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KYSELY RYHMÄMUOTOISEN AVOKUNTOUTUKSEN HYÖDYISTÄ  

 

Kuntoutujan nimi: ________________________________  Päiväys: ________ 2012 
 

Pohdi mitä hyötyä sinulle on ollut ryhmämuotoisesta avokuntoutuksesta. Lue ennen vastaamista 

kaikki vastausvaihtoehdot. Merkitse enintään viisi (0-5) tärkeintä asiaa, joista koko kahden 

vuoden Vake-avokuntoutuksessa olet hyötynyt. Vastaa oman käsityksesi mukaan, oikeita tai 

vääriä vastauksia ei ole. Jos annetut vaihtoehdot eivät ole mielestäsi niitä tärkeimpiä, voit kirjoitta 

oman vaihtoehtosi lomakkeen loppuun kohtaan: ”muu, mikä?”.  

 

Pidä tämä lomake itselläsi. Se käsitellään Kelan tutkijan kanssa loppuarvioinnin yhteydessä. 

❑ omatoimisuuden lisääntyminen  

❑ omien voimavarojeni tehokkaampi hyödyntäminen 

❑ uusien toimintatapojen hyödyntäminen arjessa (kompensaatiokeinot) 

❑ rohkaistuminen kokeilemaan eri toimintoja tai erilaisia tapoja tehdä tuttuja 

toimintoja (esim. konserteissa käyminen, avun pyytäminen tai apuvälineen 

käyttöön otto) 

❑ uusien vapaa-ajantoimintojen (kuten harrastusten, liikuntamuotojen tai 

mielenkiinnonkohteiden) löytyminen 

❑ uusissa työ-, järjestötyö tai vapaaehtois-työtehtävissä aloittaminen 

❑ uusien opintojen tai kurssien aloittaminen 

❑ motivaation lisääntyminen itseni hoitamiseen ja/tai kuntoutumiseen 

❑ omien kuntoutustavoitteiden selkiintyminen 

❑ olemassa olevien omien apuvälineiden tehokkaampi hyödyntäminen  

❑ uusien apuvälineiden saaminen tai niiden hankinnan vireille laittaminen  

❑ uusien asunnonmuutostöiden toteutuminen tai niiden vireille laittaminen  

❑ uusien palvelujen (esim. henkilökohtainen avustaja, siivouspalvelu, vapaa-ajan 

matkat) saaminen tai niiden hakemisen vireille laittaminen 

❑ kommunikoinnin paraneminen läheisten kanssa 

❑ sosiaalisten valmiuksien kehittyminen   

❑ uusiin ihmisiin tutustuminen  

❑ tiedon ja/tai kokemusten jakaminen vertaisten kanssa 

❑ henkisen tuen saaminen  

❑ läheisen saama tuki  

❑ oman ymmärryksen lisääntyminen MS-taudista ja/tai siihen liittyvästä 

kuntoutuksesta  
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❑ tiedon lisääntyminen omasta toimintakyvystäni ja/tai oireistani  

❑  

uuden tiedon saaminen, mistä asiasta:________________________________ 

❑ läheisen saama tieto 

❑ uusien taitojen oppiminen 

❑ rentoutumiskeinojen oppiminen  

❑ energiansäästökeinojen oppiminen  

❑ toiminnan ja levon sopivan rytmittämisen omaksuminen  

❑ toimintojen priorisointi: tärkeimpiin toimintoihin keskittyminen  

❑ uusien keinojen löytyminen muistin tai keskittymiskyvyn tueksi 

❑ arjessa tarvittavien ongelmanratkaisukeinojen kehittyminen  

❑ ideoiden saaminen omatoimiseen harjoitteluun  

❑ fyysisen kunnon tai toimintakyvyn kohentuminen tai säilyminen  

❑ liikkumiskyvyn helpottuminen  

❑ kivunhallinnan kehittyminen  

❑ rakon ja/tai suolentoiminnan hallinnan paraneminen  

❑ seksuaalisuuteen liittyvien asioiden helpottuminen  

❑ mielialan kohentuminen  

❑ itsetunnon kohentuminen  

❑ sairauden hyväksymisen helpottuminen  

 

❑ 

 

Muu, mikä? _____________________________________________________ 

 

❑ 

 

Muu, mikä? _____________________________________________________ 

 

❑ 

 

Muu, mikä? _____________________________________________________ 

 

❑ 

 

Muu, mikä? _____________________________________________________ 

 

❑ 

 

Muu, mikä? _____________________________________________________ 

 


