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

Lasten ja nuorten  
yksilölliset  
kuntoutusjaksot
Tarjoamme yksilöllisiä kuntoutusjaksoja  
lasten yleis- ja neurologisella linjalla. 
Yksilölliset jaksot ovat Kelan maksamaa  
vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, jossa  
mukana on koko perhe. 
 
Lue lisää lasten yksilökuntoutuksesta  
kääntöpuolella. 
 

 
 
Sopeutumis- 
valmennuskurssit 
Tutustu myös laajaan perheiden  
sopeutumisvalmennuskurssitarjontaamme  
netissä. Kaikki lastenpalvelut ja kurssiaikataulut löy-
tyvät kätevästi osoitteesta:

www.lastenkuntsari.fi

Mukavaa puuhaa  
koko perheelle!
Kuntoutuksen lisäksi meillä muun muassa 
uidaan, keilataan, kuntoillaan kuntosa-
lilla, peuhataan liikuntasalissa, pelataan 
frisbeegolfia, rentoudutaan, tanssitaan ja 
lauletaan, puuhaillaan kädentaitoverstaalla 
ja ammutaan ilma-aseilla tai jousipyssyllä.  
Joskus vietetään nuotiohetkiä laavul-
la tai kodalla - jokaiselle löytyy varmasti 
mielekästä vapaa-ajanpuuhaa. Lisäpalve-
luina on saatavilla myös monenlaisia 
hemmottelu- ja kampaamopalveluja sekä 
hierontaa.
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Yksilölliset
kuntoutusjaksot
Yksilölliselle kuntoutusjaksolle voi hakeutua perhe, 
jonka lapsella on neurologinen, neuropsykiatrinen, 
kehityksellinen tai muu sairaus tai vamma. Sairaus 
aiheuttaa yksilöllisesti suunnitellun ja moniammatil-
lisesti toteutetun kuntoutustarpeen. Kuntoutuksen 
tarvoitteet lähtevät aina lapsen tai nuoren omasta 
arjesta ja siihen liittyvien haasteiden ratkaisemisesta.

Kuntoutuksella autetaan lasta toimimaan hänelle 
merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Yhdessä koko 
perheen kanssa harjoitellaan taitoja, joita lapsi voi 
hyödyntää itsenäisesti tai lähiverkoston tuen avulla 
omassa arjessaan.  Moniammatillisen tuen avulla 
löydetään keinoja ympäristön fyysisten ja sosiaalis-
ten esteiden hallintaan ja rohkaistaan osallistumaan 
omassa elinympäristössä mahdollisimman täysi- 
painoisesti sairaudesta tai vammasta huolimatta.  

 
Toteutus
Kuntoutuksen lähtökohtana ovat perusterveyden-
huollossa laadittu kuntoutussuunnitelma, ennakko- 
kysely sekä haastattelut ja arvioinnit.  
 
Kuntoutusohjelma rakentuu erilaisista teemoista, 
kuten arjessa toimiminen, fyysinen ja psykososiaali- 
nen aktivointi ja ohjaus, terveys- ja ravitsemusohjaus, 
kognitiivisten toimintojen ja kommunikoinnin harjoit-
taminen, oman osallisuuden lisääminen, varhais- 
kasvatus, koulunkäynti tai opiskelu sekä sopeutumis-
vaiheen tukeminen. Kuntoutuksesta vastaa moni- 
ammatillinen työryhmä, ja kuntoutus sisältää sekä 
yksilöllistä että ryhmämuotoista ohjelmaa. 
 
Kuntoutujan perhe osallistuu aktiivisesti kuntoutus-
jakson ohjelmaan. Kuntoutujalapsella tai -nuorella on 
kuitenkin mahdollisuus avustukseen ympäri vuoro-
kauden.  
 
Kuntoutus voi olla kestoltaan 5–26 vuorokautta ja se 
voidaan toteuttaa useassa eri jaksossa.

 
Hakuohjeet
Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta hae-
taan Kelan kautta hakemuksella KU104. 
Liitteeksi tarvitaan julkisessa terveyden-
huollossa tehty kuntoutussuunnitelma 
tai lääkärin lausunto. Hakemus liitteineen 
toimitetaan Kelaan.

Kuntoutus on koko perheelle maksutonta. 
Kelalta voi hakea myös kuntoutusrahaa 
sekä matkakorvausta.

Kysy lisätietoa 
Kuntoutussihteeri
Tarja Lammi
050 394 7524 tai tarja.lammi@kuntke.fi

Lue lisää
www.lastenkuntsari.fi

Lapsille ja 
nuorille


