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LIIKU JA JAKSA PAREMMIN  

 

Toiminnallinen avokuntoutuskurssi kaikille syöpään sairastuneille (Alle 2 vuotta 

sairastumisesta) kevät 2020  

-Paikkoja 12, hakuaika päättyy 8.3 

 

 

1. Tapaaminen tiistai 31.3 Kymsy klo 17-20  

-   Kurssin esittely ja tavoitteet 

-   Tutustumista muihin kurssilaisiin sekä odotuksia kurssilta 

-   Ennakkotehtävän läpikäyntiä keskustellen 

-   Kotitehtävä: Mieti omia liikuntatottumuksiasi 

 

2. Tapaaminen tiistai 7.4 Kymsy klo 17-20 

- Liikunnan merkitys toipumisen kannalta, Ft Minna Huomo 

- Alkulämmittely+ kävelylenkki esim. Sapokka/ Meriniemi 

- Kahvit ja loppurentoutus toimistolla 

 

 

3. Tapaaminen torstai 16.4 Kumppanuustalo Viikari klo 16- 19 

- Hyvää mieltä itselle joogan avulla, Marja-Leena Varma 

- Kahvit toimistolla joogan jälkeen ja keskustelua joogakokemuksesta 

 

 

     4.  Tapaaminen lauantai 25.4 Merikeskus Vellamo klo 9-15 

          -  Katse kohti tulevaisuutta, Taideterapeutti Anne Kuvaja 

-  Kotitehtävä: Mieti ravintotottumuksiasi, syötkö terveellisesti?          

 

5. Tapaaminen tiistai 28.4  Kymsy klo 17-20 

- Monipuolinen ravinto, sh Jaana Kolin 

- Terveelliset elämäntavat 

- Palautteet ennen kotiinlähtöä 

 

      

6. Palautetapaaminen tiistai 9.6  Kymsy 17-20 

- Mitä kuuluu? 

- Kurssipalautteet: Mitä sain ja mitä jäin kaipaamaan? 
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Kurssin tavoitteet: 

• Tietoa syöpään sairastumisesta ja hoitojen vaikutuksista omaan elämään 

• Voimavarojen lisääminen sairastumisen jälkeen 

• Auttaa löytämään keinoja oman hyvinvoinnin parantamiseksi 

• Toimintakyvyn edistäminen ja työssä selviytyminen 

• Vertaistuen avulla uudesta elämäntilanteesta selviäminen 

 

 

 

Osallistujan tavoitteet: 

• Osallistujat tekevät ennakkotehtävän, jonka avulla heidän on helpompi asettaa 

omat kurssitavoitteensa 

• Osallistuja tarkastelee omia voimavarojaan ja suuntaa ne tulevaisuuteen 

• Osallistuja tiedostaa liikunnan ja terveellisen ravinnon sekä itsensä 

huomioimisen merkityksen toipumisen ja hyvän olon kannalta 

• Osallistuja löytää ainakin yhden uuden keinon, jolla edistää omaa 

hyvinvointiaan 

• Osallistuja saa vertaistukea 

 

 

 

➢ Ennakkotehtävä lähetetään ennen kurssin alkua osallistujille, jonka he 

täyttävät ja tuovat mukanaan ensimmäiseen tapaamiseen 

 

➢ Osallistujat täyttävät päiväkirjaa kurssin aikana, johon merkitään 

tapaamisen lopuksi: 

a) mikä oli tänään parasta 

b) mitä jäin kaipaamaan 

c) mikä oli tämän illan oivallus 

 

➢ Seurantakysely syksy 2020 
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