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Kenelle?
Moniammatillinen yksilökuntoutus sopii sinulle, joka haluat 
ylläpitää ja parantaa työ-, opiskelu- tai arjen toimintakykyäsi. 

Sinulla on tuki- ja liikuntaelin-,  reumasairauden tai jonkin 
muun yleissairauden vuoksi oireita, kipuja ja rajoitteita, jotka 
vaikeuttavat arjessa selviytymistäsi ja tarvitset tehostettua ja 
moniammatillista apua, mutta selviät kuitenkin arjessasi melko 
omatoimisesti.

Kuntoutus toteutetaan yksilöllisesti Sinun tarpeidesi mukaan.  
Voit hakeutua tilanteesi mukaan:

•  Aikuisten yleispalvelulinjalle

•  Aikuisten Tules- ja reumapalvelulinjalle

Kuntoutusta järjestetään molemmissa Petrea kuntoutuksen 
toimipisteissä Meri-Karinassa sekä Holiday Club Caribiassa.

Sisältö
Moniammatillinen yksilökuntoutus kestää enintään 15 arkipäivää, 
jotka toteutuvat vuoden sisällä kuntoutuspäätöksestä. Jaksojen 
välillä edistät omaa hyvinvointiasi sovittujen välitehtävien avulla.

Kuntoutuksen aikana etsitään ratkaisukeinoja hyvinvointisi ja 
toimintakykysi edistämiseksi. Kuntoutuja tekee itselleen työryh-
män tukemana tavoitteet ja yhdessä rakennetaan kuntoutujan 
voimavaroja huomioiva kuntoutusohjelma. Ohjelma sisältää 
yksilötapaamisia, teemaryhmiä ja liikuntaa. Moniammatilli-
seen kuntoutustyöryhmään kuuluvat erikoislääkäri, psykologi, 
fysioterapeutti ja sairaanhoitaja. Ohjelmaasi sisältyy myös muita 
kuntoutumista tukevia yksilö- ja ryhmätapaamisia. 

Myös kuntoutujan omainen voi osallistua tarpeen mukaan 
kuntoutukseen. Osallistuminen tulee perustella kuntoutusha-
kemuksessa ja lääkärin B-lausunnossa. 

Omainen voi osallistua kuntoutuksen alku- ja/tai päätösjak-
solla enintään 5 vrk.



Miten 
pääsen 
kuntoutukseen?
Keskustele hoitavan lääkärisi 
kanssa kuntoutuksen tarpeesta. 
Moniammatilliseen yksilö-
kuntoutukseen voit hakeutua  
täyttämällä Kelan kuntoutushake-
muksen KU132 ja liittämällä siihen 
lääkärin B-lausunnon. Toimita ha-
kemus liitteineen Kelaan. Päätös 
kuntoutukseen hyväksymisestä 
tehdään Kelan toimistossa.

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

Tuotevastaava 
Riikka Nurmela 
puh. 040 533 5212 
riikka.nurmela@petrea.fi

Petreassa tavataan!

Kysy
kuntoutuksesta?
Onko oma työ- tai toimintakykysi 
vaarassa? Haluatko apua asiak-
kaasi ohjaamisessa kuntoutuk-
seen? Kysy lisää kuntoutusmah-
dollisuuksista.

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


