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autismikirjon häiriö
Kehityksellinen
kielihäiriö

Perhekurssit
2022

Kehityksellinen
kielihäiriö -kurssit
Aivoliitto järjestää kursseja perheille, joissa lapsella tai nuorella on
todettu kehityksellinen kielihäiriö. Kurssit ovat perheille
maksuttomia, ja ne toteutetaan STEAn tuella.

Kuvat ja viittomat -perhekurssit

Kuvat ja viittomat -perhekurssi PERUTTU
Verkkotapaaminen ti 5.7.2022 klo 17.30–19.00 + kurssijakso 18.7.-22.7.2022
+ seurantatapaaminen verkossa (ajankohta sovitaan perheiden kanssa). Haku
päättyy 20.5.2022.
Kuvat ja viittomat -perhekurssi PERUTTU
Verkkotapaaminen ti 12.7.2022 klo 17.30–19.00 + kurssijakso 25.7.-29.7.2022
+ seurantatapaaminen verkossa (ajankohta sovitaan perheiden kanssa). Haku
päättyy 20.5.2022.

Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa 3–5-vuotiaalla lapsella on diagnosoitu
kehityksellinen kielihäiriö (tai on epäily siitä) ja perhe kaipaa tukea ja vinkkejä
puhetta tukevien ja korvaavien keinojen (kuvat, piirtäminen, tukiviittomat,
teknologian hyödyntäminen) käyttöönottoon arjessa.
Kurssi alkaa yhdellä verkkotapaamisella, jossa vanhemmat saavat tietoa,
minkälaiset keinot tukevat lapsen vuorovaikutustaitoja. Lähijakso kestää viisi
päivää, jonka aikana kommunikoinnin tueksi valmistetaan erilaista materiaalia,
jonka perhe saa mukaansa. Esteettömän viestinnän keinoja harjoitellaan lasten
ryhmissä sekä perheiden yhteisissä hetkissä, esimerkiksi leikeissä, peleissä ja
tavallisissa arjen toiminnoissa. Lähijakson jälkeen toteutuu yksi seurantakerta
verkkotapaamisena.
Kurssille valitaan 6 perhettä. Kurssi kestää 5 päivää.
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Isovanhempien kurssi
Ajankohta: 28.–30.10.2022
Haku päättyy: 9.9.2022
Kurssi on tarkoitettu isovanhemmille, joiden lapsenlapsella on kehityksellinen
kielihäiriö. Kurssin tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä kehityksellisestä
kielihäiriöstä, tukea isovanhempien vuorovaikutusta lapsenlapsen kanssa sekä
antaa vinkkejä lapsenlapsen kanssa toimimiseen.
Kurssille valitaan 30 isovanhempaa. Kurssille voi hakeutua myös muu lapselle
tärkeä, perheen ulkopuolinen läheinen. Kurssi kestää 3 päivää.

Nuorten kurssi
Ajankohta: 18.–22.6.2022.
Haku päättyy: 22.4.2022.
Kurssi on tarkoitettu yli 16-vuotiaille nuorille, joilla on kehityksellinen kielihäiriö. Kurssin tavoitteena on rohkaista nuorta ryhmässä toimimiseen ja vuorovaikutukseen sekä antaa onnistumisen kokemuksia. Ryhmässä on mahdollisuus
keskustella nuoria askarruttavista asioista, pohtia omaa elämäntilannetta sekä
saada uusia oivalluksia omaan tulevaisuuteen liittyen. Kurssi tarjoaa nuorille
mahdollisuuden tutustua toisiin nuoriin sekä tehdä yhdessä erilaisia asioita,
kuten luonto- ja kaupunkiretkiä. Kurssilla nuorista on vastuussa työryhmä, joka
on läsnä ja nuorten tukena koko kurssin ajan.
Kurssille valitaan 10 nuorta. Kurssi kestää 5 päivää.

Hakuohje
Kursseille haetaan suoraan Aivoliiton kautta. Hakemuslomake ja
tarkemmat ohjeet ovat verkkosivuilla aivoliitto.fi/kielihairiosova.

Perhekurssi on osallistujille maksuton. Aivoliitto ry korvaa osallistujien matkat
omavastuuosuuden ylittävältä osalta kaikilla kursseilla. Korvaus suoritetaan halvimman
matkustustavan mukaan (julkinen liikenne). Matkakustannusten omavastuu on 25 euroa /
aikuinen / kurssi.
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Adhd-, autismi-, ja
kehityksellinen kielihäiriö
-kurssit
Aivoliitto järjestää Kelan kuntoutuksena kursseja
perheille, joiden lapsella tai nuorella on kehityksellinen kielihäiriö, adhd, add tai diagnoosi
autismikirjon häiriöstä (lievä tai keskivaikea).
Adhd- ja autismikurssit järjestetään yhteistyössä
ADHD-liiton ja Autismiliiton kanssa.
Kurssit ovat sopeutumisvalmennusta, jonka
tavoitteena on vahvistaa perheen voimavaroja ja
tuoda eväitä sujuvampaan arkeen. Kurssilla perhe
saa tietoa oireyhtymästä, kuntoutuksesta ja
palveluista. Kurssilla on myös mahdollisuus jakaa
kokemuksia muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien perheiden kanssa.
Sopeutumisvalmennus on ryhmämuotoista kuntoutusta, jossa huomioidaan koko perhe. Kurssin
tavoitteet laaditaan yhdessä lapsen ja perheen
yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Kurssilla
vanhemmat, sisarukset ja lapset toimivat osittain
omissa ryhmissään, osittain koko perhe yhdessä.
Jokaisen lapsen tarpeet huomioidaan ryhmässä

yksilöllisesti, ja lapsi tai nuori voi itse vaikuttaa
toiminnan sisältöihin. Kurssin työntekijät huolehtivat lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta
ryhmien aikana.
Sopeutumisvalmennuksessa perhe saa
• neuvontaa, ohjausta ja keinoja jatkaa
mahdollisimman täysipainoista elämää lapsen
haasteista huolimatta
• monipuolisesti tietoa oireyhtymästä
• valmiuksia vahvistaa omia voimavarojaan ja
elämänhallintaansa
• ohjausta lapsen lähiverkostojen kanssa
tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja
yhteistyöhön
• valmennusta kyetäkseen mahdollisimman
itsenäisesti ja aktiivisesti toimimaan omassa
arjessaan ja osallistumaan yhteiskunnassa
• mahdollisuuden vertaistukeen
• oppia siitä, miten voivat itse vaikuttaa omaan
toimintakykyynsä sekä hyvinvointiinsa.

Kehityksellinen kielihäiriö -kurssit
Nro

Kurssin nimi				1. jakso		2. jakso

86392

Kehityksellinen kielihäiriö -kurssi,
alle kouluikäiset				5.–9.9.2022

86393

Kehityksellinen kielihäiriö -kurssi,
koulunsa aloittavat			6.–10.6.2022

86394

26.–28.9.2022

Kehityksellinen kielihäiriö -kurssi,
alakouluikäiset				4.–8.7.2022
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7.–9.12.2022

10.–12.10.2022

Adhd-kurssit
Nro

Kurssin nimi				1. jakso		2. jakso

82904 Adhd-kurssi,
Yli 5-vuotiaat, alle kouluikäiset		

4.–8.4.2022

25.–29.7.2022

Adhd-kurssi, alakoululaiset 		

8.–12.8.2022

28.11.–2.12.2022

82906 Adhd-kurssi, alakoululaiset		

24.–28.1.2022

9.–13.5.2022

82907

Adhd-kurssi, alakoululaiset		

31.1.–4.2.2022

23.–27.5.2022

82908 Adhd-kurssi, alakoululaiset		

21.–25.2.2022

4.–8.7.2022

82909 Adhd-kurssi, alakoululaiset		

14.–18.3.2022

11.–15.7.2022

82910

Adhd-kurssi, alakoululaiset		

2.–6.5.2022

12.–16.9.2022

82911

Adhd-kurssi, alakoululaiset		

16.–20.5.2022

26.–30.9.2022

82912

Adhd-kurssi, alakoululaiset

6.–10.6.2022

3.–7.10.2022

82913

Adhd-kurssi, alakoululaiset		

18.–22.7.2022

7.–11.11.2022

82914

Adhd-kurssi, alakoululaiset		

15.–19.8.2022

7.–11.11.2022

82915

Adhd-kurssi, alakoululaiset

5.–9.9.2022

28.11.–2.12.2022

82916

Adhd-kurssi, alakoululaiset		

19.–23.9.2022

12.–16.12.2022

82917

Adhd-kurssi, alakoululaiset		

17.–21.10.2022

30.1.–3.2.2023

82918

Adhd-kurssi, alakoululaiset		

12.–16.12.2022

14.–18.3.2023

82920

Add-kurssi, alakoululaiset			

28.3.–1.4.2022

1.–5.8.2022

86742

Lievän ja keskivaikean
autismikirjon kurssit
Nro

Kurssin nimi				1. jakso		2. jakso

83014

Autismikirjon kurssi, koulunsa aloittavat

7.–11.3.2022

30.5.–3.6.2022

83015

Autismikirjon kurssi, alakoululaiset

14.–18.2.2022

13.–17.6.2022

83016

Autismikirjon kurssi, alakoululaiset

25.–29.4.2022

22.–26.8.2022

83017

Autismikirjon kurssi, alakoululaiset

27.6–1.7.2022

24.–28.10.2022

83018

Autismikirjon kurssi, alakoululaiset

29.8.–2.9.2022

14.–18.11.2022

83019

Autismikirjon kurssi, alakoululaiset

10.–14.10.2022

23.–27.1.2023

83020 Autismikirjon kurssi, alakoululaiset

21.–25.11.2022

13.–17.2.2023
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Hakuohje Kelan
sopeutumisvalmennuskurssille
1. Lääkärin lausunto
• Keskustele lapsen hoitavan tahon kanssa perheesi tarpeesta päästä Kelan
kustantamalle sopeutumisvalmennuskurssille.
• Lääkäri kirjaa suosituksen kurssista lapsen kuntoutussuunnitelmaan tai
B-lausuntoon.

2. Hakemuksen tekeminen
• Täytä kuntoutushakemus Kelan verkkosivuilta kela.fi.
• KU 104 vaativan kuntoutuksen hakemuslomake/ KU 132 harkinnanvaraisen
kuntoutuksen hakemuslomake.
• Nimeä kuntoutukseen hakijaksi lapsesi. Nimeä hakemukseen myös kaikki muut
kuntoutukseen osallistuvat perheenjäsenet.
• Kirjoita hakemukseen palveluntuottajaksi Aivoliitto ja toivomasi kurssin
ajankohta.
• Lähetä täytetty hakemus ja lääkärin suositus Kelaan.

3. Kuntoutuspäätös
• Kela tekee kuntoutuksesta päätöksen ja ilmoittaa asiasta kirjallisesti sinulle.
Kela ilmoittaa myönteisestä päätöksestä kirjallisesti myös Aivoliittoon,
ja olemme sinuun yhteydessä.

Kuntoutuskurssi on sinulle maksuton. Kela korvaa osallistujien matkat
omavastuuosuuden ylittävältä osalta kaikilla kursseilla. Korvaus suoritetaan halvimman
matkustustavan mukaan (julkinen liikenne). Omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta
on 25 euroa (vuonna 2021).
Kelalta voi myös hakea korvausta mahdollisista ansiomenetyksistä
kurssipäivien ajalta.
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Tampere
166 km

Kurssipaikka

Pori
140 km
Hämeenlinna
139 km

Erityisosaamiskeskus Suvituuli sijaitsee Turun
Hirvensalossa kauniissa saaristomaisemassa, noin
yhdeksän kilometrin päässä keskustasta. Rauhallinen
ja luonnonläheinen lähiympäristö tarjoaa loistavat
mahdollisuudet omatoimiseen ulkoiluun. Suvituulessa
sijaitsee myös Aivoliitto ry:n toimisto. Suvituuli on
esteetön. Kuvaopasteilla ja väreillä on helpotettu tiloissa
liikkumista.
Suvituulen majoitustilat sijaitsevat kahdessa
kerroksessa. Molemmissa kerroksissa on kymmenen
huonetta. Huoneissa on WC, suihku ja televisio.
Majoitustilojen auloissa on kahvin- ja vedenkeitin,
mikroaaltouuni ja jääkaappi. Yhteisissä tiloissa on
pyykinpesukone, kuivauskaappi ja silitysmahdollisuus.

Helsinki
166 km

Turun Linna
Turun satama

Vähäheikkiläntie

Etäisyydet Kauppatorilta:
Kaukoliikenteen linja-autoasema n. 1 km
Rautatieasema n. 1 km
Suvituuli n. 9 km
Kartta ei ole mittakaavassa.

Erityisosaamiskeskus Suvituuli
Suvilinnantie 2, 20900 Turku
suvituulitalo.fi

Turun sisäisen liikenteen linja-autot Suvituuleen
lähtevät Kauppatorin läheltä, Eerikinkadulta:
Linja 14 suuntaan Erikvalla
Linja 15 suuntaan Kakskerta
Hirvensalo

Lisätietoa (ma–pe klo 9–15):
Kirsi Lönnqvist, kuntoutussuunnittelija, p. 050 560 4401,
kirsi.lonnqvist@aivoliitto.fi

Kauppakeskus

Tammisto

Suvilinnantie

Erityisosaamiskeskus Suvituuli
Suvilinnantie 2, 20900 Turku
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