneille ja heidän 
läheisilleen. Ensitietotilaisuudessa saa tietoa aivovammois-
ta, niiden diagnostiikasta, keskeisimmistä oireista, kuntou-
tuksesta, sosiaaliturvasta ja vertaistuesta. Luennoitsijoina 
toimivat aivovammapoliklinikan neurologi, neuropsykologi, 
sosiaalityöntekijä ja kuntoutusohjaaja. Mukana on myös 
Aivovammaliiton edustaja sekä kokemusasiantuntija.
 Tilaisuuteen lähetetään aina henkilökohtainen kutsu ja 
ilmoittautuminen on välttämätöntä.  Tilaisuus on osallistujille 
maksuton, matkakustannuksia voi tarvittaessa anoa joko 
vakuutusyhtiön tai Kelan maksuperusteiden mukaisesti.
 
Lisätiedot:
Kuntoutusohjaajat Riitta Mäkilä puh. 03 3116 5238 ja 
Riitta Pulkkinen puh. 03 3116 9499 tai sihteeri Tuire Frilan-
der puh. 03 3116 9669 (sihteerin puhelinaika on arkisin 
klo 8.00 -12.00)
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Hakijan tiedot
Nimi  _________________________________________________________________________________________________

Henkilötunnus _____________________________________________             Nainen          Mies          Muu

Lähiosoite _____________________________________________________________________________________________

Postinumero ___________________________________________________________________________________________ 

Sähköposti ____________________________________________________________________________________________ 

Siviilisääty                Naimaton               Avio-/avoliitossa                 Leski                Eronnut   

                                Lapsia, lasten syntymävuodet  __________________________________________________________  

Asuminen                Asun yksin          Asun perheeni kanssa         Vanhempien luona         Muu, mikä? ______________

Äidinkieli                  suomi               ruotsi               muu, mikä ______________________________  

                                                                                                         

Parikurssille hakevat täyttävät: Parisuhteen kestoikä  _________________________________________________________

Kurssille hakevan/hakevien perheenjäsenten/läheisten tiedot 

Nimi  _________________________________________________________________________________________________ 

Henkilötunnus _____________________________________________             Nainen          Mies          Muu 

Lähiosoite _____________________________________________________________________________________________

Postinumero  __________________________________________________________________________________________ 

Sähköposti ____________________________________________________________________________________________

Perhekurssille haettaessa: 

Lapset: 

Nimi  _________________________________________________________________________________________________ 

Nimi  _________________________________________________________________________________________________ 

Nimi  _________________________________________________________________________________________________ 

 

Kurssi, jolle haetaan
Kurssin nimi  ___________________________________________________________________________________________

Kurssipaikka ___________________________________________________________________________________________

Oletko ollut aiemmin Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssilla:

Kurssin nimi:  __________________________________________________________________________________________

Aivovammaa koskevat tiedot
Vammautumisvuosi  ____________________________________________________________________________________

Miten vammautuminen on tapahtunut?  ____________________________________________________________________
(liikenneonnettomuus, työtapaturma, vapaa-ajan tapaturma, väkivaltatilanne tms.)  

Aivovamman merkittävimmät päivittäisissä toiminnoissa ja/tai ihmissuhteissa selviytymistä haittaavat oireet

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Millaisia apuvälineitä tai apua käytät tai tarvitset?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Hakemus Aivovammaliiton kurssille 2018

Ole hyvä ja täytä lomakkeen kaikki kohdat huolellisesti.

 Postitoimipaikka

 Postitoimipaikka

 Kurssin ajankohta

  Milloin? (vuosi):

 Henkilötunnus

 Kyllä  Ei

 Henkilötunnus

 Henkilötunnus

 Puh.

käännä ➤

✁

 Puh.
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Terveydentilaa koskevat tiedot
Muut sairaudet, jotka vaikuttavat arjessasi  _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Säännöllinen lääkitys  ___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Allergiat, erityisruokavalio

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Ammatti- ja työtilannetta koskevat tiedot
Ammatti (myös entinen)  _________________________________________________________________________________

Työtilanne:               Opiskelen                         Olen työtön                                            Olen vanhuuseläkkeellä

                               Olen työssä                      Olen työkyvyttömyyseläkkeellä              Muu, mikä?

                               Olen sairauslomalla, ajalla  ______________________________________________________________

Odotukset kurssilta
Kerro miksi haet/haette kurssille ja mitä odotat/odotatte saavanne sieltä. Kirjoita myös ne kuntoutukselliset ja sosiaaliset

perusteet, joihin haluat viitata. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

Suostumus ja allekirjoitus
Suostun siihen, että kuntoutusasiani käsittelyssä tarpeellisia tietoja saadaan antaa kuntoutuksesta huolehtiville 

viranomaisille sekä pyytää näiltä kuntoutusasiani hoitamisessa tarvittavia tietoja.

        Kyllä              Ei

        Minulla on jo maksusitoumus

Vakuutusyhtiö: _________________________________________________________________________________________ 

Vahinkonumero:  _______________________________________________________________________________________

Asiaani vakuutusyhtiössä hoitava henkilö ja yhteystiedot:

______________________________________________________________________________________________________

Kurssille suositelleen lääkärin nimi:  ________________________________________________________________________

Paikka ja aika  _________________________________________________________________________________________

Hakijan/huoltajan allekirjoitus  ____________________________________________________________________________

Liitteeksi tarvitaan alle vuoden vanha lääkärinlausunto, kuntoutussuunnitelma tai hoitotiivistelmä, 

jossa on suositus ja perustelut kurssille.

Palauta hakemus LIITTEINEEN:

Aivovammaliitto ry

Malminkaari 5, 00700 HELSINKI

Kuoreen merkintä ”Kurssit”

 200      /     
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Tavoitteena on, että lomalainen tapaa toisia samassa tilan-
teessa olevia sekä saa vertaistuen ja lomaohjelman kautta 
voimavaroja arkeen.

Lomille haetaan kolme kuukautta ennen loman alkua 
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n lomatukihake-
muksella, jonka voi täyttää myös sähköisesti osoitteessa 
www.mtlh.fi. Lomalle valittu maksaa omavastuuosuuden. 
Lomat ovat täysihoitolomia. Majoitus on kahden henkilön 

huoneessa ja perhelomalla perhekoon mukaisessa huo-
neessa. 

Lomajärjestö käsittelee hakemukset ja lähettää valituille 
kutsun noin kaksi kuukautta ennen loman alkua. Kutsun 
mukana on lasku omavastuuosuudesta. Jos omavas-
tuuosuutta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, loma 
katsotaan peruutetuksi. 

TUETTU LOMATOIMINTA 

Voimaa vertaisuudesta –lomat
Lomapaikka ja -aika    

Voimaa vertaisuudesta, lapsiperheille 
15.-20.7.2018, Spa Hotel Runni

Voimaa vertaisuudesta, aikuisille 
23.-28.9.2018 Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy, Leppävirta

Henkilömäärä Aikuisten lomilla 20 henkilöä,  
 perhelomalla 10 perhettä
Omavastuuosuudet Loman omavastuuosuus on kaikissa lomissa 20 €/vrk/ 
 aikuiset, alle 17-vuotiailta ei peritä omavastuuta.     
Loman sisältö  Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneissa,  
 perhe-lomilla tarkoituksenmukaisissa huoneissa, yleinen vapaa-ajan ohjelma ja ryhmän ohjelma. 
Hakuaika            3 kk ennen loman alkua

Lomatukihakemukset ja päätökset

– Lomille haetaan sähköisesti Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon nettisivuilla www.mtlh.fi tai hakukaavak-
keella, joita saa tulostamalla Mtlh:n nettisivuilta, tilaamalla Mtlh:sta puhelimitse tai sähköpostitse, tai hake-
malla liittojen toimistosta. 

– Lomatukihakemukseen tulee merkitä sille varattuun kohtaan tieto järjestöstä/yhdistyksestä, jonka varaamaa loma-
jaksoa anotaan.

– Hakemus täytetään huolellisesti. Esim. lomatarpeen perusteluun on syytä kiinnittää huomiota, koska tämä usein 
ratkaisee lomatuen myöntämisen. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.

– Pariskuntaa ja heidän alaikäisiä lapsiaan kohden riittää yksi hakemus,  
jos lomaa anotaan yhdessä samalle loma-ajankohdalle.

– Lomajärjestö tekee lomatukipäätökset ja ilmoittaa ryhmään  
valituille viimeistään 2 kk ennen loman alkamista. 

– Lomatuen saaja tekee tarvittaessa peruutuksen suoraan  
lomajärjestöön numeroon 010 2193 460.  
Puhelinpalveluaika on 9.00-13.00.

L
O

M
A
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Voima vertaisuudesta, lapsiperheille.
Saarijärven Kylpylä/ Kylpylähotelli Summassaari 22.-27.7.2018
Hakuaika 22.4.2018 mennessä. 
Järjestäjä: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry.

Elämyksiä Luonnosta -loma, aikuisille.
Mantan luontopalvelut, Möhkö. 20.-25.08.2018
Hakuaika 20.5.2018 mennessä. 
Järjestäjä: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry.

Voima vertaisuudesta, lapsiperheille.
Vuokatin Urheiluopisto, Vuokatti, 4.-9.3.2018
Hakuaika 4.12.2017 mennessä.
Järjestäjä: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry.

Voimaa vertaisuudesta, aikuisille.
Yyterin Kylpylähotelli, Pori 10.-15.6.2018
Hakuaika 10.3.2018 mennessä
Järjestäjä: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry.

Voimaa vertaisuudesta, lapsiperheille.
Yyterin Kylpylähotelli, Pori, 24.-29.6.2018
Hakuaika 24.3.2018 mennessä. 
Järjestäjä: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry.

Elämyksiä Luonnosta -loma, aikuisille.
Vuokatin Urheiluopisto, Vuokatti, 10.-15.03.2018
Hakuaika 10.12.2017 mennessä.
Järjestäjä: Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry.

Soluku-luontolomat vuonna 2018 

Lomat on suunnattu kaikille neurologisen vamman tai 
sairauden saaneille henkilöille Suomessa. Sosiaalisella 
luontolomatoiminnalla edistetään pitkäaikaissairaiden ja 
vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa 
erilaisia luontoaktiviteetteja. Toiminnalla pyritään lisää-
mään yksilön omatoimisuutta ja elämän mielekkyyttä sekä 
vahvistamaan sosiaalista verkostoa. Luonto on monelle 
ihmiselle tärkeä voimavara. Luontolomatoiminnalla pyritään 
edistämään ihmisten mahdollisuuksia liikkua luonnossa 
sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tutustu alla oleviin 
lomiin ja hakuohjeisiin. 

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry järjestää loma-
toimintaa yhdessä Neurologisten vammaisjärjestöjen (NV) 
kanssa. Lomat toteutetaan yhteistyössä eri palvelutuot-
tajien kanssa, jotka vastaavat yleensä lomien ruoka- ja 
majoituspalveluista ja joistakin oheispalveluista. Lisäksi 
lomille osallistuu sosiaali- ja terveyshuollon-, sekä liikunta-
alan oppilaitosten opiskelijoita apuohjaajina.

Soluku-lomat vuonna 2018
Elämyksiä luonnosta -lomat neurologisesti sairaille tai vammautuneille, sekä heidän 
läheisilleen ja perheilleen.

L
O
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Hakuaika   

3 kk ennen loman alkua 

Henkilömäärä             
20 henkilöä, perhelomilla 8-10 perhettä.  

Omavastuuosuudet     
Loman omavastuuosuus on kaikissa lomissa 20 €/vrk/aikuiset, alle 17-vuotiaat lapset ilman omavastuuta.     

Loman sisältö            
Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneissa, perhe-lomilla tarkoituksenmukaisissa huoneissa, 
lomakohteen allas-osaston ja kuntosalin käyttö, yleinen vapaa-ajan ohjelma ja ryhmän ohjelma. 

Lomatukihakemukset ja päätökset 
Henkilökohtaiset hakemukset tehdään Maaseudun Terveys- Lomahuolto ry:n lomatukihakemuslomakkeelle ja 
ne palautetaan lomajärjestöön hakuajan loppuun mennessä.

 Lomatukihakemukseen tulee merkitä sille varattuun kohtaan tieto järjestöstä/yhdistyksestä, jonka varaamaa lomajak-
soa anotaan.

 Hakemus täytetään huolellisesti. Esimerkiksi lomatarpeen perusteluun on syytä kiinnittää huomiota, koska tämä 
usein ratkaisee lomatuen myöntämisen. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.

 Pariskuntaa ja heidän alaikäisiä lapsiaan kohden riittää yksi hakemus, jos lomaa anotaan yhdessä samalle 
loma-ajankohdalle.

 Lomajärjestö tekee lomatukipäätökset ja ilmoittaa ryhmään valituille viimeistään 2 kk ennen loman alkamista.  
Lomatuen saaja tekee peruutuksen suoraan lomajärjestöön, p. 010 2193 460, puhelinaika on 9.00-13.00

 Lomille haetaan sähköisesti Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon nettisivuilla www.mtlh.fi tai hakukaa- 
vakkeella, joita saa tulostamalla Mtlh:n nettisivuilta, tilaamalla Mtlh:sta puhelimitse tai sähköpostitse,  
tai hakemalla liittojen toimistosta. Hakukaavakkeet postitetaan suoraan Maaseudun Terveys- ja Lomahuoltoon. 
Maaseudun Terveys- ja lomahuollon sivuilla voi täyttää hakukaavakkeen myös sähköisesti. Lomille voi hakea yhdes-
sä omaisen tai puolison kanssa. 

 Lomille otetaan myös pyörätuolin käyttäjiä ja vaikeavammaisia lomalaisia. Heille on omat kiintiöt lomakohteen mu-
kaan. Jos tarvitset apua päivittäisiin toimiin, tarvitset mukasi henkilökohtaisen avustajan. 

Lomien vakuutukset.  
Lomalaisten on itse huolehdittava vapaa-ajan vakuutuksista.

Lisätietoja  
Aivoliitto järjestösuunnittelija Johannes Hietala puh. 040 543 7289, johannes.hietala@aivoliitto.fi

Lähetä hakukaavake seuraavaan osoitteeseen tai tee sähköinen hakemus netissä.

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto          
Ruoholahdenkatu 8, 4. krs, 00180 HELSINKI
www.mtlh.fi
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Kelankaari 4 | puh. 02 57 333 | kuntke.fi

Kelan maksamat kurssit 
Kurssinumero 1. jakso  2. jakso
66386  19.–23.2.18 13.–17.8.18 
66387  10.–14.9.18 04.–08.3.19
Molemmilla jaksoilla myös läheinen voi olla  
mukana 2 vrk. 
Vakuutusyhtiön tai muun  
maksajan kurssi 
 

  1. jakso  2. jakso 
  14.–18.5.18 08.–12.10.18 

Yksilölliset moniammatilliset  
kuntoutusjaksot
Kelan, vakuutusyhtiön tai julkisen terveydenhuollon 
maksusitoumuksilla sekä itse maksaen.

Sopeutumisvalmennuskurssit ja kuntoutus 
traumaattisen aivovamman saaneille aikuisille.

Kursseilla tuetaan sopeutumista uuteen elämääntilantee-
seen ja edistetään omaa toiminta- ja työkykyä. Ryhmässä 
opitaan ymmärtämään vamman vaiheuttamia oireita 
sekä keinoja niiden hallintaan yhdessä ammattilaisten ja 
muiden kurssilaisten kanssa.

Kysy lisätietoa: Kuntoutussihteeri Tarja Lammi
050 394 7524 tai tarja.lammi@kuntke.fi

”Paikka on loistava kaikinpuolin ja henkilökunnan      
osaaminen ja tietotaito on huippuluokkaa. Suosittelen 
kaikenlaiseen kuntoutukseen Kankaanpäätä.” - Esko 
(Facebook-arvostelu)

Aivovammaan sairastuneiden

sopeutumisvalmennuskurssit

www.rokua.com/kuntoutus 
p. 020 7819 277  |  kuntoutus@rokua.com 

Yli 30 vuoden 
kokemuksella kokemuksella 

Yksilölliset kuntoutusjaksot 
Kelan, vakuutusyhtiön tai terveyden-

huollon maksusitoumuksilla ja 
itse maksaen



Traumaattisen aivovamman saaneiden 
yli 4–vuotiaiden lasten perhekurssi (66404) 
Kelan järjestämänä 
Aika: 14.05. - 18.05.2018, Kunnonpaikka
Huom! Kurssille ei ole esivalintaa. Hakeminen tapahtuu Kelan hakulomakkeella KU 104 (vaikeavammaisen lääkin-
nällinen kuntoutus) tai KU 132 (harkinnanvarainen kuntoutus). Hakemukset toimitetaan suoraan Kelan toimistoon 
15.3.2018 mennessä. 
 

LIIKENNEVAKUUTUSYHTIÖIDEN RAHOITTAMAT KURSSIT:
 
Liikenteessä vammautuneiden lasten perhekurssi 
Aika: 14.05. - 18.05.2018, Kunnonpaikka
Haku: 18.3.2018 mennessä, TATU ry:n kurssien hakulomakkeella
Kursseille haetaan TATU ry:n hakemuslomakkeella, joka toimitetaan osoittee-
seen TATU ry, PL 1188, 70211 Kuopio. Vapaita kurssipaikkoja voi kysyä vielä 
hakuajan päättymisen jälkeenkin.
Lisätietoja lasten kursseista, hakuajoista ja hakemisesta löydät osoitteesta 
www.tatury.fi tai puhelimella 040 588 2233 tai sähköpostilla kurssit@tatury.fi

 

Mitä peruskoulun jälkeen? –kurssi 
tapaturmaisesti vammautuneille nuorille, jotka ovat yläkouluikäisiä. 
Aika: 1. jakso: 21.-23.9.2018, jolle osallistutaan yhdessä vanhemman/vanhempien kanssa. 
2. jakso 5.-9.2.2019 paikka vielä avoin. 2. jaksolle vanhemmat osallistuvat 8.-9.2.2019.  
Haku: 1.8.2018 mennessä, TATU ry:n hakulomakkeella.
Vapaita kurssipaikkoja voi kysyä vielä hakuajan päättymisen jälkeenkin. 
 

Oma suunta -kurssi yhteistyössä Aivovammaliiton kanssa 
Aika: 5.-9.6.2018, paikka vielä avoin
Haku: 8.4.2018 mennessä, TATU ry:n hakulomakkeella.
Kurssi on tarkoitettu 16 - 29 -vuotiaille tapaturmaisesti vammautu-
neille nuorille ja heidän läheisilleen.
Kursseille haetaan TATU ry:n hakemuslomakkeella, joka toimitetaan 
osoitteeseen TATU ry, PL 1188, 70211 Kuopio. Vapaita kurssipaik-
koja voi kysyä vielä hakuajan päättymisen jälkeenkin.

Lisätietoja kursseista, hakuajoista ja hakemisesta löydät osoitteesta 
www.tatury.fi tai puhelimella 044 274 7618 tai sähköpostilla kirsi.
ronka@tatury.fi

TATU ry on vuonna 2001 perustettu tapaturmaisesti loukkaantuneiden tai 
vammautuneiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä valtakunnallinen 
tukiyhdistys. TATU ry järjestää sopeutumisvalmennuskursseja eri-ikäisten lasten ja 
nuorten perheille seuraavissa kohderyhmissä: 

• liikenteessä vammautuneet lapset tai nuoret
• traumaattisen aivovamman saaneet lapset

Kurssien rahoittajina toimivat Kela, vakuutusyhtiöt sekä terveydenhuolto. 
Lisätietoa TATUn toiminnasta löytyy osoitteesta www.tatury.fi 
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www.validia.fi/kuntoutus

Kuntoutujan jaksot ( 36 vrk)

8.–26.1.2018 laitosmuotoinen jakso 19 vuorokautta 
29.1.2018– 9.2.2018 laitosmuotoinen jakso 12 vuorokautta 
19.–23.3.2018 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Omaisten jaksot (4 vrk)

8.–9.1.2018 laitosmuotoinen jakso 2 vuorokautta 
8.–9.2.2018 laitosmuotoinen jakso 2 vuorokautta 

Validia Kuntoutus toteuttaa kuntoutuskursseja ja -jaksoja aivovamman saaneille henki-
löille. Yksilölliselle kuntoutusjaksolle voit hakea lääkärin lähetteellä, vakuutusyhtiön tai 
terveydenhuollon maksusitoumuksella tai Kelan kuntoutuspäätöksellä. Yksilökuntoutuk-
seen on jatkuva haku. Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti. Kaikille kursseille on esivalin-
ta.

ELÄMÄ YLLÄTTÄÄ – VALIDIA KUNTOUTTAA 

Traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten yli 16-vuotiaiden osittainen perhekurssi, 
intensiivinen kuntoutuskurssi 66392

Traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten yli 16-vuotiaiden osittai-
nen perhekurssi, intensiivinen kuntoutuskurssi 66393

Kuntoutujan jaksot (36 vrk)

12.2.–2.3.2018 laitosmuotoinen jakso 19 vuorokautta 
5.–16.3.2018 laitosmuotoinen jakso 12 vuorokautta 
11.–15.6.2018 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Omaisten jaksot (4 vrk)

12.–13.2.2018 laitosmuotoinen jakso 2 vuorokautta 
15.–16.3.2018 laitosmuotoinen jakso 2 vuorokautta

Hakuaika päättyy 12.12.2017.

Lisätiedot ja  
yhteydenotot:

Riitta Eskola 
kuntoutussuunnittelija

p. 09 7770 7351 
riitta.eskola@validia.fi
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Traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten yli 16-vuotiaiden osittainen perhekurssi, 
intensiivinen kuntoutuskurssi 66394

Kuntoutujan jaksot (36 vrk)

7.5.–25.5.2018 laitosmuotoinen jakso 19 vuorokautta 
28.5.–8.6.2018 laitosmuotoinen jakso 12 vuorokautta 
13.–17.8.2018 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Omaisten jaksot (4 vrk)

7.–8.5.2018 laitosmuotoinen jakso 2 vuorokautta 
7.–8.6.2018 laitosmuotoinen jakso 2 vuorokautta

Hakuaika päättyy 7.3.2018.

Traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten yli 16-vuotiaiden osittainen perhekurssi, 
intensiivinen kuntoutuskurssi 66395

Traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten yli 16-vuotiaiden osittainen perhekurssi, 
intensiivinen kuntoutuskurssi 66396

Kuntoutujan jaksot (36 vrk)

20.8.–7.9.2018 laitosmuotoinen jakso 19 vuorokautta 
10.–21.9.2018 laitosmuotoinen jakso 12 vuorokautta 
29.10.–2.11.2018 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Omaisten jaksot (4 vrk)

20.–21.8.2018 laitosmuotoinen jakso 2 vuorokautta 
20.–21.9.2018 laitosmuotoinen jakso 2 vuorokautta

Hakuaika päättyy 20.6.2018.

Kuntoutujan jaksot (36 vrk)

24.9.–12.10.2018 laitosmuotoinen jakso 19 vuorokautta 
15.–26.10.2018 laitosmuotoinen jakso 12 vuorokautta 
10.–14.12.2018 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Omaisten jaksot (4 vrk)

24.–25.9.2018 laitosmuotoinen jakso 2 vuorokautta 
25.–26.10.2018 laitosmuotoinen jakso 2 vuorokautta

Hakuaika päättyy 24.7.2018.

ELÄMÄ YLLÄTTÄÄ – VALIDIA KUNTOUTTAA 

www.validia.fi/kuntoutus
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MLL:N LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Kohderyhmä

Lapset ja nuoret, joilla on syntymän jälkeen saatu tapaturmainen aivovamma. Kuntoutus on tarkoitettu koko per-
heelle. Kuntoutus sopii myös nuorille aikuisille, joilla on aivovammasta johtuen lisääntynyt tarve perheen tukeen ja 
moniammatilliseen kuntoutukseen. 

Kuntoutusprosessi

Kuntoutuskokonaisuuteen sisältyy neljä viiden vuorokauden mittaista laitoskuntoutusjaksoa (yhteensä 20 vrk) sekä 
enintään viisi avokuntoutuskäyntiä perheen kotipaikkakunnalla. Kuntoutusjaksot toteutuvat noin vuoden ajalla. Yh-
teen kuntoutuskokonaisuuteen osallistuu 4-5 perhettä. Kuntoutusta toteuttaa moniammatillinen työryhmä. 

Kuntoutukseen pääsemiseksi tarvitaan hoitavan lääkärin suositus ja vakuutusyhtiön tai muun maksavan tahon mak-
susitoumus. Ne lähetetään MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiöön, josta otetaan yhteyttä perheeseen. Kuntou-
tukseen on mahdollista hakea Kelan yksilöllisellä kuntoutuspäätöksellä. Kuntoutukseen on jatkuva haku.  

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat yli 4-vuotiaat lapset ja nuoret, joilla on syntymän jälkeen 
saatu tapaturmainen tai sairastumisen aiheuttama aivovamma. Kurssit ovat 
Kelan järjestämiä ja rahoittamia perhekursseja.

Kursseilla on harkinnanvaraisia ja vaikeavammaisia paikkoja. Kuntoutukseen 
liittyvät etuudet maksaa Kela. 

Kurssin rakenne ja sisältö

Perheet saavat kurssilla vertaistukea, tietoa ja uusia voimavaroja arkeen. Suurin osa kurssin toiminnasta on ryhmä-
muotoista, mutta ohjelmaan sisältyy myös perhekohtaista ohjelmaa ja asiantuntijatapaamisia. Kuntoutusta toteuttaa 
moniammatillinen työryhmä. 

Kurssi toteutetaan MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiössä Paimiossa 24.9.-28.9.2018 (5 vrk). Kurssin hakemuk-
set Kelan hakulomakkeella KU 104 (vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus) tai KU 132 (harkinnanvarainen kun-
toutus) lähetetään Kelan paikallistoimistoon, jossa tehdään kuntoutuspäätös. 

Lisätietoja:
Mari Saarinen      Sirkka Kosunen             Alvar Aallon tie 275
PsL, neuropsykologian erikoispsykologi  palvelupäällikkö            21540 Preitilä
p. 040 526 5076     p. 040 835 4366              02 277 7444
mari.saarinen@mll.fi  sirkka.kosunen@mll.fi        lastenkuntoutus@mll.fi

Tapaturmainen aivovamma, 
    sopeutumisvalmennuskurssi 66405

Aivovamman saaneiden lasten ja nuorten
   kokonaisvaltainen perhekuntoutusohjelma (HOPE)
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Kurssille hakeminen: Kuntoutushakemus (KU132) ja lääkärin B-lausunto toimitetaan Kelaan. 

Kurssille hakeminen: Kuntoutushakemus (KU132) ja lääkärin B-lausunto lähetetään osoit-
teeseen Rokuan Kuntoutus Oy, Hallituskatu 36 A 90100, jossa tehdään esivalinta. 

Lisätiedot: kuntoutus@rokua.com  |  020 7819 277
www.rokua.com/kuntoutus |  Kuntoraitti 2, 91670 ROKUA 

Intensiivinen aivovammakurssi: 

Kohderyhmänä ovat traumaattisen aivovamman saaneet yli 16-vuotiaat 
henkilöt, joilla on tapaturman tai sairauden aiheuttama aivovamma ja jot-
ka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön, kuntoutustuella tai 
poissa työelämästä. Lisäksi edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan 
turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.

Kurssille valitaan henkilöt, joille on diagnosoitu aivovamma ja 
joille on tehty tarpeelliset neurologiset tutkimukset terveyden-
huollossa ja joiden vammautumisesta on kulunut vähintään 
vuosi ja enintään viisi vuotta.
Kuntoutus toteutetaan kolmessa jaksossa (19 + 12 + 5vrk). Omainen 
mukana kuntoutuksen aikana 2 vrk kahdella ensimmäisellä jaksolla.

Aivovammaan sairastuneiden 
kuntoutuskurssit 2018 

66397  5.-23.2.2018

66938   27.8.-14.9.2018

66399  24.9.-12.10.2018

Sopeutumisvalmennuskurssi: 
Kurssille valitaan henkilöt, joille on diagnosoitu aivovamma 
ja joille on tehty tarpeelliset neurologiset tutkimukset 
terveydenhuollossa.
Kuntoutus toteutetaan kahdessa jaksossa (5 + 5vrk). 
Omainen mukana molemmilla jaksoilla 2 vrk.

Kurssinumerot ja 
aloitusjakson ajankohta:

66384  15.-19.1.2018

66385  23.-27.4.2018

Kurssinumerot ja 
aloitusjakson ajankohta:



2018 on läheisten vuosi 
Aivovammaliitossa!
Vuoden aikana järjestetään monenlaista läheisille 
suunnattua toimintaa. 
Lisätietoja www.aivovammaliitto.fi  Hakukenttään: 
Läheisten toiminta. 

Jäsenet voivat ilmoittaa oman sähköpostiosoitteensa jäsen-
rekisteriin, jolloin tapahtumista ja toiminnasta saa lisätietoa 
suoraan omaan sähköpostiin.

Suunnitteilla esimerkiksi: 
LÄHEISTEN TAPAHTUMA 10.-11.2.2018
LÄHEISTEN PÄIVÄ – lyhtykurssi aivovamman saaneen henkilön läheiselle lauantaina 17.11.2018

AIVOMYRSKY
AivoMyrsky 2018 järjestetään 21.-23.9.2018, paikka avoin, tapahtuma on omakustanteinen. 

Kyseessä on lämminhenkinen tietoakin antava virkistys-
viikonloppu, jonka aikana saamme yhdessä uusia ajatuksia ja 
kokemuksia! 

Tapahtuma on suunnattu täysi-ikäisille aivovammautuneille 
henkilöille ja heidän aikuisille läheisilleen. 

Tänä vuonna kannustamme mukaan erityisesti aiemmin 
sopeutumisvalmennuskurssin käyneitä.  AivoMyrsky loistava 
tilaisuus tavata vanhoja tuttuja kurssilta, tulkaahan porukalla!

Luvassa vertaistukea, verkostoitumista, virkistystä ja faktaa 
tasokkaassa ympäristössä

Lisätietoja: Kuntoutussuunnittelija, puh. 050 373 9076.

Tilaa Aivovammaliiton uutiskirje 
niin saat ajankohtaista 

aivovammatietoutta ja tärkeää 
tietoa toiminnastamme. 

Uutiskirje ilmestyy neljästi 
vuodessa. 

Voit tilata kirjeen osoitteesta 
aivovammaliitto.fi/tiedotus 

 Uutiskirje

Tilaa Aivoitus-lehti!
Tilaa neljästi vuodessa ilmestyvä Aivoitus-lehti, niin pysyt kärryillä 
aivovammakentän kuulumisista. Vuosikerta maksaa vain 40 euroa. 

Lehden voit tilata 
osoitteesta 
aivovammaliitto.fi/tiedotus � 
 Tilaa Aivoitus-lehti.


