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REUMA-
PERHEKURSSIT
Tervetuloa Kelan REUMA-perhekursseille Kankaan-
päähän! Sopeutumisvalmennuskurssilla perhe saa 
tietoa lapsen sairauden hoidosta sekä kuntoutus- ja 
muiden tukitoimien mahdollisuuksista. Vanhemmat 
saavat tukea omaan jaksamiseen ja lapsen kasva-
tukseen, ja myös sisaruksia autetaan ymmärtämään 
sairauden vaikutuksia kotona ja kaveripiirissä. 

Tavoitteena on perheelle mahdollisimman sujuva arki. 
Tärkeänä antina on myös kokemusten jakaminen 
muiden reumaa sairastavien lasten perheiden kanssa. 
Kurssilla lasta tai nuorta autetaan tunnistamaan omia 
vahvuuksia ja voimavaroja, jotta hän saa elää mah-
dollisimman tasavertaista ja täysipainoista elämää 
reumasairaudesta huolimatta.

Toteutus ja rakenne 
Kurssit koostuvat kahdesta viiden vuorokauden jak-
sosta. Kuntoutusohjelmaan sisältyy ryhmässä teke-
mistä sekä yksilöllisiä haastatteluja. Vanhemmille ja 
sisaruksille on myös erillistä ohjelmaa.

Perheiden tukena työskentelee ammattitaitoien   
työryhmä – muun muassa lasten reumatologi, fysio- 
terapeutti, psykologi, sosionomi, sairaanhoitaja sekä 
muu osaava kuntoutushenkilöstö. 

Kurssin maksaa Kela, ja vanhemmilla on mahdolli-
suus hakea työstä poissaolon ajalta kuntoutusrahaa 
sekä matkakorvausta.

Hakuohjeet
Ota perheen tilanne puheeksi lääkärin kanssa. Lääkäri 
kirjoittaa B-lausunnon, jossa suositellaan perheelle 
sopeutumisvalmennuskurssia. 

Kelalle täytetään kuntoutushakemus KU132 tai KU104. 
Liitä mukaan lääkärin lausunto ja toimita hakemus 
Kelaan. 
 
www.lastenkuntsari.fi

 
Kurssit 2023 
 
Alle kouluikäiset 
85365  06.02.–10.02.2023 ja 
  28.08.–01.09.2023 

Alakoululaiset
85366  02.04.–06.04.2023 ja 
  16.10.–20.10.2023 
 
Yläkoululaiset
85367  12.06.–16.06.2023 ja 
  15.01.–19.01.2024 

Huomioithan, että kurssiaikatauluihin 
saattaa tulla muutoksia vuoden kuluessa. 
Voit tarkistaa kurssin 
ajankohtaisen tilanteen osoitteessa 
www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku 
käyttämällä kurssinumeroa.

Kysy lisätietoa 
Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai  
kuntoutustoimisto@kuntke.fi

Lapsille  
ja nuorille
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Tervetuloa
lastenkuntsarille!
Kuntoutuskeskus Kankaanpää on monipuolinen  
hyvinvoinnin ja virkistyksen keskus Pohjois-Satakun-
nassa. Olemme palvelutarjonnaltamme Suomen 
monipuolisin kuntoutusosaamisen keskittymä, jonka 
missiona on tarjota parempaa toimintakykyä ja arkea 
koko elämänkaarelle 1-vuotiaista ikäihmisiin.

Sopeutumisvalmennus-
kurssit
Tarjoamme Kelan maksamia perheiden  
sopeutumisvalmennuskursseja seuraaviin  
diagnooseihin:

ADHD
Aivovamma
Autismikirjon häiriöt
CP-oireyhtymä tai muu synnynnäinen  
  liikuntavamma
Diabetes I 
Downin oireyhtymä
Fragile X 
Harvinaiset endokrinologiset ja  
  aineenvaihdunta sairaudet 
Harvinaiset luustosairaudet 
Hengityssairaudet 
Kehityksellinen kielihäiriö
Kehitysvamma, kehityshäiriö  
  tai   monivammaisuus
Klinefelterin oireyhtymä
Prader-Willin oireyhtymä
Reuma
Sydänsairaudet 
Synnynnäiset rakennepoikkeavuudet 
Turnerin oireyhtymä

 
Lue lisää sopeutumisvalmennuksesta kääntöpuolella. 
Kurssisisällöt ja aikataulut löytyvät kätevästi täältä:

www.lastenkuntsari.fi

Mukavaa puuhaa  
koko perheelle!
Kuntoutuksen lisäksi meillä muun muassa  
uidaan, keilataan, kuntoillaan kuntosalilla,  
peuhataan liikuntasalissa, pelataan frisbeegolfia,  
rentoudutaan, puuhaillaan kädentaitoverstaalla ja 
ammutaan ilma-aseilla tai jousipyssyllä.  
Joskus vietetään nuotiohetkiä laavula tai kodalla  
– jokaiselle löytyy varmasti mielekästä vapaa- 
ajanpuuhaa. Lisäpalveluina on saatavilla myös  
monenlaisia hemmottelu- ja kampaamopalveluja 
sekä hierontaa.


