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ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Vetrealta maittavaa 
ruokaa helposti - 
kotiintoimitettuna 
joka päivä

ATERIAPALVELU
Apua ruoanlaittoon silloin, kun siihen ei ole aikaa, 
voimia tai mahdollisuutta.

Hinnat: Ateria kotiin kuljetettuna 10,50€

Tilaa herkullinen keittiö-/ruokamestareiden 
suunnittelema kotiateria ja 
anna vaivattomuutta itsellesi tai läheisillesi.

Hintaan sisältyy aina pääruoka, salaatti, 
jälkiruoka sekä kotiinkuljetus keskustan alueella. 

Yli 10 km päähän kuljetettaviin aterioihin 
lisäämme kuljetusmaksun 4,00 €/10 km.

Meille käy myös kotiin vietävien palveluiden 
palvelusetelit. Kysy lisää!

VETREA KOTIPALVELUT   |    IISALMI - JOENSUU - KOTKA -          
KUOPIO - MIKKELI - SAVONLINNA 
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ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Vetrealta jalkaterapiaa, 
jalkojen hoitoa ja 
hierontaa

JALKATERAPIA JA JALKOJEN HOITO

HIERONTA

Terveyttä ja hyvinvointia jaloille

Hyvinvointia koko keholle

Hinnat:   Jalkahoito/ -terapia alk. 30€/30 min,  
                   Hieronta alk. 30€ /30 min
Palvelu myös kotiin: km-korvaus 0,45 €/km, Alv 0%

Meiltä myös Venosan tukisukat mittojen mukaan. 
Kysy lisää!

Jalkojenhoito on osa kokonaishyvinvointia. Erityisen 
tarpeen se on silloin, kun kynsien leikkuu ja jalkojen 
rasvaaminen omatoimisesti tuntuvat hankalilta, kynnet 
ovat paksuuntuneet tai sisään kasvaneet tai varvasvälit 
kutiavat ja hautuvat helposti. 

Palveluumme kuuluu jalkaongelmien ennaltaehkäisy, 
jalkojen toiminnan ja kunnon tutkiminen ja arvointi, 
jalkaterien kevennykset ja ortoositerapia sekö iho- ja 
kynsimuutosten hoito. Meiltä saat ohjausta jalkojen 
omahoidossa, oikeanlaisten kenkien ja tukisukkien 
hankinnassa ja käytössä.

Perinteinen klassinen hieronta parantaa liikkuvuutta ja 
lihasten joustavuutta sekä helpottaa kiputiloja. Se 
laukaisee lihaskireyttä, vilkastuttaa verenkiertoa ja 
aineenvaihduntaa sekä vähentää turvotusta.

VETREA KOTIPALVELUT   |    IISALMI - JOENSUU - KUOPIO - 
LAPPEENRANTA - MIKKELI - SAVONLINNA  - SIILINJÄRVI
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VETREA.FI

Vetrean kotihoito ja 
kotisairaanhoito

KOTIHOITO

KOTISAIRAANHOITO

Apua, aikaa ja turvaa kotiin

Apua toipumiseen kotona

Kotihoivapalvelumme antavat aikaa, turvaa ja apua sinulle 
tai läheisillesi. Toimimme avustajina arjen tilanteissa ja 
asioinnissa sekä ulkoilu- ja virkistäytymisapuna. Läheisen 
hoivan lisäksi mahdollistamme omaishoitajan vapaapäivät 
ja lomat.

Kotona tutussa ympäristössä sairastaminen ja toipuminen 
on mukavampaa kuin sairaalassa. Sairaanhoitajamme 
huolehtivat mm. terveydestilasi seurannasta, näytteiden- 
otosta, lääkehoidon toteuttamisesta ja seurannasta jne. 

Turvaamme tarvittaessa saattohoidon asiakaskotiin. 
Saattohoidon avulla asiakas voi sairastaa elämänsä 
loppuvaiheessa omassa kodissaan, tutussa ja rakkaassa 
elinympäristössään läheisten ja ystävien läheisyydessä. 
Voimme hoitaa kotona hyvinkin huonokuntoisia asiakkaita. 

Saattohoidon tavoite on tarjota jatkuvaa ja turvallista 
oireiden hoitoa, joka kunnioittaa kuolevan ihmisarvoa ja  
yksilöllisyyttä. Saattohoidossa otetaan huomioon myös  
asiakkaan läheiset. Sovimme hoitosuhteen alkaessa siitä,  
miten toimitaan kuoleman lähestyessä, jotta se olisi rauhallinen.

Hinnat:   Kotihoiva alk. 34€/h, 
                  Kotisairaanhoito alk. 37,10€/h (Alv 0%)

Meille käy myös kotiin vietävien palveluiden palvelusetelit. 
Pyydä ilmainen arviointikäynti!

VETREA KOTIPALVELUT   |    IISALMI - JOENSUU - JYVÄSKYLÄ -  
KOTKA/KOUVOLA - KUOPIO - LAPPEENRANTA -                                                            

MIKKELI - OULU - SAVONLINNA  - SIILINJÄRVI
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ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Vetrealta kotikuntoutusta 
 ja fysioterapiaa 
hyvinvoinnin tueksi

KOTIKUNTOUTUS

FYSIOTERAPIA

Lisää askelia arkeen

Virtaa, virkeyttä ja elinvoimaa ohjattuna omassa kodissasi

Kotikuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn 
parantaminen ja ylläpitäminen sekä päivittäisissä 
askareissa selviytymisen tukeminen. Kotikuntoutus toteu-
tetaan moniammatillisessa tiimissä ja suunnitellaan aina 
yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. 

Voit hakeutua fysioterapiaan erilaisten fyysisten toiminta- 
kyvyn ongelmien takia joko lääkärin lähetteellä tai ilman. 
Esimerkiksi tasapainon tai lihasvoimien heikkenemiseen 
voidaan ennaltaehkäisevästi vaikuttaa ohjatulla 
harjoittelulla. 

Fysioterapiapalveluihimme kuuluu fysioterapeuttien ohjaus 
ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen 
terapia. Palvelut voidaan toteuttaa toimipisteissämme tai 
kotikäyntinä. 

Hinnat: Kotikuntoutus alk. 35€/h, 
    Fysioterapia alk. 30€/30 min

Pyydä ilmainen arviokäynti  –
anna omaa aikaa itsellesi tai läheisillesi.

Meille käy myös kotiin vietävien palveluiden palvelusetelit. 
Kysy lisää!

VETREA KOTIPALVELUT   |    IISALMI - JOENSUU - KUOPIO -  
MIKKELI - SAVONLINNA - SIILINJÄRVI  
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ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Vetrealta kotikuntoutusta 
 ja fysioterapiaa 
hyvinvoinnin tueksi

LISÄÄ ASKELIA ARKEEN

380 €

570 €

VOIMAA JA VETREYTTÄ

Kuntoutuspaketti

Kuntoutuspaketti

• Kuntoa ja vireyttä päiviin ammattilaisen ohjaamana
• Kesto 8 viikkoa
• Fysioterapeutin alku- ja loppuarviointi
• Oma-ohjaajan käynnit viikoittain

• Lihasvoimaa ja liikkuvuutta ammattilaisen ohjaamana
• Kesto 12 viikkoa
• Fysioterapeutin alku-, väli- ja loppuarviointi
• Oma-ohjaajan käynnit viikoittain

Hinnat: Kotikuntoutus alk. 35€/h, 
    Fysioterapia alk. 30€/30 min

Meille käy myös kotiin vietävien palveluiden palvelusetelit. 
Kysy lisää!

VETREA KOTIPALVELUT   |    IISALMI - JOENSUU - KUOPIO -  
MIKKELI - SAVONLINNA - SIILINJÄRVI  

ensimmäinen 12 viikkoa, 
seuraava 12 viikon paketti 427,50 €

ensimmäinen 8 viikkoa, 
seuraava 8 viikon paketti 285 €
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ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Apua kodin töihin

KOTITALONMIESPALVELUT
Apua kaikkiin kodin töihin joustavasti kaikkina vuodenaikoina

Vetrean kotitalonmiehelle on helppo antaa kodin 
raskaimmat työt, kun oma aika tai jaksaminen ei 
riitä. Kotitalonmies tekee tarpeesi mukaan puutar-
ha- ja pihatyöt, lumityöt, haravoinnin ja 
polttopuiden pilkkomisen. 

Häneltä hoituvat kodin pienet huolto-ja remontti-
työt, kuten räystäskourujen puhdistus. Kotitalon-
mies toimii apunasi myös muutossa tai raskaiden 
tavaroiden siirtämisessä. Hänet kutsut kotiisi 
huoletta, sillä palvelumme on 
aina luotettavaa, reilua 
ja tarpeitasi vastaavaa. 

Hinnat: Kotitalonmies alk. 31,10€/h (Alv 0%)

Pyydä ilmainen arviokäynti ja 
anna omaa aikaa itsellesi tai läheisillesi.

Palveluistamme 
mahdollista 

saada 
kotitalous-

vähennystä!

Meille käy myös kotiin vietävien palveluiden palvelu-
setelit.  Kysy lisää!

VETREA KOTIPALVELUT   |    IISALMI - JOENSUU - JYVÄSKYLÄ -  
KOTKA/KOUVOLA - KUOPIO - LAPPEENRANTA -                                                            

MIKKELI - OULU - SAVONLINNA  - SIILINJÄRVI
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ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Vetrean palvelut 
lapsiperheelle

LASTENHOITO

SAIRASTUNEEN LAPSEN HOITO

KOTITYÖPALVELUT

Kun oma aika ei riitä

Silloin kun tarvitset apua eniten

Vetrea tuo apua ja tukea arkeen lapsiperheille 
ruuhkavuosien vauhdissa ja yllättävissä elämän- 
tilanteissa. Saatamme pienen koululaisen kouluun ja 
harrastuksiin sekä olemme hänen turvanaan myös 
iltapäivällä koulun jälkeen.

Tulemme kotiin hoitamaan sairasta lasta. Tarjoamme 
apua lastenhoitoon, hoitamalla lasta omassa kodissa 
tutussa ja turvallisessa ympäristössä. 

Saat meiltä aina juuri perheesi tarpeisiin sopivaa 
kotiapua. Autamme mm. siivouksessa, pyykinpesussa 
ja ruoanlaitossa. Palvelemme luotettavasti ja 
yksilöllisesti ammattitaidolla kaikkina viikonpäivinä ja 
vuorokaudenaikoina. 

Pyydä ilmainen arviokäynti ja 
anna omaa aikaa itsellesi tai läheisillesi.

Hinnat:  alk. 34€/h

Palveluistamme 
mahdollista 

saada 
kotitalous-

vähennystä!

Meille käy myös kotiin vietävien palveluiden palvelusetelit. 
Kysy lisää!

VETREA KOTIPALVELUT   |    IISALMI - JOENSUU - JYVÄSKYLÄ - 
KOTKA /KOUVOLA - KUOPIO - LAPPEENRANTA - MIKKELI - OULU 

- SAVONLINNA - SIILINJÄRVI 
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ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Siivous- ja 
kotityöpalvelut

SIIVOUS

KOTITYÖPALVELUT

Siivouspalvelut laatutakuulla

Apua kotitöihin

Jätä kotisiivous ammattilaiselle – toteutamme toiveesi siististä ja 
puhtaasta kodista. Siivoamme kaikenkokoisia koteja asiakkaidemme 
yksilöllisten tarpeiden mukaan, joustavasti, täsmällisesti ja tehok-
kaasti.

Teemme kanssasi siivoussopimuksen perheesi toiveiden ja odotusten 
mukaisesti. Siivoussopimuksessa sovitaan säännöllisestä ylläpitosii-
vouksesta. Voit myös tilata kertasiivouksen tai ikkunanpesun.

Siivoamme sopimuksen mukaan joko asiakkaan tai yrityksemme 
välineillä ja aineilla. Työntekijämme ohjaavat oikeanlaisten tuotteiden 
ja välineiden hankinnassa. Saat kotisi siistiksi ja puhtaaksi sovittuna 
ajankohtana.

Meillä on luotettavat ja osaavat työntekijät. Voit huoletta 
jättää kotisi vastuullemme. Vahinkojen varalta yrityksellä 
on asianmukainen kattava vastuuvakuutus.

Kotipalvelumme kattaa kotityöpalvelut siivouksesta 
ruoanlaittoon ja pyykinpesusta kodin huoltotehtä-
viin. Suunnittelemme palvelumme yksilöllisesti 
toiveiden ja elämäntilanteen mukaan. Siksi saat 
aina juuri sinun tarpeisiin sopivaa apua kotiin ja 
juuri silloin, kun sitä eniten tarvitset.

Pyydä ilmainen arviokäynti ja 
anna omaa aikaa itsellesi tai läheisillesi.

Hinnat: Siivous ja kotityöpalvelut alk. 31,10€/h (Alv 0%)

Palveluistamme 
mahdollista 

saada 
kotitalous-

vähennystä!

Meille käy myös kotiin vietävien palveluiden palvelu-
setelit. Kysy lisää!

VETREA KOTIPALVELUT   |    IISALMI - JOENSUU - JYVÄSKYLÄ -  
KOTKA/KOUVOLA - KUOPIO - LAPPEENRANTA -                                                            

MIKKELI - OULU - SAVONLINNA  - SIILINJÄRVI



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

ALS- 
sopeutumisvalmennuskurssi
Iisalmessa ja Joensuussa 

VETREA KUNTOUTUS

TAVOITTEET

KUNTOUTUJAN JA OMAISEN SUORIUTUMISEN JA OSALLISTUMISEN 
TUKEMISEN LISÄKSI KURSSILLA ON ESIMERKIKSI SEURAAVIA YLEISIÄ 
TAVOITTEITA: 

KURSSILLE VALITAAN KUNTOUTUJIA

KENELLE

Täyttä ja aktiivista elämää

Kohderyhmänä ovat ALS sairautta sairastavat aikuiset. 
Kurssi on parikurssi.

Kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti laitos- tai avomuotoisena 
kuntoutuksena kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan. Kurssi kestää 
10 vrk ja se toteutetaan yhdessä jaksossa. Omainen/läheinen osallistuu 
kuntoutukseen koko kurssin ajan. 

• kuntoutujan suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistaminen
• kuntoutujan aktiivisuuden lisääminen hänelle merkityksellisissä arjen 

toiminnoissa. 

• tiedon saaminen sairaudesta
• arjessa selviytymisen tukeminen
• omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
• itsehoitovalmiuksien parantaminen ja tukeminen
• ryhmän vertaistuen hyödyntäminen
• toimivan tukiverkoston kartoittaminen kotipaikkakunnalle

• joilla on asianmukaisesti diagnosoitu ALS-sairaus ja joille on tehty 
terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset.

• joilla on itsenäistä toimintakykyä jäljellä siinä määrin, että he voivat 
osallistua ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

JOENSUU
Palveluesimies

Marjukka Mustonen

 puh. 040 136 0702 

marjukka.mustonen
@vetrea.fi

IISALMI
Palveluvastaava
Jonna Heimonen

puh. 040 136 1544

 jonna.heimonen
@vetrea.fi 

VETREA KUNTOUTUS    |   IISALMI  -  JOENSUU

TIEDUSTELUT:



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

ALS- 
sopeutumisvalmennuskurssi
Iisalmessa ja Joensuussa 

KELAN KUSTANTAMILLE KURSSEILLE HAKEMINEN 

KURSSIEN AJANKOHDAT 

IISALMI

eri ryhmät

eri ryhmät

JOENSUU

Kuntoutushakemus (KU132) B-lausuntoineen toimitetaan Kelan 
toimistoon, joka tekee päätöksen. Kurssitiedot kuten ajankohdat, 
kohderyhmät, tavoitteet ja sisältö löytyvät kurssinumerolla:
www.kela.fi/kuntoutuspalvelut > kuntoutuskurssihaku. 

nro x   A aika  B aika  C aika
nro x    

nro x   A aika  B aika  C aika
nro x    

 
Suurin osa kurssin ohjelmasta tapahtuu ryhmissä, joissa käsitellään 
erilaisia teemoja. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön 
harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen 
avulla. Erityistä huomiota kiinnitetään ryhmän ryhmäytymiseen ja 
ryhmän kiinteyden vahvistumiseen jakson aikana.  

JOENSUU
Palveluesimies

Marjukka Mustonen

 puh. 040 136 0702 

marjukka.mustonen
@vetrea.fi

IISALMI
Palveluvastaava
Jonna Heimonen

puh. 040 136 1544

 jonna.heimonen
@vetrea.fi 

VETREA KUNTOUTUS    |   IISALMI  -  JOENSUU

TIEDUSTELUT:



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Ammatillinen 
kuntoutusselvitys

VETREA KUNTOUTUS

KENELLE

TAVOITTEET

Täyttä ja aktiivista elämää

Päämääränä on tukea kuntoutujan työelämässä jatkamista, 
työelämään palaamista tai sinne siirtymistä. Ammatillinen kuntou-
tusselvitys tuottaa kuntoutujalle yksilöllisen ammatillisen kuntou-
tussuunnitelman kuntoutusvaihtoehtoineen. 

Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen voivat hakea työikäiset 
henkilöt, joiden työ- tai opiskelukyky ja ansiomahdollisuudet ovat 
olennaisesti heikentyneet. Ammatillinen kuntoutusselvitys on osa 
Kelan kustantamaa ammatillista kuntoutusta. 

JOENSUU
Palveluesimies

Marjukka Mustonen

 puh. 040 136 0702 

marjukka.mustonen
@vetrea.fi

IISALMI
Työhönvalmentaja

Riitta Kettunen

puh. 040 136 1546

riitta.kettunen
@vetrea.fi 

TIEDUSTELUT:

VETREA KUNTOUTUS    |   IISALMI - JOENSUU 

Tavoitteena on tunnistaa ja arvioida kuntoutujan kanssa hänen 
työ- ja/tai opiskelukykyynsä vaikuttavia tekijöitä ja selvittää 

lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen tarpeet sekä 
mahdollisuudet.

Päämääränä on tukea kuntoutujan työelämässä jatkamista, 
työelämään palaamista tai  sinne siirtymistä.

Yksilöllinen ammatillinen kuntoutussuunnitelma 
kuntoutus vaihtoehtoineen



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Ammatillinen 
kuntoutusselvitys

SISÄLTÖ

HAKEUTUMINEN

Hakeudu ensin sinua hoitavalle lääkärille. Kun olet saanut B-lausun-
non kuntoutustarpeestasi, täytä ja tulosta hakemus ammatillisesta 
kuntoutuksesta (KU 101) ja postita se liitteineen Kelaan. 
Hakemuksen saat Kelan paikallistoimistosta tai osoitteesta:
 www.kela.fi/lomakkeet.   

Kuntoutusselvityksen toteuttamisesta vastaa Vetrean moniam-
matillinen työryhmä sekä lisäksi erityistyöntekijöitä kuntoutujan 
tarpeiden mukaisesti. Kuntoutujalle on nimetty omaohjaaja koko 
kuntoutusselvityksen ajaksi. 

Ammatillisen kuntoutusselvityksen ohjelma sisältää tarpeelliset 
henkilökohtaiset haastattelut ja tapaamiset sekä lisäksi se voi 
sisältää kuntoutukseen liittyvää ja sitä tukevaa ryhmäohjelmaa.  
Lisäksi kuntoutusselvitys sisältää kuntoutujan kannalta tarpeel-
lisen verkostotyön, jonka tavoitteena on turvata hyvä kuntoutus- 
ja/tai hoitoketju sekä kuntoutuksen jatkumo esimerkiksi terveyd-
enhuollon ja/tai työllistymistä edistäviin palveluihin. 

Ammatillinen kuntoutusselvitys voi kestää 2–12 arkipäivää ja se 
voidaan toteuttaa useammassa jaksossa yksilöllisen tarpeen 
mukaan. 

JOENSUU
Palveluesimies

Marjukka Mustonen

 puh. 040 136 0702 

marjukka.mustonen
@vetrea.fi

IISALMI
Työhönvalmentaja

Riitta Kettunen

puh. 040 136 1546

 riitta.kettunen
@vetrea.fi 

TIEDUSTELUT:

VETREA KUNTOUTUS    |   IISALMI - JOENSUU 



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Työeläkeyhtiö Ilmarisen ja
Vetrean yhteinen pilotti 
ammatillisen ja 
liikunnallisen kuntoutuksen 
yhdistelmästä

VETREA KUNTOUTUS

KENELLE

TAVOITTEET

Täyttä ja aktiivista elämää

Ammatillisen ja liikunnallisen kuntoutuksen tavoitteena on 
työhönpaluu ja työssä selviytyminen.    

Olet saanut Ilmariselta ammatillisen kuntoutuksen päätöksen ja 
mahdollisuuden osallistua vuoden ajan kestävään liikunnalliseen 
kuntoutukseen. 

IISALMI
Työhönvalmentaja

Riitta Kettunen

puh. 040 136 1546

 riitta.kettunen
@vetrea.fi 

TIEDUSTELUT:

VETREA KUNTOUTUS    |   IISALMI - JOENSUU 

SISÄLTÖ

Ammatillisen kuntoutuspäätöksen mukaan Vetrean työhönnval-
mentaja tukee sinua kaikissa vaiheissa koko kuntoutusprosessin 
ajan. Aloitusvaihe sisältää käyntikertoja jolloin tapaat työhön 
valmentajan ja fysioterapeutin. Haastattelujen ja tavoitteiden 
asettamisen lisäksi aloitusvaihe sisältää erilaisia mittauksia ja 
testejä. 

Kuntoutus alkaa kolmen kuukauden aktiivisen fyysisen harjoit-
telun vaiheella, jonka alussa selvitetään terveydentilaasi sopiva 
harjoitusohjelma ja ohjataan harjoittelua Vetrean tiloissa 1-3 
kertaa viikossa.  

Työkokeiluvaiheessa (3 kk) omaohjaaja on sinuun yhteydessä 
viikoittain. Harjoitusohjelmaa teet omatoimisesti ja saat käyt-
töösi aktiivisuusrannekkeen, jonka avulla omaohjaaja seuraa 
harjoittelun edistymistä. 



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Työeläkeyhtiö Ilmarisen ja
Vetrean yhteinen pilotti 
ammatillisen ja 
liikunnallisen kuntoutuksen 
yhdistelmästä

IISALMI
Työhönvalmentaja

Riitta Kettunen

puh. 040 136 1546

riitta.kettunen
@vetrea.fi 

TIEDUSTELUT:
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Työkokeilun loppuvaiheessa tehdään uusintamittauksia ja 
arvioidaan saavutettuja tuloksia yhdessä työnantajan kanssa. 
Koko kuntoutusprosessin päätösvaiheessa on vielä työhön-
valmentajan ja fysioterapeutin tapaaminen, jolloin tehdään 
yhteenveto ja jatkosuunnitelmat. 

• Tuetaan ammatillisen kuntoutuspäätöksen toteutumista 
• Selvitetään terveydentilaan sopiva harjoitusohjelma

• Ohjattu harjoittelu 1-3 kertaa viikossa Vetrean tiloissa
• Työhönvalmentajan tuki  tarpeen mukaan

• Omaohjaaja tukee ja ottaa yhteyttä puhelimitse viikottain. 
• Aktiivisuusranneke on käytössä 
• Arviointi ja jatkosuunnitelmat

Aloitusvaihe 
(5 käyntikertaa)

Työkokeilu (3kk) ja 
omatoiminen harjoittelu (6 kk ) 

Aktiivinen ohjattu harjoittelu  
(3 kk) 



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Aivoverenkiertohäiriön 
sairastaneiden 
kuntoutuskurssit 
Joensuun Vetreassa  

VETREA KUNTOUTUS

TAVOITTEET

KURSSILLE VALITAAN KUNTOUTUJIA

KENELLE

Täyttä ja aktiivista elämää

Kohderyhmänä ovat aivoverenkiertohäiriön sairastaneet aikuiset, jotka 
ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa töihin, kuntoutustuella 
tai poissa työelämästä. 

Kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti laitos- tai avomuotoisena 
kuntoutuksena kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan. Kurssit ovat 
kolmeosaisia 5 + 5 + 5 vrk. Omainen osallistuu kurssille 3 + 2 vrk. 

Suurin osa kurssin ohjelmasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tav-
oitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien 
keskustelujen, kuntoutuspäiväkirjan, verkostotyön ja tekemisen avulla. 
Ryhmä antaa vertaistukea ja kannustaa itsenäiseen työskentelyyn ja 
aktiivisuuteen myös kotipaikkakunnalla.  

• toimintakyvyn turvaaminen ja parantuminen
• sairastuneen ja hänen omaisensa päivittäisestä elämästä  

selviytymisen tukeminen
• tiedon antaminen sairaudesta ja kuntoutuskäytännöistä
• omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen sekä  

elämänhallinnan vahvistuminen
• itsehoidon omaksuminen ja terveiden elintapojen merkityksen  

ymmärtäminen
• työssä tai arjessa selviytymiskeinojen löytäminen, vertaistuen  

antaminen toisille ja saaminen toisilta
• toimivan tukiverkoston luominen kotipaikkakunnalle

• joilla on asianmukaisesti diagnosoitu aivoinfarkti tai ei-traumaatti-
nen kallon sisäinen verenvuoto, ja joille on tehty terveydenhuollossa 
tarpeelliset tutkimukset.

• joiden sairastumisesta on kulunut vähintään 6 kuukautta.

Palveluesimies
Marjukka Mustonen

 puh. 040 136 0702 

marjukka.mustonen
@vetrea.fi

VETREA KUNTOUTUS    |   JOENSUU

TIEDUSTELUT:



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Aivoverenkiertohäiriön 
sairastaneiden 
kuntoutuskurssit 
Joensuun Vetreassa  

KELAN KUSTANTAMILLE KURSSEILLE HAKEMINEN 

KURSSIEN AJANKOHDAT 

Kuntoutushakemus (KU132) B-lausuntoineen toimitetaan Kelan 
toimistoon, joka tekee päätöksen. Kurssitiedot kuten ajankohdat, 
kohderyhmät, tavoitteet ja sisältö löytyvät kurssinumerolla:
www.kela.fi/kuntoutuspalvelut > kuntoutuskurssihaku. 

Palveluesimies
Marjukka Mustonen

 puh. 040 136 0702 

marjukka.mustonen
@vetrea.fi

VETREA KUNTOUTUS    |   JOENSUU

TIEDUSTELUT:

eri ryhmät
nro x   A aika  B aika  C aika
nro x    



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Kelan harkinnanvarainen 
neurologinen
kuntoutus (12§)

VETREA KUNTOUTUS

Täyttä ja aktiivista elämää

Kela järjestää yksilöllistä harkinnanvaraista kuntoutusta avo- tai 
laitosmuotoisena Vetrea Iisalmessa, Vetrea Joensuussa ja 
VetreaNeuronissa Kuopiossa. 

Tavoitteena on kuntoutujan työ-, opiskelu- tai toimintakyvyn 
ylläpysyminen tai parantuminen vaikuttamalla hänen 
mahdollisuuksiinsa selviytyä arkipäivän tilanteissa parhaalla 
mahdollisella tavalla. Kuntoutujaa tuetaan havaitsemaan ja 
käyttämään keinoja ympäristössä olevien esteiden vähentämisek-
si sekä itsenäisesti että lähiverkoston tuella. Kuntoutuja saa 
valmiuksia osallistua toimintaan työssä, opiskelussa ja arjen 
elinympäristössään mahdollisimman täysipainoisesti. 

Kuntoutusjakso kestää enintään 15 arkipäivää ja se toteutetaan 
kahtena tai useampana jaksona. Kuntoutus aloitetaan 4–6 vrk:n 
aloitusjaksolla ja muut jaksot suunnitellaan kuntoutujan tarpeiden 
mukaisesti. 

Kuntoutus toteutetaan kuntoutujan yksilöllisen elämäntilan-
teen, tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti moniammatillisena 
yhteistyönä. Yksi työryhmän jäsenistä toimii kuntoutujan 
omaohjaajana. Kuntoutujan tavoitteisiin pyritään monipuolisten 
teemojen, yksilöllisen ohjauksen ja neuvonnan, toiminnallisten 
harjoitusten, verkostotyön, kuntoutuspäiväkirjan ja välitehtävien 
avulla.   

Kuntoutusjaksojen välisenä aikana kuntoutuja ja omainen työstävät 
kuntoutuksen tavoitteita tukevia teemoja harjoitteiden ja tehtävien 
avulla. 

KELAN KUSTANTAMILLE KURSSEILLE HAKEMINEN 

Kuntoutushakemus (KU132) B-lausuntoineen toimitetaan Kelan 
toimistoon, joka tekee päätöksen. 

JOENSUU
Palveluesimies

Marjukka Mustonen

 puh. 040 136 0702 

marjukka.mustonen
@vetrea.fi

KUOPIO
x

Tiina Pitkänen

 puh. 050 414 5007 

tiina.pitkanen
@vetrea.fi

IISALMI
Palveluvastaava
Jonna Heimonen

puh. 040 136 1544

 jonna.heimonen
@vetrea.fi 

TIEDUSTELUT:

VETREA KUNTOUTUS    |   IISALMI - JOENSUU - KUOPIO



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Hengityssairautta 
sairastavien 
sopeutumisvalmennus-
kurssit 

VETREA KUNTOUTUS

TAVOITTEET

KENELLE

Täyttä ja aktiivista elämää

Kurssit on tarkoitettu hengityssairautta sairastaville aikuisille. 
Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai 
parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Kurssit on kohdennettu 
astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastaville. 

Kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti laitos- tai 
avomuotoisena kuntoutuksena kuntoutujan yksilöllisen tarpeen 
mukaan. Kurssit ovat kaksiosaisia 5 + 5 vrk. Suurin osa kurssin 
ohjelmasta tapahtuu ryhmissä.  Kuntoutuksen tavoitteisiin 
pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien 
keskustelujen, verkostotyön, kuntoutuspäiväkirjan ja välitehtävien 
avulla. Ryhmässä toimimalla mahdollistuu vertaistuki ja yhteisten 
kokemusten jakaminen.  

Työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn turvaamisen ja parantumisen lisäksi 
kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita: 

• henkilökohtaisten kuntoutustavoitteiden saavuttaminen
• omatoimisten aktiivisten kuntoutuskeinojen oppiminen ja 

omaksuminen
• terveiden elämäntapojen omaksuminen, tiedon omaksuminen 

hengityselimistä ja -sairauksista ja niiden hoidosta
• elämänhallintakeinojen oppiminen ja vahvistuminen sekä 

kuntoutuksen liittäminen työelämään tai opiskeluun
• kuntoutujan tukeminen niin, että hän pystyy ottamaan itse 

vastuuta hoidosta ja ratkaisemaan ongelmatilanteita
• tarpeellisesta jatkohoidosta sopiminen
• sopivan tukiverkoston kartoittaminen ja löytäminen sekä  

vertaistuen hyödyntäminen.

VETREA KUNTOUTUS    |     IISALMI - JOENSUU

JOENSUU
Palveluesimies

Marjukka Mustonen

 puh. 040 136 0702 

marjukka.mustonen
@vetrea.fi

IISALMI
Palveluvastaava
Jonna Heimonen

puh. 040 136 1544

 jonna.heimonen
@vetrea.fi 

TIEDUSTELUT:



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Hengityssairautta 
sairastavien 
sopeutumisvalmennus-
kurssit 

VETREA KUNTOUTUS    |    IISALMI - JOENSUU

KELAN KUSTANTAMILLE KURSSEILLE HAKEMINEN 

KURSSIEN AJANKOHDAT

Kuntoutushakemus (KU132) B-lausuntoineen toimitetaan Kelan 
toimistoon, joka tekee päätöksen. Tarkemmat kurssitiedot kuten 
ajankohdat, kohderyhmät, tavoitteet ja sisältö löytyvät:
kela.fi/kuntoutuspalvelut. 

nro 70619 A 21.01.2019  B 17.06.2019    C 14.10.2019

nro 70620 A 25.02.2019  B 01.07.2019    C 07.10.2019

nro 70621 A 14.01.2019  B 08.07.2019    C 04.11.2019

nro 70622 A 23.04.2019  B 09.09.2019    C 03.02.2020

nro 70623 A 22.07.2019  B 13.01.2020    C 16.03.2020

nro 70624 A 21.10.2019  B 09.03.2020    C 29.06.2020

nro 70625 A 02.12.2019  B 11.05.2020    C 10.08.2020

JOENSUU
Palveluesimies

Marjukka Mustonen

 puh. 040 136 0702 

marjukka.mustonen
@vetrea.fi

IISALMI
Palveluvastaava
Jonna Heimonen

puh. 040 136 1544

 jonna.heimonen
@vetrea.fi 

TIEDUSTELUT:



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Kelan vaativa lääkinnällinen 
moniammatillinen 
kuntoutus Joensuussa –
Aikuisen neurologinen 
kuntoutus 

VETREA KUNTOUTUS

Täyttä ja aktiivista elämää

Kela järjestää vaikeavammaisten moniammatillista yksilöllistä 
kuntoutusta (KKRL 566/2005, 9 ja 10 §). Kuntoutus toteutetaan 
laitos- tai avomuotoisesti ja sen pituus perustuu kuntoutus-
suunnitelmaan. Kuntoutus kestää yleensä 18 arkipäivää.
Yksilöllisen tarpeen mukaan se voi olla pidempikin, 24 arkipäivää. 
Jos painotus on sopeutumisvalmennuksessa, jakso voi olla myös 
lyhyempi, vähintään 9 arkipäivää. Aikuinen omainen voi 
osallistua alku- tai päätösvaiheeseen enintään 5 arkipäivää.

Kuntoutusta tarvitsevat ovat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen 
asiakkaita, joilla on neurologinen tai muu sairaus tai vamma, josta 
aiheutuu tehostetusti ja moniammatillisesti toteutettavan 
neurologisen kuntoutuksen tarve. 

Kuntoutuksen tavoitteet perustuvat kuntoutussuunnitelmaan, 
palveluntuottajan tekemään verkostoneuvotteluun ja laaja-
alaiseen ennakkokyselyyn sekä alkuvaiheen haastatteluihin ja 
arviointeihin.  

Kuntoutujan yksilöllinen elämäntilanne ja sen muutokset sekä 
hänen voimavaransa otetaan huomioon tavoitteita laadittaessa.  
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan suoriutumisen ja 
osallistumisen mahdollistaminen sekä kuntoutujan aktiivisuuden 
lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.   

VETREA KUNTOUTUS    |   JOENSUU

Palveluesimies
Marjukka Mustonen

 puh. 040 136 0702 

marjukka.mustonen
@vetrea.fi

TIEDUSTELUT:

KELAN KUSTANTAMILLE KURSSEILLE HAKEMINEN 

Kuntoutushakemus (KU104) B-lausuntoineen toimitetaan Kelan 
toimistoon, joka tekee päätöksen. 



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Omaishoitajien 
parikurssit 
Joensuun Vetreassa 

VETREA KUNTOUTUS

TAVOITTEET

KENELLE

Täyttä ja aktiivista elämää

Kuntoutus on tarkoitettu omaishoitajina päivittäin toimiville 
henkilöille, joille sairauden tai omaishoitajuudesta aiheutuvan 
rasituksen vuoksi toiminnoista suoriutuminen on alentunut tai 
vaarassa alentua. Kuntoutuksen lähtökohtana ovat kuntoutujan 
kokonaistilanne, terveydentila, toimintakyky sekä elämäntilanne. 
Omaishoitajien kuntoutuskursseille, jotka ovat parikursseja, 
osallistuvat kuntoutujien lisäksi heidän hoitamansa omai-
set. Omaishoitajalla ei tarvitse olla kunnan kanssa laadittua 
omaishoitosopimusta. 

• kuntoutujan toimintakyvyn ja arjessa selviytymisen tukeminen
• tiedon ja konkreettisten keinojen antaminen oman terveyden-

tilan ja elämänlaadun ylläpitämiseksi
• yksilöllisten ratkaisujen etsiminen arkipäivän ongelmallisiin 

tilanteisiin
• omaishoitajan työssä olevien rasitustekijöiden ja stressin  

tunnistaminen, ja niiden käsittelyn opettaminen
• kuntoutujan ja hänen hoidettavan omaisensa päivittäisen 

yhteisen elämän sujuvuuden tukeminen
• sairauksia koskevien tietojen ja omaisen hoitamiseen  

tarvittavien valmiuksien antaminen
• omaishoitajuutta tukevien palveluiden toimintaan  

tutustuminen

VETREA KUNTOUTUS    |   JOENSUU

Palveluesimies
Marjukka Mustonen

 puh. 040 136 0702 

marjukka.mustonen
@vetrea.fi

TIEDUSTELUT:



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Omaishoitajien 
parikurssit 
Joensuun Vetreassa 

Kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti laitos- tai avomuotoise-
na kuntoutuksena kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan. Kurssi 
kestää yhteensä 15 vrk kolmessa osassa 5 + 5 + 5 vrk. Suurin osa 
kurssin ohjelmasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin 
pyritään käytännön harjoittelun, vuorovaikutusta edistävien ke-
skustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kuntoutujaa kan-
nustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä aktiiviseen osallistumi-
seen myös kotipaikkakunnalla.  

VETREA KUNTOUTUS    |   JOENSUU

Palveluesimies
Marjukka Mustonen

 puh. 040 136 0702 

marjukka.mustonen
@vetrea.fi

TIEDUSTELUT:

KELAN KUSTANTAMILLE KURSSEILLE HAKEMINEN 

KURSSIEN AJANKOHDAT

Kuntoutushakemus (KU132) B-lausuntoineen toimitetaan Kelan 
toimistoon, joka tekee päätöksen. Tarkemmat kurssitiedot kuten 
ajankohdat, kohderyhmät, tavoitteet ja sisältö löytyvät:
kela.fi/kuntoutuspalvelut. 

nro 69885 A 18.03.2019  B 26.08.2019

nro 69886 A 24.06.2019  B 16.12.2019
   
nro 69887 A 07.10.2019  B 23.03.2020



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Reuma-
sopeutumisvalmennuskurssit 
Joensuun Vetreassa 

VETREA KUNTOUTUS

TAVOITTEET

 KURSSIT KOHDENNETAAN SEURAAVASTI 

KENELLE

Täyttä ja aktiivista elämää

Sopeutumisvalmennuskurssit on tarkoitettu nivelreumaa, 
selkärankareumaa ja läheisesti niiden kaltaisia sairauksia 
sairastaville aikuisille. Edellytyksenä on, että työ- ja 
toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa kurssimuotoisella 
kuntoutuksella. 

Kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti laitos- tai  
avomuotoisena kuntoutuksena kuntoutujan yksilöllisen  
tarpeen mukaan. Kurssi kestää 5 vrk. Suurin osa kurssin  
ohjelmasta tapahtuu ryhmissä. 

• tiedon lisääminen reumasta ja sen hoidosta sekä  
kivunhallinnasta

• oman elämänhallinnan lisääminen ja voimavarojen löytäminen 
reumasairauden kanssa elämiseen

• sairauden aiheuttaman uuden tilanteen hyväksyminen ja  
siihen sopeutuminen

• motivoituminen ja sitoutuminen kestävyys- ja lihaskuntoa 
kehittävän kotiohjelman toteuttamiseen

• kuntoutuksen ja terveiden elämäntapojen merkityksen  
ymmärtäminen

• työssä ja arjessa selviytymiskeinojen löytäminen (mm. niveltä 
suojaavat työskentelytavat)

• nivelreumaa sairastavat työelämässä olevat aikuiset
• selkärankareumaa sairastavat työelämässä olevat aikuiset

Palveluesimies
Marjukka Mustonen

 puh. 040 136 0702 

marjukka.mustonen
@vetrea.fi

VETREA KUNTOUTUS    |   JOENSUU

TIEDUSTELUT:



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Reuma-
sopeutumisvalmennuskurssit 
Joensuun Vetreassa 

Palveluesimies
Marjukka Mustonen

 puh. 040 136 0702 

marjukka.mustonen
@vetrea.fi

VETREA KUNTOUTUS    |   JOENSUU

TIEDUSTELUT:

KELAN KUSTANTAMILLE KURSSEILLE HAKEMINEN 

KURSSIEN AJANKOHDAT 

Nivelreuma

Nivelpsoriasis sopeutumisvalmennuskurss

Selkärankareuma 

Kuntoutushakemus (KU132) B-lausuntoineen toimitetaan Kelan 
toimistoon, joka tekee päätöksen. Tarkemmat kurssitiedot kuten 
ajankohdat, kohderyhmät, tavoitteet ja sisältö löytyvät:
www.kela.fi/kuntoutuspalvelut/kuntoutuskurssihaku. 

Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään toiminnallisten menetelmien 
kuten, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen, pienryhmä-
työskentelyn, käytännön harjoitusten ja verkostotyön avulla. 
Ryhmämuotoinen toiminta mahdollistaa vertaistuen, yhteisten 
kokemusten jakamisen sekä aktiivisen toiminnan.  

nro 71838 A 18.03.2019
nro 71839 A 12.08.2019

nro 71841  A 14.10.2019  

nro 71840 A  16.12.2019  
   



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Sydänsairautta sairastavien 
avomuotoinen kuntoutuskurssi 
Joensuun Vetreassa 

VETREA KUNTOUTUS    |  JOENSUU

Kuntoutus on tarkoitettu sepelvaltimotautia (angina pectoris, 
sydäninfarkti, ohitusleikkaus, pallolaajennus, sydämen vajaa-
tominta) sairastaville  aikuisille. Edellytyksenä on, että työ- tai 
opiskelukykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla 
kuntoutuksella. 

Kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti  avomuotoisena 
kuntoutuksena. Suurin osa kurssin ohjelmasta tapahtuu 
ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään toiminnallisten 
menetelmien kuten vuorovaikutusta ja itseilmaisua edistävien 
keskustelujen, pienryhmätyöskentelyn, kuntoutuspäiväkirjan, 
verkostotyön ja välitehtävien avulla. Ryhmän tuella kuntoutujaa 
kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen myös kotipaikka-
kunnalla. 

TAVOITTEET

KENELLE

• terveiden elämäntapojen ja itsehoito-ohjeiden omaksuminen
• kivun ja sydänsairauksiin liittyvien yleisten ongelmien hallinta 

sekä kuntoutujan psyykkinen tukeminen
• tiedon syventäminen omaan sydänsairauteen liittyen
• arjessa ja työelämässä selviytymisen tukeminen
• kuntoutujan sosiaalisten verkostojen hyödyntämisen  

parantaminen

VETREA KUNTOUTUS

Täyttä ja aktiivista elämää

Palveluesimies
Marjukka Mustonen

 puh. 040 136 0702 

marjukka.mustonen
@vetrea.fi

TIEDUSTELUT:



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Sydänsairautta sairastavien 
avomuotoinen kuntoutuskurssi 
Joensuun Vetreassa 

VETREA KUNTOUTUS    |  JOENSUU

Kuntoutushakemus (KU132) B-lausuntoineen toimitetaan 
Kelan toimistoon, joka tekee päätöksen. Tarkemmat kurssi-
tiedot kuten ajankohdat, kohderyhmät, tavoitteet ja sisältö 
löytyvät www.kela.fi /kuntoutuspalvelut/kuntoutuskurssihaku. 

Sepelvaltimotaudit ja sydämen vajaatoiminta 
(angina pectoris, sydäninfarkti, ohitusleikkaus, pallolaajennus, 
sydämen vajaatominta) 

nro 73771 

Avomuotoinen jakso 3 vuorokautta 12.11.-14.11.2019 

Käyntikerrat:  18.12.2019 
  09.01.2020 
  05.02.2020 
  26.02.2020 
  18.03.2020 
  23.04.2020 
  13.05.2020 
  10.06.2020 
  02.07.2020 
  30.07.2020 

Avomuotoinen jakso 2 vuorokautta 12.08.-13.08.2020 

KELAN KUSTANTAMILLE KURSSEILLE HAKEMINEN 

KUNTOUTUSKURSSIN AJANKOHTA 2019 

KURSSI SISÄLTÄÄ:

10 X

3 peräkkäistä 
aloituspäivää

10 ryhmä-
muotoista
käyntikertaa
2-3 viikon välein

2 peräkkäistä
päätöspäivää

kurssi 
toteutetaan
9 kuukauden 
aikana



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Sydänkuntoutuskurssit 
Joensuun Vetreassa 

VETREA KUNTOUTUS

TAVOITTEET

 KURSSIT KOHDENNETAAN SEURAAVASTI 

KENELLE

Täyttä ja aktiivista elämää

Kuntoutus on tarkoitettu sydänsairauksia sairastaville aikuisille. 
Edellytyksenä on, että työ-/opiskelu- ja toimintakykyä voidaan 
turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. 

Kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti laitos- tai avomu-
otoisena kuntoutuksena kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mu-
kaan. Kurssi kestää yhteensä 15 vrk kolmessa osassa 5 + 5 + 5 vrk. 
Suurin osa kurssin ohjelmasta tapahtuu ryhmissä. 

• terveiden elämäntapojen ja itsehoito-ohjeiden omaksuminen
• kivun ja sydänsairauksiin liittyvien yleisten ongelmien hallinta 

sekä kuntoutujan psyykkinen tukeminen
• tiedon syventäminen omaan sydänsairauteen liittyen
• arjessa ja työelämässä selviytymisen tukeminen
• sairautta koskevien tietojen ja kuntoutujan kuntoutuksen 

tukemiseen tarvittavien valmiuksien antaminen omaisille
• kuntoutujan sosiaalisten verkostojen hyödyntämisen paran-

taminen

• sepelvaltimotautia sairastavien kuntoutuskurssi, osittainen  
perhekurssi

• sydämen vajaatoimintaa sairastavien kuntoutuskurssi, osit-
tainen perhekurssi

• työelämästä poissaolevat alle 68-vuotiaat sepelvaltimotautia 
tai sydämen vajaatoimintaa sairastavien kurssi

• työelämästä poissaolevat yli 68-vuotiaat sepelvaltimotautia 
tai sydämen vajaatoimintaa sairastavien kurssi

Palveluesimies
Marjukka Mustonen

 puh. 040 136 0702 

marjukka.mustonen
@vetrea.fi

VETREA KUNTOUTUS    |   JOENSUU

TIEDUSTELUT:
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Sydänkuntoutuskurssit 
Joensuun Vetreassa 

Palveluesimies
Marjukka Mustonen

 puh. 040 136 0702 

marjukka.mustonen
@vetrea.fi

VETREA KUNTOUTUS    |   JOENSUU

TIEDUSTELUT:

KELAN KUSTANTAMILLE KURSSEILLE HAKEMINEN 

KURSSIEN AJANKOHDAT

Sepelvaltimotaudit 
(angina pectoris/ sydäninfarkti/ ohitusleikkaus/ pallolaajennus) 

Työelämästä poissa olevat alle 68-vuotiaat sepelvaltimotautia 
tai sydämen vajaatoimintaa sairastavat

Sydämen vajaatoiminta 
(synnynnäinen sydänsairaus/ kardiomyopatia/ läppäleikatut/ 
harvinaiset sydänsairaudet) 

Työelämästä poissa olevat yli 68-vuotiaat sepelvaltimotautia 
tai sydämen vajaatoimintaa sairastavat 

Kuntoutushakemus (KU132) B-lausuntoineen toimitetaan Kelan 
toimistoon, joka tekee päätöksen. Tarkemmat kurssitiedot kuten 
ajankohdat, kohderyhmät, tavoitteet ja sisältö löytyvät:
www.kela.fi /kuntoutuspalvelut/kuntoutuskurssihaku. 

Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään toiminnallisten menetelmien 
kuten vuorovaikutusta ja itseilmaisua edistävien keskustelujen, 
pienryhmätyöskentelyn, kuntoutuspäiväkirjan, välitehtävien ja 
verkostotyön avulla. Ryhmän tuella kuntoutujaa kannustetaan 
itsenäiseen työskentelyyn sekä aktiiviseen osallistumiseen myös 
kotipaikkakunnalla.  

nro 71684 A 18.03.2019  B 19.08.2019    C 25.11.2019
nro 71685 A 06.05.2019  B 14.10.2019    C 27.01.2020

nro 71702 A 26.08.2019  B 20.01.2020    C 04.05.2020
nro 71703 A 28.10.2019  B 09.03.2020    C 22.06.2020

nro 71701 A  29.07.2019   B 02.12.2019    C 30.03.2020
   

nro 71704 A  09.12.2019  B 20.05.2020    C 17.08.2020
   



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!
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Kelan TULES -
avokurssi

VETREA KUNTOUTUS

TAVOITTEET

KENELLE

Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, sinne palaaville tai  
kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville kuntoutujille, joilla on niska-, 
hartia-, selkä-, polvi-, lonkka-, nilkka- tai niveloireita. 

• Kuntoutuja ymmärtää liikunnan ja muiden terveiden elintapojen 
merkityksen ja on motivoitunut oman toimintakykynsä  
kohentamiseen.

• Työssä oleva kuntoutuja etsii keinoja työolosuhteidensa  
parantamiseen (mm. työergonomiaan), ja on aktiivinen  
vahvistamaan kehoa siten, että se kestää työn tuoman  
kuormituksen paremmin.

• Kuntoutuja saa tukea itsehoitoon ja on aktiivinen ottamaan  
kuntotuksessa opitut hyvät toimintamallit osaksi arkea  
mm. välitehtävien avulla.

• Kuntoutuja tunnistaa kivun syntymekanismit ja kivunhallintakeinot.
• Kuntoutuja on aktiivinen yhteistyössä verkostonsa kanssa, niin että 

kuntoutusprosessi yhdistyy kotipaikkakunnalla, työpaikalla ja  
työterveyshuollossa tai terveydenhuollossa toteutuviin  
jatkotoimenpiteisiin.

VETREA KUNTOUTUS    |  IISALMI – JOENSUU

Täyttä ja aktiivista elämää

KURSSILLE VALITAAN KUNTOUTUJIA

• joilla on asianmukaisesti diagnosoitu selkäsairaus, niskan, hartian,  
yläraajan tai alaraajan tule- sairaus ja oireilu on kestänyt 
yli 3 kuukautta.

• joille on tehty terveydenhuollossa tarpeellisiksi katsotut tutkimukset.
• jotka tarvitsevat moniammatillista aktivoivaa ryhmäkuntoutusta ja  

toiminnallista harjoittelua ja pystyvät hyötymään ryhmässä  
toimimisesta.

• jotka ovat motivoituneet työ-/opiskelu- ja/tai toimintakykynsä  
parantamiseen sekä tarvittaviin elämäntapamuutoksiin. 

JOENSUU
Palveluesimies

Marjukka Mustonen

 puh. 040 136 0702 

marjukka.mustonen
@vetrea.fi

IISALMI
Palveluvastaava
Jonna Heimonen

puh. 040 136 1544

 jonna.heimonen
@vetrea.fi 

TIEDUSTELUT:
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KELAN KUSTANTAMILLE KURSSEILLE HAKEMINEN

Kuntoutushakemus (KU132) B-lausuntoineen toimitetaan  
Kelan toimistoon, joka tekee päätöksen. 

Kurssitiedot löytyvät kurssinumerolla kohdasta: 
www.kela.fi/kuntoutuspalvelut/kuntoutuskurssihaku.

Kurssinumerot: (saadaan myöhemmin)

Työelämässä olevat, kaikki sairausryhmät samalla kurssilla
Työelämästä poissa olevat, kaikki sairausryhmät samalla kurssilla

Kurssin kokonaisuus toteutetaan keskimäärin 9 kuukauden aikana. 
Kurssin ryhmäohjelmasta vähintään puolet sisältää fyysistä aktivointia 
ja -ohjausta.

Kelan TULES -
avokurssi

VETREA KUNTOUTUS    |    IISALMI – JOENSUU

• joiden työ-/opiskelu- ja toimintakyvyn heikkeneminen vaikeuttaa  
selviytymistä työssä, kotona ja / tai muissa arjen toiminnoissa.  
Työ voi aiheuttaa fyysistä ylikuormitusta, ergonomisia ongelmia ja  
oireisiin liittyvää psyykkistä rasitusta.

KURSSI SISÄLTÄÄ:

5 X

+

ennakko-
yhteydenoton

3 vrk:n 
avomuotoisen 
aloitusjakson

5 avokuntoutus-
päivää
keskimäärin 
neljän viikon 
välein ja 
yhteydenotto
puhelimitse

2 vrk:n 
avomuotoisen 
päätösjakson

Kuntoutusjaksojen 
jälkeen 2-4 seuranta-
yhteydenottoa puolen 
vuoden aikana
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Tules-
kuntoutuskurssi

TAVOITTEET

KENELLE

Kohderyhmänä ovat tule-sairauksia sairastavat aikuiset, jotka ovat 
opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön, kuntoutustuella tai 
poissa työelämästä.

Yhteyshenkilö

Asema

Puhelin

email 

• Kuntoutuja ymmärtää liikunnan ja muiden terveiden elintapojen 
merkityksen ja on motivoitunut oman toimintakykynsä  
kohentamiseen.

• Työssä oleva kuntoutuja etsii keinoja työolosuhteidensa  
parantamiseen (mm. työergonomiaan), ja on aktiivinen  
vahvistamaan kehoa siten, että se kestää työn tuoman  
kuormituksen paremmin.

• Kuntoutuja saa tukea itsehoitoon ja on aktiivinen ottamaan  
kuntoutuksessa opitut hyvät toimintamallit osaksi arkea  
mm. välitehtävien avulla.

• Kuntoutuja tunnistaa kivun syntymekanismit ja kivunhallintakeinot. 
Kuntoutuja on aktiivinen yhteistyössä verkostonsa kanssa, niin että 
kuntoutusprosessi yhdistyy kotipaikkakunnalla, työpaikalla ja  
työterveyshuollossa tai terveydenhuollossa toteutuviin  
jatkotoimenpiteisiin.

KURSSILLE VALITAAN KUNTOUTUJIA

• joilla on asianmukaisesti diagnosoitu selkäsairaus, niskan, hartian, 
yläraajan tai alaraajan tule- sairaus ja oireilu on kestänyt  
yli 3 kuukautta.

• joille on tehty terveydenhuollossa tarpeellisiksi katsotut tutkimukset
• jotka tarvitsevat moniammatillista aktivoivaa ryhmäkuntoutusta ja 

toiminnallista harjoittelua ja pystyvät hyötymään ryhmässä  
toimimisesta.

• jotka ovat motivoituneet työ-/opiskelu- ja/tai toimintakykynsä  
parantamiseen sekä tarvittaviin elämäntapamuutoksiin.

• joiden työ-/opiskelu- ja toimintakyvyn heikkeneminen vaikeuttaa 
selviytymistä työssä, kotona ja / tai muissa arjen toiminnoissa.  
Työ voi aiheuttaa fyysistä ylikuormitusta, ergonomisia ongelmia ja 
oireisiin liittyvää psyykkistä rasitusta. 

VETREA KUNTOUTUS    |     JOENSUU

VETREA KUNTOUTUS
Täyttä ja aktiivista elämää



ELÄKÖÖN ELÄMÄ!

VETREA.FI

Tules-
kuntoutuskurssi

Kurssin kaikki jaksot toteutetaan 9 kuukauden aikana tasaisin väliajoin. 
Kurssin ryhmäohjelmasta vähintään puolet sisältää fyysistä aktivointia 
ja -ohjausta.

Niska-, hartia- ja yläraajaoireisilla kuntoutujilla ohjelma painottuu 
oirealueen lihasryhmien riittävän kuormittavaan ja pitkäkestoiseen 
lihasvoimaa tai –kestävyyttä sekä liikkuvuutta parantavaan  
harjoitteluun.

Selkäoireisilla kuntoutujilla ohjelma painottuu toimintakykyä  
parantavaan kuntoutukseen. Se sisältää yleiskuntoa, lihasvoimaa ja 
liikkuvuutta parantavaa toiminnallista harjoittelua.

Alaraajaoireisilla kuntoutujilla ohjelma painottuu liikkuvuus-,  
lihasvoima- ja yleiskuntoharjoitteluun sekä toiminnallisiin harjoituksiin.

VETREA KUNTOUTUS    |    JOENSUU

KELAN KUSTANTAMILLE KURSSEILLE HAKEMINEN

Kuntoutushakemus (KU132) B-lausuntoineen toimitetaan  
Kelan toimistoon, joka tekee päätöksen. 

Kurssitiedot löytyvät kurssinumerolla kohdasta: 
www.kela.fi/kuntoutuspalvelut/kuntoutuskurssihaku. 

Kurssinumerot: (saadaan myöhemmin) 

• Työelämässä olevat niska-hartiaoireiset aikuiset 

• Työelämässä olevat selkäoireiset aikuiset 

• Työelämässä olevat alaraajan tule-sairautta sairastavat aikuiset 

• Työelämästä poissa olevat alle 68-vuotiaat niska-hartia-, selkä- ja 
alaraajan tulesairautta sairastavat aikuiset 

• Työelämästä poissa olevat yli 68-vuotiaat niska-hartia-, selkä- ja  
alaraajan tulesairautta sairastavat aikuiset

TYPO-KURSSIT

KURSSI SISÄLTÄÄ:

 ennakkoyhteydenoton

kolme 5 vrk:n 
kuntoutusjaksoa

Lisäksi yhteydenoton 
välijaksojen aikana 

sekä 2 – 4 seuranta- 
yhteydenottoa 

kuntoutusjaksojen 
päättymisen jälkeen.
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Kelan vaativan 
kuntoutuksen avoterapiat 
VetreaNeuronissa ja 
VetreaNeuron Kupolissa

VETREA KUNTOUTUS

Täyttä ja aktiivista elämää

Kela järjestää ja rahoittaa vaativia lääkinnällisiä avotera-
piapalveluja alle 65-vuotiaille hoitavan tahon kuntoutus-
suunnitelmaan perustuen (KKRL 9–10§).

Yksilöterapian tavoitteena on auttaa kuntoutujaa ja 
omaista löytämään omat voimavaransa ja kykynsä sekä 
vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa selviytyä arkipäivän 
tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla.

Kuntoutujan kanssa opetellaan sellaisia taitoja ja 
tehdään harjoitteita, joita hyödyntäen ja soveltaen 
kuntoutuja voi itse tai lähiverkoston tuella vaikuttaa 
omaan toimintakykyynsä. Kuntoutuja saa valmiuksia ja 
rohkeutta osallistua elinympäristössään ja yhteiskunnas-
sa mahdollisimman täysipainoisesti. Hänelle ohjataan 
myös keinoja ympäristössä olevien fyysisten ja sosiaal-
isten esteiden vähentämiseksi. Lisäksi kuntoutuja saa 
innostusta toimia oman elämänsä tavoitteiden 
asettamiseksi ja niiden saavuttamiseksi.

Terapiamuotoja ovat fysioterapia, toimintaterapia ja 
allasterapia.

KELAN KUSTANTAMILLE KURSSEILLE HAKEMINEN 

Kuntoutushakemus (KU104) B-lausuntoineen 
toimitetaan Kelan toimistoon, joka tekee päätöksen.

Palveluesimies
Satu-Mari Kokko-Aro

 puh. 050 324 0510 

satu-mari.kokko-aro
@vetrea.fi

Tiimivastaava
Sari Pasanen

 puh. 050 573 0045 

sari.pasanen
@vetrea.fi

TIEDUSTELUT:

VETREA KUNTOUTUS    |   KUOPIO
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