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SOSIAALINEN VALMENNUS

Tervetuloa sosiaaliseen 
valmennukseen!

Hae kursseille 
   Perhekurssi: 5–7-vuotiaalla lapsella hemiplegia    
   Aikuisten kurssi Musiikkia ja liikettä     
   Osittainen perhekurssi 13–17-vuotiaille nuorille         
    
   Uskallusta-kurssi 15–18-vuotiaille nuorille      
   Perhekurssi: 1–4-vuotiaalla lapsella 
   cp-vamma, mmc tai hydrokefalia      
   Aikuisten kurssi Voimaa luonnosta      
   Perhekurssi: 7–12-vuotiaalla lapsella 
   cp-vamma, mmc tai hydrokefalia       
   Aikuisten keskustelukurssi Kipinöivä elämä   
   Isovanhempien ja lastenlasten viikonloppu    

Sosiaalinen valmennus on ryhmätoimintaa, 
jossa saat vertaistukea samaa kokeneilta ih-
misiltä. Sinua kuunnellaan, arvostetaan ja 
autetaan. Kursseilla ja vertaisryhmissä saat 
turvallisen tilan itsellesi ajankohtaisten 
asioiden käsittelyyn. 

Kurssit kestävät 6–7 päivää. Niillä on 
ohjattua toimintaa ja keskustelua. Kurssiin 
sisältyy täysihoito, perhekursseilla lasten-
hoito ja yksilökursseilla avustaminen.  

Keväällä tai syksyllä voit osallistua viisi 
viikkoa kestävään, kerran viikossa kokoon-

tuvaan ohjattuun etävertaisryhmään. Lo-
puksi ryhmä kokoontuu viikonlopuksi ren-
touttavan ohjelman merkeissä. 

Toiminta toteutetaan Veikkauksen tuella. 
Osallistuminen on maksutonta eikä sinun tar-
vitse olla cp-yhdistyksen jäsen. 

Voit hakea korvausta matkakustannuksiin 
CP-liitolta. 

Järjestämme myös webinaareja kohderyh-
määmme kiinnostavista aiheista ja  tarjoam-
me palveluohjausta puhelimitse sekä sähkö-
postitse. 

Kursseille voi hakea joko sähköisesti osoit-
teessa cp-liitto.fi/sova tai postittamalla täs-
tä esitteestä löytyvän lomakkeen CP-liit-
toon. Perhekurssien hakuaika päättyy 
31.3.2022, nuorten ja aikuisten kurssien 
30.4.2022. Kerro hakemuksessasi, miksi 
tarvitset juuri nyt kurssille osallistumista 
ja millaisten ihmisten tai perheiden kanssa 
haluaisit jakaa asioita. 

CP-liiton kuntoutustoimikunta valitsee 
kurssien osallistujat. Valinnassa otetaan 
huomioon esittämäsi perustelut, kuten 
esimerkiksi tiedon ja tuen tarve tai elä-
mäntilanteesi kuormittavuus. 

Valintaan vaikuttavat mahdollinen ai-
empi osallistumisesi ja se, että kurssilai-
sista muodostuisi aidosti vertaistuellinen 
ryhmä. 

6.–11.6.2022
7.–12.6.2022

nuoret ja perhe 10.–12.6.2022
nuoret 13.–15.6.2022

28.6.–4.7.2022
3.–8.7.2022

7.–13.7.2022
9–14.7.2022

17.–22.7.2022
23.–25.9.2022

KYSY LISÄÄ KURSSITOIMINNASTA

Päivi Ritvanen, asiantuntija   Anne Heiskanen, kurssisihteeri 
p. 040	765	9497	paivi.ritvanen@cp-liitto.fi	 	 p.	044	059	2600	anne.heiskanen@cp-liitto.fi



4

PERHEKURSSIT

Tule vahvistamaan itseäsi ja perhettäsi sekä 
vaihtamaan kokemuksia vertaisten kanssa. 
Virkistytään, leikitään, iloitaan ja etsitään yh-
dessä vastauksia vaikeisiinkin kysymyksiin. 

Perhekurssit on tarkoitettu perheille, joissa 
lapsella on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia. 
Lapsella voi olla myös muita vammoja tai sai-
rauksia. Hakuaika päättyy 31.3.2022.

Vanhempien ohjelma sisältää ohjattuja kes-
kusteluja ja asiantuntija-alustuksia. Lisäksi le-
vätään ja tutustutaan kurssipaikan lähistöltä 
löytyviin kohteisiin. Lapsille järjestetään omaa 
toimintaa. Vanhempien yhteinen vapaailta al-
kaa illallisella kurssipaikan ulkopuolella. Va-
paaillan aikana työntekijät huolehtivat lapsista. 

Hakeminen

Voit käyttää tässä kurssiesitteessä olevaa per-
hekurssien hakulomaketta (s. 5–6) tai tehdä 
sähköisen hakemuksen verkkosivuillamme 
osoitteessa cp-liitto.fi/sova.

Liitä hakemukseen kopio lapsen kuntou-
tussuunnitelmasta tai epikriisistä. Sähköiseen 
hakemukseen voit laittaa liitteen word-, pdf- 
tai kuvatiedostona. Vanhempien oikeus kun-
toutusrahaan Veikkauksen tuella järjestettyjen 
kurssien ajalta tarkentuu kevään 2022 aikana. 

Voit hakea korvausta matkakustannuk-
siin CP-liitolta erillisellä lomakkeella kurssiva-
lintojen varmistuttua. Korvaus myönnetään 
esimerkiksi vammasta aiheutuvan erityistar-
peen perusteella ja kustannukset korvataan 
pääsääntöisesti halvimman matkustustavan 
mukaan. Oman auton käytöstä maksamme 
enintään sairausvakuutuslain mukaisen kor-
vauksen.

              PERHEIDEN LÄHIKURSSIT 

n 100302 Perhekurssi, 
5–7-vuotiaalla lapsella on hemiplegia 
6.–11.6.2022 Eurajoen kristillinen opisto
n 100300 Osittainen perhekurssi, 
13–17-vuotiaalla nuorella on cp-vamma, 
mmc tai hydrokefalia 
10.-15.6.2022 Eurajoen kristillinen opisto 
(10.–12.6.2022 nuoret ja perhe yhdessä, 
13.–15.6.2022 nuoret, joilla on vamma, jatkavat 
keskenään)
n 100301 Perhekurssi, 1–4-vuotiaalla lapsella 
on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia 
3.–8.7.2022 Eurajoen kristillinen opisto
n 100303 Perhekurssi, 7–12-vuotiaalla lap-
sella on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia
9 –14.7.2022 Eurajoen kristillinen opisto
n 100333 Isovanhempien ja lastenlasten 
viikonloppu
 23.– 25.9.2022 Rokua Health & Spa

Opin ymmärtämään lastani paremmin ja lapseni 
oppi itsestään paljon. Uskon, että molempien 
itsetunto parani kurssilla, kun aikaisemmin 

hieman vaietut tunteet saivat nimen.

Perhekurssit: tietoa, tukea 
ja hyvinvointia koko perheelle

JOHN PETÄISTÖ
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HAKEMUS PERHEKURSSILLE 2022
Hae mukaan Suomen CP-liiton perhekursseille viimeistään 31.3.2022.  
Liitäthän mukaan kopion lapsen kuntoutussuunnitelmasta tai epikriisistä.
Hakemus postitetaan osoitteeseen:    Anne Heiskanen, Suomen CP-liitto 
     Malmin Kauppatie 26, 00700 Helsinki

Mille kurssille haette (voit valita useamman)

    100302	Perhekurssi:	5–7-vuotiaalla	lapsella	on	hemiplegia		6.–11.6.2022	(Eurajoki)
    100300 Osittainen perhekurssi, 13–17-vuotiaalla nuorella on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia (Eurajoki)
    10.–12.6.2022 nuoret ja perhe yhdessä, 13.–15.6.2022 nuoret, joilla on vamma jatkavat keskenään
    100301 Perhekurssi, 1–4-vuotiaalla lapsella on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia  3.–8.7.2022 (Eurajoki)
    100303 Perhekurssi, 7–12-vuotiaalla lapsella on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia 9–14.7.2022 (Eurajoki)
    100333 Isovanhempien ja lastenlasten viikonloppu 23.– 25.9.2022 (Rokua)

Lapsen, jolla on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia, tiedot:

Nimi

Syntymäaika                                                Kotikunta   

Osoite (postitamme kurssivalintaa koskevan tiedon tässä annettuun osoitteeseen)

Vanhemman tiedot:

Nimi:    

Syntymäaika                         Matkapuhelin                    Sähköposti    

Vanhemman tiedot

Nimi:    

Syntymäaika                         Matkapuhelin                    Sähköposti    

Kurssille osallistuvat sisarukset (nimi ja ikä):

&
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Lapsen diagnoosi:
    cp-vamma, tarkenne   
    mmc 
    hydrokefalia
    jokin muu, mikä    

Lapsen apuvälineet, jotka otatte mukaan kurssille:    
 

Miksi perheenne haluaa kurssille juuri nyt?

Millaisilta ihmisiltä tai perheiltä saisitte vertaistukea elämäntilanteessanne?

Mitä lapsen terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä asioita tulee 
ottaa huomioon hänen perushoidossaan kurssipäivien aikana?

Lapsen ruoka- ja muut allergiat sekä mahdolliset ruokailuun liittyvät erityistarpeet: 

Kurssille osallistuvien perheenjäsenten ruoka- ja muut allergiat:

    Kopio lapsen kuntoutussuunnitelmasta tai epikriisistä liitteenä
    Kopio toimitetaan myöhemmin, milloin 

Mikäli perheesi valitaan kurssille*
    Haemme matkakorvausta CP-liitolta           Emme hae matkakorvausta CP-liitolta

Allekirjoitus      

Allekirjoittamalla hakemuksen vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja annan luvan tietojen käsittelyyn 
CP-liiton osallistujarekisterissä tietosuojamääräysten mukaisesti.
* Matkakulujen korvausta haetaan erillisellä lomakkeella kurssivalintojen varmistuttua.
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HAKEMUS NUORTEN JA 
AIKUISTEN KURSSEILLE 2022
Hae mukaan Suomen CP-liiton nuorten ja aikuisten kursseille 30.4.2022 mennessä. 
Liitäthän mukaan kopion kuntoutussuunnitelmasta tai epikriisistä.
Hakemus postitetaan osoitteeseen:  Anne Heiskanen, Suomen CP-liitto 
                Malmin Kauppatie 26, 00700 Helsinki

Mille kurssille haet (voit valita useamman)
    100308 Nuorten kurssi 15–18-vuotiaille 28.6.–4.7.2022 Moijala
    100314 Musiikkia ja liikettä (yli 18 v. aikuiset) 7.–12.6.2022 Moijala
    100315 Voimaa luonnosta (yli 18 v. aikuiset) 7.–13.7.2022 Moijala
    100316 Kipinöivä elämä (keskustelukurssi, yli 18 v. aikuiset) 17.–22.7.2022 Moijala

Jos haen useammalle kurssille, ensisijainen hakutoiveeni on: _________________________________ 

Nimi  

Syntymäaika   Kotikunta 

Osoite (postitamme kurssivalintaa koskevan tiedon tässä annettuun osoitteeseen)

Matkapuhelin                   Sähköposti tai läheisesi sähköposti, josta tavoitamme sinut

Asun:
    	vanhemman/vanhempien	luona
     asumispalveluyksikössä
     omassa taloudessa tavallisessa asunnossa

Miksi tarvitset sopeutumisvalmennusta juuri nyt?

Millaisilta ihmisiltä saisit vertaistukea nykyisessä elämäntilanteessasi?

&
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Oletko ollut Suomen CP-liiton tai muiden järjestäjien tarjoamassa sopeutusvalmennuksessa
    vuonna 2021         ennen vuotta 2021        en koskaan

Diagnoosi:
    cp-vamma, tarkenne 
    mmc
    hydrokefalia
    jokin muu, mikä  

 Muut diagnoosit:            ei ole     lievä     keskivaikea    vaikea
 kehitysvamma              
 masennus             
 epilepsia                  

Muut toimintakykyysi vaikuttavat asiat (esim. aisti- ja hahmotushäiriöt, neuropsykiatriset häiriöt):

Ruoka- ja muut allergiat sekä mahdolliset ruokailuun liittyvät erityistarpeesi:

Muita terveydentilaasi liittyviä asioita, jotka pitää ottaa huomioon: 

Tarvitsetko apua             erittäin paljon       jonkin verran      en ollenkaan
pukeutumisessa
peseytymisessä
wc-käynneissä 
ruokailussa
lääkityksessä
liikkumisessa
kommunikoinnissa

Voit kertoa muita avuntarpeeseesi liittyviä asioita erillisellä paperilla.

Uusin kuntoutussuunnitelmasi, palvelusuunnitelmasi tai epikriisi, 
josta ilmenevät diagnoosisi ja toimintakykysi
    on liitteenä               toimitan myöhemmin, milloin
 
Mikäli sinut valitaan kurssille*
    Haen matkakorvausta CP-liitolta         En hae matkakorvausta CP-liitolta

Allekirjoitus 

Allekirjoittamalla hakemuksen vakuutat antamasi tiedot oikeiksi ja annat luvan tietojen käsittelyyn 
CP-liiton osallistujarekisterissä tietosuojamääräysten mukaisesti.
* Matkakulujen korvausta haetaan erillisellä lomakkeella kurssivalintojen varmistuttua.
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NUORTEN KURSSI

Nuorten kurssi: uusia kavereita,  
itsenäistymistä ja itseluottamusta

Tule laajentamaan kaveripiiriä, miettimään it-
senäistymistä yhdessä toisten nuorten kanssa 
ja kasvattamaan itseluottamusta. 

Vuonna 2022 järjestettävä nuorten kurs-
si on tarkoitettu 15–18-vuotiaille, joilla on 
cp-vamma, mmc tai hydrokefalia. Kurssi ei so-
vellu nuorille, joilla on kehitysvamma. Hakuai-
ka päättyy 30.4.2022.

Kursseilla on ohjattua yhteistä toimintaa ja 
keskustelua. Teemoina ovat itseluottamus ja 
tulevaisuus. Et tarvitse omaa avustajaa, mutta 
voit käyttää kurssin aikana täydentäviä kom-
munikaatiokeinoja tai tulkkia. Tule mukaan 
turvallisin mielin, saat varmasti tukea tarvitse-
miisi asioihin ja uusia näkemyksiä vertaisiltasi.

Voit hakea korvausta matkakustannuk-
siin CP-liitolta erillisellä lomakkeella kurssiva-
lintojen varmistuttua. Korvaus myönnetään 
esimerkiksi vammasta aiheutuvan erityistar-
peen perusteella ja kustannukset korvataan 
pääsääntöisesti halvimman matkustustavan 

mukaan. Oman auton käytöstä maksamme 
enintään sairausvakuutuslain mukaisen kor-
vauksen.

Hakeminen

Voit käyttää tässä esitteessä olevaa hakuloma-
ketta (s. 7–8) tai tehdä sähköisen hakemuksen 
osoitteessa cp-liitto.fi/sova.

Täytäthän huolellisesti jokaisen kohdan. 
Haluamme varmistaa, että kurssi vastaa odo-
tuksiasi ja kurssijärjestelyt tarpeitasi. Liitä hake-
mukseen viimeisin käytettävissä oleva kuntou-
tussuunnitelmasi tai toimintakykyäsi kuvaava 
epikriisi. Sähköiseen hakemukseen liitteen voit 
laittaa word, pdf- tai kuvatiedostona.

           NUORTEN LÄHIKURSSI

n 100308 Nuorten kurssi 15–18-vuotiaille 
28.6.–4.7.2022 Moijalassa (Hattula)

Tärkeintä oli päästä keskustelemaan omista 
asioista ja kuulemaan millaisessa elämän-

tilanteessa muut olivat. Keskustelujen ohella 
kurssilla oli tarpeeksi toimintaakin.

TUOMAS VERTAINEN
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AIKUISTEN KURSSIT

 

Aikuisten kurssit: voimavaroja,
elämyksiä ja vertaisten seuraa 
Tule etsimään avaimia itsemyötätuntoiseen 
oloon ja oman näköiseen elämään. Lupaam-
me luovaa tekemistä, elämyksiä ja hyviä kes-
kusteluja vertaisten seurassa. Ohjelma muo-
dostuu teeman mukaisesta yhteisöllisestä 
toiminnasta. Kurssit on tarkoitettu yli 18-vuoti-
aille, joilla on cp-vamma, mmc tai hydrokefalia. 
Ne eivät sovellu henkilöille, joilla on keskivai-
kea tai vaikea kehitysvamma. Hakuaika päät-
tyy 30.4.2022.  

Apua on tarjolla kaikkiin tarvitsemiisi toi-
miin, mutta sinun on ohjattava avustamista it-
se. Kursseilla työskentelee yleisavustajia, jotka 
auttavat sinua kaikissa tarvitsemissasi toimis-
sa. Henkilökuntaan ei kuulu terveydenhuollon 
ammattilaisia.

Hakeminen

Voit käyttää tässä kurssiesitteessä olevaa ha-
kulomaketta (s. 7–8) tai tehdä sähköisen ha-
kemuksen CP-liiton verkkosivuila osoitteessa 
cp-liitto.fi/sova. Liitä hakemukseen kopio mah-
dollisimman tuoreesta lääkärinlausunnosta, 

epikriisistä tai kuntoutus- tai palvelusuunnitel-
mastasi. Sähköiseen hakemukseen nämä voi 
liittää	esimeriksi	jpg	tai	pdf-	tiedostona.

Voit hakea korvausta matkakustannuk-
siin CP-liitolta erillisellä lomakkeella kurssiva-
lintojen varmistuttua. Korvaus myönnetään 
esimerkiksi vammasta aiheutuvan erityistar-
peen perusteella ja kustannukset korvataan 
pääsääntöisesti halvimman matkustustavan 
mukaan. Oman auton käytöstä maksamme 
enintään sairausvakuutuslain mukaisen kor-
vauksen.

            AIKUISTEN LÄHIKURSSIT

n 100314 Aikuisten kurssi 
Musiikkia ja liikettä 
7.–12.6.2022 Moijalassa (Hattula)
n 100315 Aikuisten kurssi 
Voimaa luonnosta 
7.–13.7.2022 Moijalassa (Hattula) 
n 100316 Aikuisten kurssi Kipinöivä elämä 
17.–22.7.2022 Moijalassa (Hattula)

Tykkäsin luovan ja ruumiillisen 
toiminnan yhdistelmästä.

JARNO JOKELA
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Tule mukaan etävertaisryhmään
Vanhempien ryhmä, joka sisältää perheiden 
viikonlopputapaamisen kesäkuussa: 
Kokoontumiset alkavat viikolla 11 (14.3.2022 
alkava viikko). Lähitapaaminen järjestetään 
17.–19.6.2022 Eurajoella.
Ilmoittaudu viimeistään 27.2.2022.

Aikuisten ryhmä, joka sisältää viikon-
lopputapaamisen toukokuussa: 
Kokoontumiset alkavat viikolla 14 (4.4.2022 
alkava viikko). Lähitapaaminen järjestetään 
20.–22.5.2022 Moijalassa. 
Ilmoittaudu viimeistään 20.3.2022.

Vanhempien ryhmä, joka sisältää perheiden 
viikonlopputapaamisen lokakuussa: 
Kokoontumiset alkavat viikolla 37 (12.9.2022 
alkava viikko). Lähitapaaminen järjestetään 
21.–23.10.2022 Eurajoella.
Ilmoittaudu viimeistään 28.8.2022.

Nuorten ryhmä, joka sisältää viikonloppu-
tapaamisen marraskuussa: 
Kokoontumiset alkavat viikolla 40 (3.10.2022 
alkava viikko). Lähitapaaminen järjestetään 
11.–13.11.2022 Eurajoella.
Ilmoittaudu viimeistään 18.9.2022. 

Hae mukaan osoitteessa cp-liitto/sova. 
Ryhmä kokoontuu Teamsin kautta yh-

teensä viisi kertaa ennen lähitapaamista. 
Kokoamme ryhmät vertaisuus edellä. Siksi 
voi käydä niin, että et pääse ryhmään, joka 
kokoontuu haluamanasi aikana tai johon 
sisältyy viikonlopputapaaminen. Ilmoittau-
tumisesi jää voimaan, ja otamme yhteyttä, 
kun sopiva vertaisryhmä käynnistyy.

Saat varmistuksen ryhmän toteutumi-
sesta sähköpostiisi. Jos aika ja aihe sopivat 
sinulle, otamme yhteyttä myös puhelimit-
se. Silloin juttelemme tarkemmin ajatuk-
sistasi ennen ensimmäistä kokoontumista. 

Kysy neuvoa sosiaaliturva-asioissa

Hanna Ihantola
044 059 2635
hanna.ihantola@
cp-liitto.fi

Palvelujärjestelmä saattaa ainakin aluksi tun-
tua vaikeasti ymmärrettävältä. Silloin CP-liitto 
tarjoaa apua. Voit soittaa tai lähettää sähkö-

postia työntekijöillemme, jotka pohtivat kans-
sasi vastauksia tai ohjaavat eteenpäin.
Ota meihin yhteyttä!

Merja Partanen
040 575 3022
merja.partanen@
cp-liitto.fi

Päivi Ritvanen 
040 765 9497
paivi.ritvanen@
cp-liitto.fi

Tuula Koivula
044 7607208 
tuula.koivula@cp-liitto.fi

VERTAISRYHMÄT



SOSIAALISEN VALMENNUKSEN 
KURSSIT 2022

Perhekurssit, hakuaika päättyy 31.3.2022

100302	Perhekurssi,	5–7-vuotiaalla	lapsella	on	hemiplegia
100300 Osittainen perhekurssi, 
13–17-vuotiaalla nuorella on    
cp-vamma, mmc tai hydrokefalia  
100301 Perhekurssi, 1–4-vuotiaalla lapsella on
cp-vamma, mmc tai hydrokefalia     
100303 Perhekurssi, 7–12-vuotiaalla lapsella on 
cp-vamma, mmc tai hydrokefalia     
100333 Isovanhempien ja lastenlasten viikonloppu   

Nuorten kurssi, hakuaika päättyy 30.4.2022

100308 Nuorten kurssi 15–18-vuotiaille 

Aikuisten kurssit, hakuaika päättyy 30.4.2022

100314 Aikuisten kurssi Musiikkia ja liikettä 
100315 Aikuisten kurssi Voimaa luonnosta 
100316 Aikuisten kurssi Kipinöivä elämä 

Sosiaalisen valmennuksen etävertaisryhmät, 
joihin sisältyy viikonlopputapaaminen

Perheryhmän 1 kokoontumiset alkavat viikolla 11 (14.3.2022 alkava viikko). 
Lähitapaaminen järjestetään 17.–19.6.2022 Eurajoella. Ilmoittaudu viimeistään 27.2.2022

Perheryhmän 2 kokoontumiset alkavat viikolla 37 (12.9.2022 alkava viikko) ja lähitapaaminen 
järjestetään 21.–23.10.2022 Eurajoella. Ilmoittaudu viimeistään 28.8.2022

Aikuisten vertaisryhmän kokoontumiset alkavat viikolla 14 (4.4.2022 alkava viikko).
Lähitapaaminen järjestetään 20.–22.5.2022 Moijalassa. Ilmoittaudu viimeistään 20.3.2022.

Nuorten vertaisryhmän kokoontumiset alkavat viikolla 40 (3.10.2022 alkava viikko).
Lähitapaaminen järjestetään 11.–13.11.2022 Eurajoella. Ilmoittaudu viimeistään 18.9.2022.

6.–11.6.2022                    Eurajoki

nuoret ja perhe yhdessä  10.–12.6.2022                    Eurajoki
nuoret jatkavat keskenään 13.–15.6.2022                    Eurajoki

   

3.–8.7.2022                    Eurajoki

9–14.7.2022                    Eurajoki
23.–25.9.2022      Rokua (Utajärvi)

28.6.–4.7.2022     Moijala (Hattula)

7.–12.6.2022     Moijala (Hattula)
7.–13.7.2022     Moijala (Hattula)

17.–22.7.2022     Moijala (Hattula)


