Tietoa ja ohjeita seminaariin osallistujille
Matkustusjärjestelyt ja matkakulujen korvaaminen
Matkakustannuksia korvataan omavastuuosuuden ylittävältä osalta julkisten
kulkuneuvojen taksojen mukaan. Omavastuuosuus on 15 vuotta täyttäneiltä 32 €
edestakaiselta matkalta. 7-14 –vuotiaiden omavastuuosuus on 16 € edestakaiselta
matkalta ja alle 7-vuotiailta ei omavastuuosuutta peritä lainkaan.
Mikäli osallistuja ei voi sairautensa tai liikenneolosuhteiden vuoksi käyttää julkista
kulkuneuvoa, hänen on tullut sopia asiasta etukäteen muun korvauksen saamiseksi.
Neuroliiton hallituksen päätöksen mukaisesti näissä tapauksissa järjestetään useampia
matkustajia samaan kulkuneuvoon. Myös oman auton käytöstä on sovittava
etukäteen, jolloin korvaus on omavastuun ylittävältä osalta 0,20 €/km ja 0,25 €/km, jos
autolla kulkee vähintään kaksi samaan tilaisuuteen tulevaa henkilöä.
Omavastuuosuuden ylittävät matkakulut Neuroliitto korvaa jälkikäteen matkalaskua
vastaan. Matkalaskulomakkeen saa paikan päällä ja sen liitteiksi tarvitaan aina kuitit.
Matkajärjestelyitä varten osallistujia pyydetään mahdollisuuksien mukaan
suunnittelemaan kimppakyytien järjestämistä, mikäli useampi henkilö lähtee samalta
suunnalta seminaariin. Ilmoittautumislomakkeella voi ilmoittaa mahdollisuudesta
tarjota kimppakyyti tai tarpeen kimppakyytiin. Tarvittaessa järjestämme kimppakyydin
myös lähimmältä juna-asemalta seminaaripaikkaan ja takaisin. Kirsi Asula kartoittaa ja
välittää osallistujien kanssa kyytejä.
Seminaarin ohjelma on osallistujille ilmainen, mutta majoitus- ja ruokailupaketista
laskutamme omavastuuosuuden
Omavastuuosuus majoitus- ja ruokailupaketista määräytyy osallistujan valitseman
vaihtoehdon mukaan. Neuroliitto laskuttaa omavastuuosuuden jälkikäteen
osallistujalta. Näin voidaan huomioida matkakulujen korvaus ja omavastuuosuudet
samalla kerralla sekä tehdä joko yksi lasku tai kulujen hyvitys osallistujalle.
Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa on varattuna meille huoneita. Jos
osallistuja tarvitsee avustajaa päivittäisissä toimissaan (liikkuminen, pukeutuminen,
peseytyminen, ruokailu), hänellä tulee olla mukanaan oma avustaja.
Seminaari majoitus- ja ruokailupaketilla sisältää majoituksen yhdeksi yöksi, ohjelman ja
sen mukaiset ruokailut. Seminaaripaketin hinta on 70 €/hlö (majoitus, ohjelma ja
ruokailut pe-la) tai pelkkä ruokapaketti 30 €/hlö. Alle 15-vuotiaat lapset yöpyvät

maksutta ja ruokapaketin hinta on 15 €/lapsi. Alle 4-vuotiaista ei peritä lainkaan
maksua.
Ilmoittautuminen ja peruutusmaksu: Ilmoittautumiset pyydetään 6.9.2019 mennessä,
kiitos. Ilman pätevää syytä 1.10. jälkeen tehdystä peruutuksesta laskutetaan
peruutusmaksu 35 €.

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus, Vaihemäentie 10, 21250 Masku, p. 02 439
2111
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on Suomen johtava ja pisimpään toiminut
neurologisten sairauksien kuntoutukseen erikoistunut keskus. Kuntoutuskeskus
sijaitsee Maskun kunnassa. Se on kätevästi valtatien 8 varrella, 18 kilometriä Turusta
Poriin päin.
https://www.kuntoutuskeskus.fi/

Sijainti ja saapuminen
https://www.kuntoutuskeskus.fi/info/sijainti-ja-saapuminen/

Turun rautatie- ja linjaautoasemalta järjestämme
yhteiskuljetuksen Maskun
neurologiseen
kuntoutuskeskukseen.

Huom! Tarvittaessa voit saada VR:n avustuspalvelua junamatkan yhteydessä kaikilla
palveluasemilla sekä useilla asemilla ilman lipunmyyntiä. Avustamisvarauksen voit
tehdä viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua. Lisätietoa saatavilla maksuttomasta
vammaispalvelunumerosta p. 08001-66888 tai
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/vammaispalvelut

