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Aivoliiton AVH-kurssit on tarkoitettu 
aivoverenkiertohäiriön sairastaneille ja 
heidän läheisilleen. 

Kursseilla on mahdollisuus tavata muita 
aivoverenkiertohäiriön sairastaneita ja 
heidän läheisiään. Kursseilla on mahdollisuus 
keskusteluun, kokemusten vaihtoon sekä 
monipuoliseen toimintaan ammattilaisten 
ohjaamissa vertaisryhmissä. Kursseilla autetaan 
ja tuetaan kuntoutujaa ja hänen läheisiään 
vahvistamaan omaa ja perheen hyvinvointia sekä 
elämään mahdollisimman täysipainoista arkea. 

Tutustu AVH-kursseihin s. 1-6
Katso hakuohjeet   s. 7

Huomioithan, että kursseihin liittyvät muutokset ovat mahdollisia. Ajankohtaisimmat tiedot löydät aina Aivoliiton 
verkkosivuilta aivoliitto.fi/palvelut/kurssit/ 

Esiteversio: 11/2021

Esitteen kuvat: Eliisa Laine 
Vektorigrafiikka: Mostphotos

Kelan kautta haettavat AVH-kuntoutuskurssit

Aivoliiton AVH-kuntoutuskurssit on tarkoitettu 
aivoverenkiertohäiriön sairastaneille, joilla on 
sairastumisesta aikaa vähintään kolme kuukautta 
ja enintään kolme vuotta. Kotiutumisesta tulee 
olla kulunut vähintään kuukausi. Kuntoutuskurssi 
toteutuu kolmessa 5 vrk:n jaksossa ja se 
kestää yhteensä 15 vrk. Läheinen voi osallistua 
ensimmäiselle jaksolle. Kuntoutuskurssilla tuetaan 
kuntoutujan arjessa selviytymistä sekä autetaan 
vahvistamaan kuntoutujan itsenäisyyttä ja 
osallisuutta omassa elämässä.

Tutustu AVH-kuntoutus-  
kursseihin   s. 8
Katso hakuohjeet  s. 9

Aivoliiton kautta haettavat AVH-kurssit 
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Aivoliiton AVH-kurssien ajankohdat 
ja kurssipaikat
SUVITUULI, TURKU

Kurssi    Ajankohta  Hakuaika päättyy

Vertaiskurssi   14.–18.2.2022  31.12.2021 
Vertaiskurssi   16.–20.5.2022  18.3.2022 
Vertaiskurssi   21.–25.11.2022 23.9.2022 
Voimavarakurssi  28.3.–1.4.2022  28.1.2022 
Afasiakurssi   15.–19.8.2022   17.6.2022 
Laatua elämään  25.–29.4.2022   4.3.2022 
Laatua elämään  29.8.–2.9.2022  1.7.2022 
Uupumus ja voimavara 28.2.–4.3.2022  7.1.2022 
Uupumus ja voimavara 19.–23.9.2022   15.7.2022 
Perhekurssi   13.–17.6.2022  22.4.2022 
Perhekurssi   11.–15.7.2022   13.5.2022 
Keho ja mieli    28.11.–2.12.2022  23.9.2022 
Liikuntakurssi   17.–19.8.2022   17.6.2022 
    + 22.–24.8.2022 

KRUUNUPUISTO, PUNKAHARJU

Kurssi    Ajankohta  Hakuaika päättyy

Vertaiskurssi   21.–25.3.2022  21.1.2022 
Vertaiskurssi   5.–9.9.2022  1.7.2022 
Voimavarakurssi  30.5.–3.6.2022  26.3.2022 
Parikurssi   10.–14.10.2022  12.8.2022

HÄRMÄN KUNTOUTUS & KYLPYLÄ, YLIHÄRMÄ

Kurssi    Ajankohta  Hakuaika päättyy

Vertaiskurssi   9.–13.5.2022   4.3.2022 
Vertaiskurssi   24.–28.10.2022  19.8.2022 
Voimavarakurssi  26.–30.9.2022   22.7.2022 
Parikurssi   7.–11.3.2022   7.1.2022

VERKKOKURSSIT (keskiviikkoisin klo 17–19)  

Kurssi    Kurssipäivät     Hakuaika päättyy

Kevään kurssi   6.4., 13.4., 20.4., 27.4., 4.5.   11.2.2022 
Syksyn kurssi   19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11.  26.8.2022 
 
Lue lisää kurssipaikoista esitteen takakannesta. 
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AVH-kurssit Kaikille

Vertaiskurssi

Kurssi on tarkoitettu alle kolme vuotta 
sitten aivoverenkiertohäiriön sairastaneille. 
Kurssin tavoitteena on antaa tietoa 
aivoverenkiertohäiriöstä ja kuntoutumisesta 
sekä mahdollistaa vertaistuki ja 
sairastumisen käsittely ammattilaisten 
ohjaamissa vertaisryhmissä. Kurssilla 
pohditaan omaa elämäntilannetta yhdessä 
muiden kurssilaisten ja ammattilaisten 
kanssa ja etsitään keinoja hyvään arkeen. 
Kurssiohjelma koostuu keskustelu- ja 
toiminnallisista ryhmistä sekä luennoista. 

Kurssille valitaan kahdeksan kuntoutujaa 
yksin tai läheisen kanssa. Kurssi kestää viisi 
päivää.

Aika: 14.–18.2.2022 
Paikka: Suvituuli 
Hakuaika päättyy: 31.12.2021

Aika: 21.–25.3.2022 
Paikka: Kruunupuisto 
Hakuaika päättyy: 21.1.2022

Aika: 9.–13.5.2022  
Paikka: Härmän Kuntoutus & Kylpylä  
Hakuaika päättyy: 4.3.2022

Aika: 16.–20.5.2022  
Paikka: Suvituuli  
Hakuaika päättyy: 18.3.2022

Aika: 5.–9.9.2022 
Paikka: Kruunupuisto    
Hakuaika päättyy: 1.7.2022

Aika: 24.–28.10.2022  
Paikka: Härmän Kuntoutus & Kylpylä 
Hakuaika päättyy: 19.8.2022

Aika: 21.–25.11.2022  
Paikka: Suvituuli   
Hakuaika päättyy: 23.9.2022

Vertaiskurssi verkossa

Kurssi on tarkoitettu alle kolme 
vuotta sitten aivoverenkiertohäiriön 
sairastaneille. Kurssin tavoitteena on 
antaa tietoa aivoverenkiertohäiriöstä 
ja kuntoutumisesta sekä mahdollistaa 
vertaistuki ammattilaisten ohjaamissa 
verkkotapaamisissa. Kurssilla pohditaan 
omaa elämäntilannetta yhdessä muiden 
kurssilaisten ja ammattilaisten kanssa ja 
etsitään keinoja hyvään arkeen. Kurssi 
toteutetaan verkossa Teams-sovelluksessa 
ja se sisältää viisi verkkotapaamista. Kurssille 
osallistuakseen tarvitsee tietokoneen tai 
älypuhelimen.

Kurssille valitaan kuusi kuntoutujaa yksin tai 
läheisen kanssa. 

Kevään kurssi 
Kurssipäivät: 6.4., 13.4., 20.4., 27.4., 4.5.  
Kellonaika: 17–19 (keskiviikkoisin)  
Hakuaika päättyy: 11.2.2022

Syksyn kurssi 
Kurssipäivät: 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 
16.11.  
Kellonaika: 17–19 (keskiviikkoisin) 
Hakuaika päättyy: 26.8.2022
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AVH-kurssit Kaikille

Afasiakurssi

Kurssi on tarkoitettu aivoverenkiertohäiriön 
sairastaneille kuntoutujille, joilla 
on afasia.  Kurssin tavoitteena on 
tiedon ja ymmärryksen lisääminen 
aivoverenkiertohäiriöstä ja afasiasta sekä 
keinojen saaminen vuorovaikutuksen 
ja kielellisten taitojen tueksi. Kurssilla 
pohditaan omaa elämäntilannetta yhdessä 
muiden kurssilaisten ja ammattilaisten 
kanssa ja etsitään keinoja hyvään arkeen. 
Kurssiohjelma koostuu keskustelu- ja 
vuorovaikutusharjoitusryhmistä sekä 
luennoista. 

Kurssille valitaan kahdeksan kuntoutujaa 
yksin tai läheisen kanssa. Kurssi kestää viisi 
päivää.

Aika: 15.–19.8.2022   
Paikka: Suvituuli 
Hakuaika päättyy: 17.6.2022

Voimavarakurssi

Kurssi on tarkoitettu yli kolme vuotta sitten 
aivoverenkiertohäiriön sairastaneille, jotka 
kokevat saaneensa aivoverenkiertohäiriöön 
liittyvän perustiedon, mutta tarvitsevat 
lisää voimavaroja elämäänsä. Kurssin 
tavoitteena on omien voimavarojen 
löytäminen, rohkaistuminen toimimaan 
itselleen tärkeiden tavoitteiden mukaisesti, 
elämänlaadun paraneminen sekä 
vertaistuen saaminen. Kurssiohjelma 
koostuu toiminnallisten ryhmien lisäksi 
keskusteluryhmistä ja luennoista. Kurssi 
sisältää rentoutusharjoittelua sekä 
pienimuotoisen luonto- tai kulttuuriretken. 

Kurssille valitaan kahdeksan kuntoutujaa 
yksin tai läheisen kanssa. Kurssi kestää viisi 
päivää. 

Aika: 28.3.–1.4.2022  
Paikka: Suvituuli   
Hakuaika päättyy: 28.1.2022

Aika: 30.5.–3.6.2022  
Paikka: Kruunupuisto   
Hakuaika päättyy: 26.3.2022

Aika: 26.–30.9.2022  
Paikka: Härmän Kuntoutus & Kylpylä  
Hakuaika päättyy: 22.7.2022



4

AVH-kurssit Työikäisille

Laatua elämään -kurssi

Kurssi on tarkoitettu yli vuosi sitten 
aivoverenkiertohäiriön sairastaneille 
työikäisille, jotka kokevat saaneensa 
aivoverenkiertohäiriöön liittyvän 
perustiedon, mutta tarvitsevat lisää 
voimavaroja elämäänsä. Kurssin tavoitteena 
on omien voimavarojen löytäminen, 
rohkaistuminen toimimaan itselleen 
tärkeiden tavoitteiden mukaisesti, 
elämänlaadun paraneminen sekä 
vertaistuen saaminen. Kurssiohjelma 
koostuu toiminnallisten ryhmien lisäksi 
keskusteluryhmistä ja luennoista. 
Kurssi sisältää mindfulness- ja 
rentoutusharjoittelua sekä pienimuotoisen 
luonto- tai kulttuuriretken. 

Kurssille valitaan kymmenen omatoimista 
kuntoutujaa, jotka eivät tarvitse avustusta 
päivittäisissä toimissa. Kurssi kestää viisi 
päivää. 

Aika: 25.–29.4.2022  
Paikka: Suvituuli   
Hakuaika päättyy: 4.3.2022

Aika: 29.8.–2.9.2022  
Paikka: Suvituuli   
Hakuaika päättyy: 1.7.2022

Uupumus ja voimavara -kurssi

Kurssi on tarkoitettu yli vuosi sitten 
aivoverenkiertohäiriön sairastaneille 
työikäisille, jotka kokevat saaneensa 
aivoverenkiertohäiriöön liittyvän 
perustiedon ja joilla keskeisin oire on 
aivoverenkiertohäiriöstä aiheutunut 
uupumus. Kurssin tavoitteena on 
tiedon ja ymmärryksen lisääminen 
uupumusoireesta, sen hallintakeinoihin 
tutustuminen, uupumusoireen parempi 
hallinta arjessa sekä vertaistuen saaminen. 
Kurssiohjelma koostuu toiminnallisten 
ryhmien lisäksi keskusteluryhmistä ja 
luennoista. Kurssi sisältää mindfulness- ja 
rentoutusharjoittelua.

Kurssille valitaan kymmenen omatoimista 
kuntoutujaa, jotka eivät tarvitse avustusta 
päivittäisissä toimissa. Kurssi kestää viisi 
päivää.

Aika: 28.2.–4.3.2022 
Paikka: Suvituuli   
Haku päättyy: 7.1.2022

Aika: 19.–23.9.2022  
Paikka: Suvituuli  
Haku päättyy: 15.7.2022
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Lue lisää 
AVH-kursseistamme:

 
aivoliitto.fi/avh-kurssit

AVH-kurssit Pariskunnille ja perheille

Parikurssi

Kurssi on tarkoitettu aivoverenkiertohäiriön 
sairastaneille elämänkumppaneineen. 
Kurssin tavoitteena on vahvistaa 
parisuhdetta sekä keskittyä parisuhteen 
voimavaroihin ja mahdollisuuksiin 
sairastumisesta huolimatta. Kurssiohjelma 
koostuu keskusteluryhmistä, erilaisista 
parisuhdetta ja sairastumista käsittelevistä 
tehtävistä sekä luennoista. 

Kurssille valitaan kuusi pariskuntaa. Kurssi 
kestää viisi päivää.

Aika: 7.–11.3.2022  
Paikka: Härmän Kuntoutus & Kylpylä 
Hakuaika päättyy: 7.1.2022

Aika: 10.–14.10.2022  
Paikka: Kruunupuisto 
Hakuaika päättyy: 12.8.2022

Perhekurssi

Kurssi on tarkoitettu lapsiperheille, 
joissa vanhempi on sairastanut 
aivoverenkiertohäiriön. Kurssin tavoitteena 
on tiedon ja ymmärryksen lisääminen 
siitä, miten vanhemman sairastuminen 
vaikuttaa koko perheeseen. Kurssin 
tavoitteena on myös vahvistaa perheen 
vuorovaikutusta sekä auttaa löytämään 
tapoja toimia yhdessä. Kurssiohjelma 
koostuu toiminnallisten ryhmien lisäksi 
keskusteluryhmistä ja luennoista. Kurssilla 
on sekä koko perheen yhteistä toimintaa 
että omaa ohjelmaa vanhemmille ja lapsille/
nuorille. 

Kurssille valitaan kuusi perhettä. Kurssi 
kestää viisi päivää.

Aika: 13.–17.6.2022 
Paikka: Suvituuli 
Hakuaika päättyy: 22.4.2022

Aika: 11.–15.7.2022  
Paikka: Suvituuli 
Hakuaika päättyy: 13.5.2022
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AVH-kurssit
Keho ja mieli -kurssi

Kurssi on tarkoitettu yli kaksi vuotta sitten 
aivoverenkiertohäiriön sairastaneille, jotka 
kokevat saaneensa aivoverenkiertohäiriöön 
liittyvän perustiedon, mutta tarvitsevat 
tukea oman kehon oireiden ymmärtämiseen 
ja muuttuneen kehon hyväksymiseen. 
Kurssin tavoitteena on tutustua omaan 
kehoon ja keholla ilmaisun mahdollisuuksiin 
sekä saada keinoja vuorovaikutukseen. 
Kurssiohjelma koostuu toiminnallisten 
ryhmien lisäksi keskusteluryhmistä. 
Kurssi sisältää liikuntaa, kehotietoisuus- 
ja rentoutusharjoituksia, tuntoaistin 
tarkastelua sekä kehopäiväkirjan 
kirjoittamista. 

Kurssille valitaan kuusi omatoimista 
kuntoutujaa läheisineen. Kurssi kestää viisi 
päivää.

Aika: 28.11.–2.12.2022  
Paikka: Suvituuli 
Hakuaika päättyy: 23.9.2022

Liikuntakurssi

Kurssi on tarkoitettu aivoverenkiertohäiriön 
sairastaneille, jotka kokevat saaneensa 
aivoverenkiertohäiriöön liittyvän 
perustiedon, mutta joilla itselle sopiva 
liikuntamuoto tai -määrä on hukassa ja 
fyysisestä rasituksesta palautuminen on 
vaikeaa. Kurssin tavoitteena on tutustua 
eri liikuntamuotoihin ja löytää itselle 
sopiva liikuntamuoto ja tasapainoinen 
päivärytmi elämään. Kurssiohjelma koostuu 
eri liikuntamuotoihin tutustumisesta, 
liikuntaryhmistä sekä luennoista.

Kurssille valitaan kymmenen omatoimista 
kuntoutujaa. Kurssi toteutetaan 
avomuotoisena (5,5 h/päivä) Suvituulessa 
ja kaupungin eri liikuntakeskuksissa. 
Kurssille osallistujan tulee pystyä siirtymään 
välimatkat kodin ja liikuntapaikan välillä 
itsenäisesti (oma auto / yleiset kulkuneuvot). 
Kurssi toteutetaan kahdessa kolmen päivän 
jaksossa. 

Aika: 17.–19.8.2022 + 22.–24.8.2022  
Paikka: Suvituuli   
Hakuaika päättyy: 17.6.2022

Liikuntaa ja hyvinvointia
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Hakuohjeet AVH-kursseille

Kurssit toteutetaan Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) 
tuella ja niihin haetaan Aivoliiton omalla 
hakulomakkeella. Hakulomake lähetetään 
suoraan Aivoliittoon.

Täytä kurssihakemus.  
Kurssihakemus löytyy Aivoliiton 
verkkosivuilta osoitteesta:  
aivoliitto.fi/hae-avh-kurssille

Liitä mukaan mahdollinen  
lausunto lääkäriltä tai muulta 
asiantuntijalta.

Lähetä hakemus ja mahdolliset 
liitteet osoitteeseen:

Kurssihakemus 
Aivoliitto ry 
Suvilinnantie 2 
20900 Turku

AVH-kurssi on osallistujille maksuton. Aivoliitto ry korvaa osallistujien matkat 
omavastuuosuuden ylittävältä osalta kaikilla kursseilla. Korvaus suoritetaan 
halvimman matkustustavan mukaan (julkinen liikenne). Matkakustannusten 
omavastuu on 25 euroa / aikuinen / kurssi.

LISÄTIETOA HAKEMISESTA

Kirsi Lönnqvist 
kuntoutussuunnittelija 
p. 050 560 4401, arkisin klo 9–15 
kirsi.lonnqvist@aivoliitto.fi

aivoliitto.fi/avh-kurssit
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Aivoliiton järjestämät 
Kelan kuntoutuskurssit
AVH-kuntoutuskurssit on tarkoitettu 
aivoverenkiertohäiriön (aivoinfarkti tai 
aivoverenvuoto) sairastaneille aikuisille. 

Sairastumisesta tulee olla kulunut 
vähintään kolme kuukautta, mutta 
enintään noin kolme vuotta. Lisäksi 
sairaalasta kotiutumisesta tulisi olla kulunut 
vähintään yksi kuukausi. Kuntoutuja voi olla 
työelämässä, palaamassa työhön, opiskelija, 
kuntoutustuella tai poissa työelämästä. 

AVH-kuntoutuskurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on helpottaa 
kuntoutujan arjessa selviytymistä, 
itsenäisyyttä ja osallisuutta omassa 
elämässään.

AVH-kuntoutuskurssilla opitaan tuntemaan 
aivoverenkiertohäiriön tuomia rajoitteita 
omaan arkeen sekä löydetään keinoja 
parantaa omaa toimintakykyä niistä 
huolimatta. Kurssilla huomioidaan jokaisen 
kuntoutujan, sekä hänen läheisensä 
yksilölliset kuntoutukselliset tarpeet. 
Kuntoutuksen toteutuksessa otetaan 
huomioon kuntoutujan tavoitteet, 
voimavarat ja vahvuudet, sekä työ- ja 
elämäntilanne. 

Kuntoutujaa tuetaan aktiiviseksi toimijaksi 
ja huolehditaan yhteistyössä kuntoutujan 
kanssa kuntoutuksen mahdollisista 
jatkotoimenpiteistä. Kuntoutukseen 
kuuluu opetuskeskusteluja, yksilöllisiä 
tapaamisia sekä ryhmämuotoista toimintaa. 
Kurssilaisten vertaistuki on oleellinen osa 
kuntoutusta.

AVH-kuntoutuskurssin toteutus

AVH-kuntoutuskurssi toteutetaan 
ryhmämuotoisena kuntoutuksena. Kurssi 
koostuu kolmesta viiden vuorokauden 
jaksosta vuoden aikana (5 vrk + 5 vrk + 5 
vrk). Kuntoutujan läheinen voi osallistua 
kurssin aloitusjaksolle (5 vrk). 

Kuntoutuja osallistuu itse aktiivisesti 
oman kuntoutumisensa suunnitteluun 
ja sen arviointiin. Hän tapaa neurologin, 
omaohjaajan ja fysio- tai toimintaterapeutin 
kahden kesken. Ryhmäkuntoutus koostuu 
liikunnallisista ja toiminnallista ryhmistä 
sekä ohjatuista ryhmäkeskusteluista. Kurssin 
aikana tehdään tarpeen mukaan yhteistyötä 
kuntoutujan kotipaikkakunnan toimijoiden 
kanssa.

Kaikki kuntoutuskurssit järjestetään 
Suvituulessa Turussa. 

Nro Kurssin nimi 1. jakso 2. jakso 3. jakso

80457 AVH-kuntoutuskurssi  31.1.–4.2.2022  4.–8.4.2022  23.–27.5.2022

80458 AVH-kuntoutuskurssi  21.–25.3.2022  9.–13.5.2022  27.6.–1.7.2022

80459 AVH-kuntoutuskurssi  30.5.–3.6.2022  1.–5.8.2022  3.–7.10.2022

80460 AVH-kuntoutuskurssi  12.–16.9.2022  14.–18.11.2022 9.–13.1.2023

80461 AVH-kuntoutuskurssi 17.–21.10.2022 12.–16.12.2022 6.–10.2.2023
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AVH-kuntoutuskurssille 
hakeminen 

Aivoliiton kuntoutuskurssit 
järjestetään Kelan kuntoutuksena. 
Asuinpaikkakunnastasi riippuu, miten haet 
kurssille. Seuraavissa sairaanhoitopiireissä 
asuvat tarvitsevat terveydenhuollon 
suosituksen hakeakseen kurssille:

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiiri (Tyks), Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (Oys) tai 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
(Eksote) 

1. Ota yhteyttä terveydenhuoltoon.

2. Terveydenhuolto arvioi ensin  
AVH-kuntoutuskurssin tarpeel- 
lisuuden ja oikea-aikaisuuden. 

3. Terveydenhuolto täyttää 
yhdessä asiakkaan kanssa Kelan  
AVH-kuntoutuksen päätössuositus-  
ja hakemuslomakkeen ja lähettää  
sen liitteineen Kelaan. 

Muilla alueilla asuvat henkilöt hakevat AVH-
kuntoutuskurssille Kelan hakulomakkeella 
KU 132 (harkinnanvarainen) tai KU 104 
(vaativa lääkinnällinen kuntoutus). 
Kummankin hakemuksen liitteeksi tarvitaan 
lääkärin kirjoittama B-lausunto, jossa on 
suositus kurssille. 

Muut alueet

1. Hanki Kelan lomake KU 132 tai
KU 104 sähköisesti www.kela.fi tai
paperisena Kelasta.

2. Liitä hakemuksen mukaan
lääkärin B-lausunto tai
kuntoutussuunnitelma,
jossa on suositus kurssia varten.

3. Palauta hakemus liitteineen
Kelaan.

LISÄTIETOA HAKEMISESTA

Kirsi Lönnqvist 
kuntoutussuunnittelija 
p. 050 560 4401, arkisin klo 9–15 
kirsi.lonnqvist@aivoliitto.fi

aivoliitto.fi/kuntoutuskurssit

Kuntoutuskurssi on osallistujille maksuton. Työssäkäyvä kuntoutuja/läheinen voi 
hakea kurssiajalta kuntoutusrahaa Kelalta.

Kela korvaa osallistujien matkat omavastuuosuuden ylittävältä osalta kaikilla  
kursseilla. Korvaus suoritetaan halvimman matkustustavan mukaan (julkinen liikenne). 
Omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta on 25 euroa (vuonna 2021). 

Jos sinulla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, tilaa taksi oman alueesi  
tilausnumerosta. Saat matkakorvauksen heti taksissa ja maksat matkastasi enintään 
25 euron omavastuun. Jos tilaat taksin muulla tavoin, Kela ei korvaa matkaasi.  

Lisätietoa Taksin tilaamisesta Kelan sivuilta: 
kela.fi/nain-tilaat-taksin  
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Kurssipaikat ja yhteystiedot
1. Suvituuli Turku

Esteetön Erityisosaamiskeskus Suvituuli 
sijaitsee Turun Hirvensalossa, noin 9 
kilometrin päässä Turun keskustasta. 

Rauhallinen ja luonnonläheinen 
lähiympäristö tarjoaa loistavat 
mahdollisuudet ulkoiluun. 

Erityisosaamiskeskus Suvituuli 
Suvilinnantie 2, 20900 Turku 
p. 02 213 8272
suvituulitalo.fi

2. Kruunupuisto Punkaharju

Kruunupuisto sijaitsee Saimaan rannalla Itä-
Suomessa, 6 kilometrin päässä Punkaharjun 
keskustasta ja 35 kilometrin päässä 
Savonlinnasta.

Punkaharjulla pääset ulkoilemaan jääkauden 
muovaamassa maisemassa.

Kruunupuisto Punkaharju 
Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju 
p. 020 763 9130
kruunupuisto.fi

3. Härmän Kuntoutus & Kylpylä

Härmän Kuntoutus & Kylpylä sijaitsee Etelä-
Pohjanmaalla Kauhavan Ylihärmässä, valtatie 
19:n ja Vaasantien risteyksessä.

Härmässä pääset nauttimaan kauniista 
lakeusmaisemista.

Härmän Kuntoutus Oy 
Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä 
p. 06 483 1600
harmankuntoutus.fi

Majoitus on kahden hengen esteettömissä 
huoneissa. Kurssilla on mahdollista saada 
avustustusta tarvittaessa.

LISÄTIETOA KURSSIPAIKOISTA

Kirsi Lönnqvist 
kuntoutussuunnittelija 
p. 050 560 4401, arkisin klo 9–15 
kirsi.lonnqvist@aivoliitto.fi
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