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 Syöpää sairastavien  

sopeutumisvalmennuskurssit 2020 

 
Kenelle 

Syöpää sairastavien kurssit on suunnattu 

henkilöille, joiden kuntoutustarve johtuu syö-

päsairaudesta. Syöpäkursseja järjestetään 

työelämässä oleville sekä työelämästä pois-

saoleville henkilöille. Kurssityypistä riippuen 

kuntoutukseen voi osallistua yksin, puolison 

tai läheisen henkilön kanssa. Parikursseille 

osallistuminen on mahdollista myös yksilönä. 

Tavoite ja sisältö 

Kurssityyppejä on useita syöpäsairauden tyy-

pistä riippuen. Kursseja toteutetaan sopeutu-

misvalmennuskursseina, yksilö ja parikurs-

seina.  

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoite on li-

sätä kuntoutujan sekä hänen omaistensa ky-

kyä pärjätä arjessa ja parantaa heidän toimin-

takykyään. Tavoitteena on myös löytää kei-

noja sairauden myötä muuttuneeseen elä-

mäntilanteeseen sopeutumiseen.  

Kurssi sisältää ryhmämuotoista ohjelmaa niin 
fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin hy-
vinvoinnin osa-alueen huomioiden.  

Kurssit toteutetaan Kylpylähotelli Kunnonpai-
kassa, ja niihin sisältyy majoitus kahden hen-
gen huoneessa täysihoidolla sekä kylpylän ja 
liikuntatilojen vapaa käyttö.  

Kuntoutuksen ajalta on mahdollista saada 
palkkaa tai Kelan kuntoutusrahaa. 

Kurssille hakeminen 

Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU132, 
johon liitetään lääkärin B-lausunto. Hakemus 
toimitetaan Kelan toimistoon. Lopullisen kun-
toutuspäätöksen tekee Kela. 

 

Kelan kuntoutus on kuntoutukseen osallis-
tuville henkilöille maksutonta. 

 

Vuoden 2020 syöpää sairastavien sopeutu-
misvalmennuskurssit kohderyhmineen ja 
aikatauluineen ovat tämän esitteen kääntö-
puolella. 

 

Lisätietoa kuntoutuksesta: 

Kylpylähotelli Kunnonpaikka  

Jani Heikkurinen, asiantuntija, kuntoutus- ja 

hyvinvointipalvelut  

044 788 9493 

jani.heikkurinen@kunnonpaikka.com 

www.kunnonpaikka.com 

 

Kunnonpaikka on monipuolisesti palveleva kuntoutus- 

ja hyvinvointikeskus sekä kylpylähotelli. Kunnonpaikka 

sijaitsee Itä-Suomen vehmaassa järvimaisemassa, vain 

10 kilometriä Kuopiosta pohjoiseen. Samalla käynnillä 

voit hyödyntää Kunnonpaikan monipuolisen kylpylä- hy-

vinvointi ja hemmottelupalvelutarjonnan.

 

 

 

 

 

 

https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/KU132.pdf
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Kunnonpaikan syöpä-sopeutumisvalmennuskurssit vuonna 2020 

 

 Rintasyöpää sairastavien aikuisten so-

peutumisvalmennuskurssi,  

alle 68- vuotiaille. 

75098 Kuntoutusjakso: 3.–7.2.2020 

75099 Kuntoutusjakso: 16.–20.3.2020 

75100 Kuntoutusjakso: 24.–28.8.2020 

75101 Kuntoutusjakso: 28.9.–2.10.2020 

75102 Kuntoutusjakso: 17.–21.8.2020 

75103 Kuntoutusjakso: 14.–18.9.2020 

75104 Kuntoutusjakso: 2.–6.11.2020 

75105 Kuntoutusjakso: 7.–11.12.2020 

Rintasyöpää sairastavien aikuisten so-

peutumisvalmennuskurssi,  

yli 68- vuotiaille ja työelämästä poissaole-

ville. 

75106 Kuntoutusjakso: 12.–16.10.2020 

________________________________________________ 

 Rintasyöpä-parikurssi: rintasyöpää sai-

rastavien aikuisten sopeutumisvalmen-

nuskurssi,  

alle 68- vuotiaille. 

75117 Kuntoutusjakso: 17.–21.2.2020 

75118 Kuntoutusjakso: 7.–11.9.2020 

75119 Kuntoutusjakso: 3.–7.8.2020 

75120 Kuntoutusjakso: 11.–15.1.2021 

75121 Kuntoutusjakso: 18.–22.1.2021 

75122 Kuntoutusjakso: 26.–30.10.2020 

 Rintasyöpä-parikurssi: rintasyöpää sai-

rastavien aikuisten sopeutumisvalmen-

nuskurssi,  

yli 68- vuotiaille ja työelämästä poissaole-

ville. 

75123 Kuntoutusjakso: 30.11–4.12.2020

 

Syöpää sairastavien aikuisten sopeutu-

misvalmennuskurssi,  

alle 68- vuotiaille.  

75150 Kuntoutusjakso: 27.–31.1.2020 

75151 Kuntoutusjakso: 5.–9.10.2020  

 Syöpää sairastavien aikuisten sopeutu-

misvalmennuskurssi,  

yli 68- vuotiaille ja työelämästä poissaole-

ville. 

75152 Kuntoutusjakso: 10.–14.8.2020 

75153 Kuntoutusjakso: 23.–27.11.2020 

________________________________________________ 

 Syöpä-parikurssi: syöpää sairastavien ai-

kuisten sopeutumisvalmennuskurssi,  

alle 68- vuotiaille. 

75139 Kuntoutusjakso: 24.–28.2.2020 

75140 Kuntoutusjakso: 31.8–4.9.2020 

75141 Kuntoutusjakso: 16.–20.11.2020  

 Syöpä-parikurssi:  

yli 68- vuotiaille ja työelämästä poissaole-

ville. 

75142 Kuntoutusjakso: 10.–14.8.2020 

75143 Kuntoutusjakso: 19.–23.10.2020 

________________________________________________ 

 Syöpä-parikurssi: eturauhassyöpää sai-

rastaville aikuisille sekä työelämästä 

poissaoleville. 

75081 Kuntoutusjakso: 2.–6.3.2020 

75082 Kuntoutusjakso: 21.–25.9.2020 

75083 Kuntoutusjakso: 24.–28.8.2020  

75084 Kuntoutusjakso: 9.–13.11.2020 

75085 Kuntoutusjakso: 14.–18.12.2020

 


