
 
 

 

 

KENELLE 

 

 kurssit on tarkoitettu näkövammaisille aikuisille, joiden työ- 
ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla 
moniammatillisella kuntoutuksella 

 kuntoutujalla voi olla myös muita sairauksia tai vammoja, mutta 
hänen ajankohtaisesti tarvitsemansa kuntoutus vaatii 
näkövammaisten kuntoutuksen erityisosaamista 

 kuntoutujalla tulee olla riittävästi itsenäistä aktiivista 
toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan Kruunupuiston 
tiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan 
ryhmämuotoiseen kuntoutukseen   

 kuntoutustarpeen tulee olla todettu julkisessa tai yksityisessä 
terveydenhuollossa tai työterveyshuollossa 

 kuntoutujan puoliso tai muu aikuinen omainen osallistuu 
kuntoutukseen hahmottaakseen läheisensä kokonaistilanteen, 
tuen tarpeen ja kyetäkseen edistämään kuntoutujan 
kuntoutumista, kurssille voi hakea myös ilman omaista 

 
SISÄLTÖ 

 

 kuntoutusjakso 5 vrk, omaisten jakso 2 vrk kurssin alussa 

 toteutus moniammatillisesti, mukana silmätautien 
erikoislääkäri, näkövammaistaitojen ohjaaja, sosionomi, 
psykologi, toimintaterapeutti ym.  

 monipuolinen kuntoutujan kuntoutustavoitteita tukeva 
ohjelma 

 kuntoutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat: arjessa toimiminen, 
psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta, kommunikaatiokeinojen 
tukeminen ja parantaminen, fyysinen aktivointi ja ohjaus, 
tietoa ja ohjausta terveyteen liittyvistä asioista, opiskelussa 
tai työelämässä selviytyminen 

 vapaa-ajan ohjelmaa 

 ryhmässä on 8 kuntoutujaa, omaisten ryhmässä 8 omaista  
 Kela maksaa kuntoutuksen ja matkakulut, majoitus 

täysihoidolla 2 hh. Lisämaksusta mahdollisuus 1 hh.  
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AJANKOHDAT   

 

Alle 68-vuotiaiden kurssit 

 

KURSSINUMERO KUNTOUTUJIEN JAKSO OMAISTEN JAKSO  
 

 72577  20.-24.05.2019 20.-21.05.2019 
 

 72578  12.-16.08.2019  12.-13.08.2019  
 

 72579  18.-22.11.2019 18.-19.11.2019  
 

Yli 68-vuotiaiden kurssit 

 

KURSSINUMERO KUNTOUTUJIEN JAKSO OMAISTEN JAKSO  
 

 72593  27.-31.05.2019 27.-28.05.2019 
 

 72594  22.-26.07.2019  22.-23.07.2019 
 

 72595  16.-20.09.2019  16.-17.09.2019 
 

 72596  28.10.-1.11.2019 28.-29.10.2019 
 

 72597  25.-29.11.2019 25.-26.11.2019 
 

 

NÄIN HAET KUNTOUTUKSEEN 

 kuntoutusta haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella (KU 
132/KU104), liitteenä lääkärin B-lausunto, jossa kuntoutustarve 
on selkeästi perusteltuna, hakemukseen myös kurssille hakevan 
omaisen tiedot  

 hakemus liitteineen lähetetään Kelalle   

 kuntoutuspäätös tehdään Kelan paikallistoimistosta 

 Kruunupuisto lähettää kuntoutujalle ja omaiselle kutsun  

 Kurssit ovat Kelan kustantamia valtakunnallisia kursseja sisältäen 
täysihoidon ja ohjelman, Kela korvaa myös matkakulut 

 

OTA YHTEYTTÄ 

 asiakassihteeri Eija Herttuainen puh. 040 684 6488 

 sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@kruunupuisto.fi 
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