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Liikehäiriösairaudet-kuntoutuskurssit  Alue: Koko Suomi 
Parkinson ja Dystonia 
 

• ryhmämuotoiset majoitukselliset päivät 5 + 5 + 5 päivää  

• Kolme jaksoa; aloitusjakso, keskijakso ja päätösjakso 
 

Kohderyhmä 

Kurssi on tarkoitettu kuntoutujalle, joka sairastaa Parkinsonin tautia tai dystoniaa; tarvitsevat tukea elämän 

tilanteensa hallintaan; tarvitsevat keinoja, apua ja valmennusta sairaudesta aiheutuvien haasteiden 

ymmärtämiseen ja käytännön ongelmien selvittämiseen; sairaudesta tai vammasta aiheutuvia työ- tai 

opiskelu- ja/tai toimintakyvyn rajoitteita, jotka heikentävät suoriutumista arjen ympäristöissä; riittävästi 

itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee osallistumaan kurssin ohjelmaan.  Kuntoutukseen voi osallistua 

myös asiakkaan aikuinen läheinen 

Tavoite 

Kuntoutuja saavuttaa voimavaroja sairauden kanssa elämiseen ja selviytymiseen arjessa; vahvistusta 

elämänhallintaan ja vertaistukea.  

Sisältö 

Kuntoutuskurssi toteutetaan pääosin ryhmämuotoisena. Kurssiohjelmaan kuuluu myös yksilöllisiä 

haastatteluja ja tapaamisia. Tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelun, vuorovaikutusta edistämien 

keskustelujen ja ryhmän tuen avulla. Kurssiin sisältyy majoitus täysihoidolla. 

Kurssille hakeutuminen 
Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132. Liitteenä tulee olla alle vuoden vanha B-
lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys. 

Lisätietoja 
Osastonsihteeri puh. 044-7720 353 

Sähköposti: kuntoutus@kyyhkyla.fi 

 

http://www.kyyhkyla.fi/
mailto:kuntoutus@kyyhkyla.fi
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Kurssit  syksy 2022 (aikataulumuutokset ovat mahdollisia) 

 

 

82772 Parkinson-

kurssi 

Parkinsonin 

tauti 

Pidempään sairastaneille Parikurssi 03.10.2022 

82765 Parkinson-

kurssi 

Parkinsonin 

tauti 

Vasta diagnosoiduille, sairauden 

varhaisvaiheessa oleville ja alle 68-

vuotiaille 

Parikurssi 17.10.2022 

82769 Parkinson-

kurssi 

Parkinsonin 

tauti 

Vasta diagnosoiduille, sairauden 

varhaisvaiheessa oleville, yli 68-

vuotiaille ja eläkkeellä oleville 

Parikurssi 31.10.2022 

 

 

 
 

  

http://www.kyyhkyla.fi/
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=82772&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=82772&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=82765&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=82765&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=82769&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=82769&lang=fi
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Kurssit  kevät 2023 (aikataulumuutokset ovat mahdollisia) 

 

 

      

83792 Parkinson-

kurssi 

Parkinsonin 

tauti 

Vasta diagnosoiduille, sairauden 

varhaisvaiheessa oleville ja alle 68-

vuotiaille 

Parikurssi 23.01.2023 

83793 Parkinson-

kurssi 

Parkinsonin 

tauti 

Vasta diagnosoiduille, sairauden 

varhaisvaiheessa oleville ja alle 68-

vuotiaille 

Parikurssi 06.02.2023 

83794 Parkinson-

kurssi 

Parkinsonin 

tauti 

Vasta diagnosoiduille, sairauden 

varhaisvaiheessa oleville ja alle 68-

vuotiaille 

Parikurssi 20.02.2023 

83802 Dystoniakurssi Dystonia 
 

Parikurssi 27.02.2023 

83795 Parkinson-

kurssi 

Parkinsonin 

tauti 

Vasta diagnosoiduille, sairauden 

varhaisvaiheessa oleville, yli 68-

vuotiaille ja eläkkeellä oleville 

Parikurssi 27.03.2023 

83796 Parkinson-

kurssi 

Parkinsonin 

tauti 

Vasta diagnosoiduille, sairauden 

varhaisvaiheessa oleville, yli 68-

vuotiaille ja eläkkeellä oleville 

Parikurssi 12.06.2023 

83797 Parkinson-

kurssi 

Parkinsonin 

tauti 

Vasta diagnosoiduille, sairauden 

varhaisvaiheessa oleville, yli 68-

vuotiaille ja eläkkeellä oleville 

Parikurssi 19.06.2023 

83798 Parkinson-

kurssi 

Parkinsonin 

tauti 

Vasta diagnosoiduille, sairauden 

varhaisvaiheessa oleville, yli 68-

vuotiaille ja eläkkeellä oleville 

Parikurssi 07.08.2023 

 

http://www.kyyhkyla.fi/
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=83792&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=83792&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=83793&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=83793&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=83794&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=83794&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=83802&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=83795&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=83795&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=83796&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=83796&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=83797&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=83797&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=83798&lang=fi
https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase?valittu=83798&lang=fi

