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Kenelle?
Kelan IKKU-kurssit (ikääntyneiden kuntoutuskurssit) 
on tarkoitettu sinulle, joka olet yli 68-vuotias ja jolla 
saattaa olla jo monia sairauksia. Muistitestisi tulos 
(MMSE) pitää olla yli 24. 

Kuntoutus on Kelan kustantamaa ja kuntoutujalle 
maksutonta.

Sairauksista huolimatta pärjäät vielä arjessa ja lii-
kuntakykysi on kohtuullisen hyvä. Myös palveluta-
lossa asuvat voivat hakea Ikku-kurssille. 

Tule rakentamaan toiveikkuutta tulevaisuutesi, mie-
lekkyyttä elämääsi ja puhtia arkeesi.

IKKU-kurssilla voit jakaa ajatuksiasi samanikäisten ja 
samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Tule IKKU- ikäihmisten kuntoutuskurssille  
Petreaan, Turkuun!

Sisältö
Kuntoutus toteutetaan kolmessa 5 vrk:n jaksossa yh-
den vuoden aikana. Ryhmään otetaan 10 kuntoutu-
jaa. Tapaat kurssilla erikoislääkärin, sairaanhoitajan 
ja toimintaterapeutin. Ohjelmassa on myös muiden 
asiantuntijoiden yksilö- ja ryhmätapaamisia.

Jokaiselle kuntoutujalle nimetään omaohjaaja. Hän 
auttaa ja tukee sinua esim. kuntoutustavoitteiden 
asettamisessa ja niiden työstämisessä koko kuntou-
tuksen ajan.

Kuntoutuksen aikana on mahdollisuus kotikäyntiin, 
jossa arvioidaan arjen sujuminen sekä mietitään 
esim. mahdollisten apuvälineiden ja/tai palveluiden 
tarvetta.  

Myös omaisellasi tai läheiselläsi on mahdollisuus 
osallistua kuntoutukseen 2 vrk:n ajan kurssin lop-
pupuolella. 



Miten 
pääsen 
kuntoutukseen?
Keskustele hoitavan lääkärisi 
kanssa kuntoutuksen tarpeesta. 
Kelan järjestämälle IKKU-kurssille 
voit hakeutua  täyttämällä Kelan 
kuntoutushakemuksen KU132 tai 
KU104 ja liittämällä siihen lääkärin 
B-lausunnon tai vastaavat tiedot 
sisältävän lääketieteellisen selvi-
tyksen, josta ilmenee sairaus, suo-
siteltu kuntoutus ja sen tavoitteet.

Toimita hakemus Petreaan  
osoitteeseen:

Petrea kuntoutus 
Satu Kiviranta 
Kongressikuja 1
20540 Turku

Kuntoutukseen on esivalinta ja 
päätös kurssille hyväksymisestä 
tehdään Kelan toimistossa.

Lisätietoja: 
Satu Kiviranta 
puh. 040 192 6278
satu.kiviranta@petrea.fi

Meri-Karinassa tavataan!

Petrean 
Kysy kuntoutuksesta -palvelu

arkisin klo 12–14 
puh. 040 192 6295
tai sähköpostitse 
kysykuntoutuksesta@petrea.fi



Petrea kuntoutus  on Turussa 
toimiva valtakunnallisesti 
merkittävä kuntoutuspalvelujen 
tarjoaja. 

Kuntoutusta toteutetaan  
kahdessa Petrean toimipisteessä  
Turussa, Holiday Club Caribiassa 
sekä Meri-Karinan hyvinvointi-
keskuksessa.

Kohtaamme vuosittain noin  
2000 kuntoutujaa, joille  
kuntoutuspalvelumme  
merkitsevät parhaimmillaan  
selvää positiivista käännettä  
elämässä. Olemme tuottaneet 
kuntoutuspalveluja yli 45  
vuoden ajan.

Meri-Karina, Turku 
Seiskarinkatu 35
20900 Turku
puh. 020 754 7200

petrea.fi

Holiday Club Caribia, Turku 
Kongressikuja 1
20540 Turku
puh. 020 754 7200

Toimipisteet

Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku

Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku


