
SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT
Kehityksellinen kielihäiriö 2020



Sopeutumisvalmennuskursseille  
haetaan Aivoliiton kautta 

Sopeutumisvalmennuskurssi on ammattilaisten 
ohjaamaa ryhmäkuntoutusta, jossa yhdessä  
vertaisten kanssa keskusteleminen ja toimiminen 
on tärkeä voimavara. Sopeutumisvalmennus- 
kurssit toteutetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskuksen (STEA) tuella, ja niihin haetaan 
Aivoliiton omalla hakulomakkeella suoraan  
Aivoliitosta.

Kurssit ovat kurssilaisille maksuttomia. Isovan-
hempien kurssia lukuun ottamatta toimita hake-
muksen lisäksi lääkärinlausunto, jossa on lääkärin 
suositus kurssille, jos haluat hakea Kelalta matka-
korvauksia. Isovanhempien kurssille osallistujat 
maksavat matkat itse.

Kela korvaa kaikilla kursseilla osallistujien matkat 
omavastuuosuuden ylittävältä osalta. Korvaus  
suoritetaan halvimman matkustustavan mukaan 
(julkinen liikenne). Omavastuuosuus yhdensuun-
taiselta matkalta on 25 € (vuonna 2019).

Jos sinulla on oikeus Kelan korvaamaan taksimat-
kaan, 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 Kelan sivuilta: 
www.kela.fi/nain-tilaat-taksin

Kursseihin liittyvät muutokset ovat mahdollisia.

?

Hanki Aivoliiton hakulomake 
sähköisesti:
www.aivoliitto.�/palvelut/kurssit/ 
tai paperisena, soita 
p. 02 213 8272 

Liitä mukaan lääkärin-
lausunto matkakorvauksia ja 
kuntoutusrahaa varten. 
Isovanhempien kurssista ei 
saa rahallisia korvauksia.

Lähetä hakemus ja 
mahdolliset liitteet
osoitteseen:
Kurssihakemus
Aivoliitto ry
Suvilinnantie 2
20900 Turku

Lisätietoja tarvittaessa:
kurssisuunnittelija
Kirsi Lönnqvist 
p. 02 213 8272
kirsi.lonnqvist@aivoliitto.�
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Näin haet sopeutumisvalmennuskurssille:

Sopeutumisvalmennuskurssit

Tiesithän? 
Voit hakea sopeutumis- 

valmennuskurssin lisäksi 
tuetulle lomalle. 

 

Kurssit ja tuetut lomat  
eivät poissulje toisiaan.

Lue lisää tuetuista 
lomista 

verkkosivuiltamme:

www.aivoliitto.fi/ 
tule-mukaan/ 
tuetut-lomat/



Sopeutumisvalmennuskurssit
Nuorten kurssi

Kurssi on tarkoitettu yli 16-vuotiaille nuorille, joil-
la on kehityksellinen kielihäiriö. Kurssin tavoittee-
na on rohkaista nuorta ryhmässä toimimiseen ja 
vuorovaikutukseen, antaa onnistumisen kokemuk-
sia sekä mahdollisuus keskustella ryhmässä hei-
tä askarruttavista asioista. Kurssi tarjoaa nuorille 
mahdollisuuden vertaistukeen. Lisäksi kurssilla tu-
tustutaan erilaisiin vapaa-ajan harrastusmahdolli-
suuksiin.

Kurssille valitaan 10 nuorta. Kurssi kestää 6 päivää.

Aika: 20.–25.7.2020 
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku 
Hakuaika päättyy: 15.5.2020

Esteetön viestintä

Kurssi on tarkoitettu perheille, joiden 3–5-vuoti-
aalla lapsella on diagnosoitu kehityksellinen kie-
lihäiriö ja perheelle on suositeltu erilaisten keino-
jen käyttöä lapsen arjessa. Esteettömän viestinnän 
(puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikei-
not) -tukiviittomien, kuvien, piirtämisen ja tekno-
logian käyttöönotto on usein hyvinkin haasteellis-
ta perheiden arjessa.

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa perheet erilai-
siin keinoihin niin, että kullekin keinolle on oma 
päivittäinen teemansa. Vanhemmille esitellään eri-
laiset keinot, mitä ne ovat ja miksi ne tulevat lap-
sen vuorovaikutuksen kehittymistä ja sitä kautta 
lapsen kielenkehitystä.

Kurssin aikana valmistetaan erilaista materiaalia, 
jonka lapsi saa mukaansa. Lisäksi vanhempien on 
mahdollista esimerkiksi iltaisin tehdä omavalintais-
ta materiaalia omaan perhearkeensa.

Kurssin aikana esteetöntä viestintää käytetään yh-
teistoiminnallisesti leikeissä, peleissä sekä tavalli-
sissa arjen toiminnoissa.

Kurssille valitaan 6 perhettä. Kurssi kestää 5 päivää.

Aika: 6.7.–10.7.2020 
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku 
Hakuaika päättyy: 8.5.2020

Isovanhempien kurssi

Kurssi on tarkoitettu isovanhemmille, joiden lap-
senlapsella on kehityksellinen kielihäiriö. Tavoit-
teena on lisätä isovanhempien tietoa kehityk-
sellisestä kielihäiriöstä ja puhetta tukevista ja 
korvaavista kommunikointikeinoista sekä antaa 
vinkkejä lapsenlapsen kanssa toimimiseen. Kurs-
siohjelma koostuu alustuksista, keskusteluista ja 
toiminnallisista ryhmistä. Kurssin tarkoituksena on 
tarjota isovanhemmille vertaistukea.

Kurssille valitaan 30 isovanhempaa. Kurssin kesto 
on 3 päivää.

Aika: 9.–11.10.2020 
Paikka: Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Turku 
Hakuaika päättyy: 7.8.2020

Verkkokurssit

Verkossa toteutuvan sopeutumisvalmennuskurs-
sin tavoitteena on lisätä perheen tietoa kielellises-
tä erityisvaikeudesta, tukea perhettä arjessa ja tar-
jota mahdollisuus vertaistukeen.

Verkkokurssin viikonlopun kestävällä aloitusjak-
solla tutustutaan muihin kurssilaisiin ja opetel-
laan verkkotyökalujen käyttöä. Sen jälkeen osallis-
tuminen tapahtuu verkossa yhteensä kahdeksan 
kertaa. Verkkotapaamisiin osallistutaan ryhmävi-
deopuheluiden, verkkokeskustelujen ja -tehtävien 
avulla. Verkkotapaamisten teemat vaihtelevat.

Alakouluikäiset lapset perheineen 
Aloitustapaaminen Suvituulessa  
23.–25.10.2020 
+ 8 verkkotapaamista torstaisin 17.30–19.00 
Kurssille valitaan kuusi perhettä. 
Hakuaika päättyy: 25.9.2020

Alle kouluikäiset lapset perheineen 
Aloitustapaaminen Suvituulessa 6.–8.3.2020 
+ 8 verkkotapaamista torstaisin klo 17.30–19.00 
Kurssille valitaan kuusi perhettä. 
Hakuaika päättyy: 7.2.2020

Aloitustapaaminen Härmän kylpylässä  
18.–20.9.2020 
+ 8 verkkotapaamista keskiviikkoisin 17.30–19.00 
Kurssille valitaan kuusi perhettä. 
Hakuaika päättyy: 21.8.2020



Suvilinnantie 2, 20900 Turku 
puh. 02 2138 200

info@aivoliitto.fi, www.aivoliitto.fi

Erityisosaamiskeskus Suvituuli

Kurssipaikka ja yhteystiedot
Erityisosaamiskeskus Suvituuli

Erityisosaamiskeskus Suvituuli sijaitsee Turun  
Hirvensalossa kauniissa saaristomaisemassa, noin 
yhdeksän kilometrin päässä keskustasta. Perille 
pääsee keskustasta busseilla 14 ja 15. Suvituuli on 
esteetön. Kuvaopasteilla ja väreillä on helpotettu 
tiloissa liikkumista. 

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

Kirsi Lönnqvist
kurssisuunnittelija 
p. 02 213 8272 
kirsi.lonnqvist@aivoliitto.fi 

Lisätietoja (ma–pe klo 9–15):


