ELO-lehdyke
on tiedote erityisperheitä varten
KESÄ 2006
Tämä lehdyke on erityisperheille ja erityisperheiden
arjesta kiinnostuneille.
Jos sinulla on mielessä jotain
tietoa, josta uskoisit toistenkin erityisperheiden hyötyvän, toimita tietosi Pialle
p. 040-592 6117 tai erityislasten.omaiset@luukku.com.
Kiitos!
**********

ELO eli Erityislasten
Omaiset ELO ry. täyttää
kuusi vuotta elokuussa 2006.
ELOlaiset määrittelevät erityisperheen perheeksi, jossa
on yksi tai useampi erityistä
tukea tai hoivaa tarvitseva
vammainen tai pitkäaikaissairas lapsi. ELOlaiseksi pääsee
jokainen, joka on kiinnostunut
jakamaan kokemuksiaan erityislasten ja -perheiden elämästä.
Toiminta on käynnistynyt Roniemellä, mutta ELOlaisia on
jo 26 kunnassa ympäri Lapin
ja Suomen. ELOssa on tällä
hetkellä lähes 100 erityisperhettä ja 190 yhteistyötoimijaa.
ELOn toimintaa johtaa ELOn
hallitus, jossa on virkistys-,
tiedotus&koulutus- ja jäsentoimikunnat sekä kummi-,
tilapäishoito- ja ELOn tulevaisuustyöryhmät. Lehdykkeen
lopussa on luettelo hallituksen
jäsenistä yhteystietoineen.
Yhdistyksen avainsanoja ovat
mm. vertaistuki, tiedottaminen,
koulutus, tapahtumat, erityislasten harrastus- ja kaveritoiminta. Tervetuloa mukaan!

ELOn KUMMITYÖRYHMÄ
KIITTÄÄ
jokaista yritystä, yhdistystä ja
yksityistä henkilöä, jotka mahdollistitte suomalaisten tsunamilasten hyväntekeväisyysmatkan Rovaniemelle
25.-26.3. Matka onnistui yli
odotusten ja se suuri tsunamilasten ja heidän nykyomaisten
(yhteensä 17 henkilöä) osoittama
kiitollisuus matkasta ja sen
annista lämmittää meitä jokaista tapahtumajärjestelyyn
osallistunutta. Hienoa, että me
lappilaiset olemme halukkaita
ja osaavia tekemään arvokasta hyväntekeväisyystyötä.
********************************
ELOn VIRKISTYSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA
ELOn Aurinkopäivä ja vuosikokous pidettiin Mäkirannan
päiväkodilla 1.4. Tapahtumaan
osallistui 13 vanhempaa, 13
lasta ja 20 Rovala-Opiston
viittomakielisen ohjauksen
opiskelijaa, jotka vastasivat
lasten ohjelmasta. Suuri kiitos
opiskelijoille ja Kristiinaopettajalle!
**********
ELOisät kokoontuivat 7.4.
salibandyn, uinnin, saunomisen ja iltapalan merkeissä
hyödyntäen Kolpeneen palvelukeskuksen palveluja. Mukana oli 7 isää, jotka tässä kiittävät illan isäntää Juha-Matti
Kivistöä.
**********

ELOvanhempien pizzailtaa
vietettiin 12.5. Ravintola Oktetissa. Mukana oli yhteensä 16
henkeä.
**********

ELOisien kesät reffit on
perjantaina 16.6. kello 18
alkaen. Tukikohtana ELOperheen Nurminen&Veijalainen
rantasauna, os. Koivikkotie
19A. Ilmoittautumiset illan
isäntä ELOisä Tomi Nurmiselle, p. 0400-194 450 tai tomi.nurminen@pp6.inet.fi.
**********

ELOäitien hemmotteluilta on lauantaina 26.8.
kello 17 alkaen. Paikka Villa
Willamo Pöykkölässä. Luvassa hyvässä seurassa intialaista ja perinteistä hierontaa,
jalka-, käsi-, kasvohoitoa, saunomismahdollisuus ja iltapala.
Hinta 20 €/ELOjäsen ja 30€/eijäsen sis. yhden valitun hoidon
(kesto 30 min.) ja iltapalan. Ilmoittautumiset 18.8. mennessä
tapahtumavastaava, ELOäiti
Pirjo Alalle, p. 040-518 6900
tai ala.pirjo@suomi24.fi.
**********

ELOvanhempien takkailtaa vietetään Villa Willamolla Pöykkölässä lauantaina
16.9. kello 19 alkaen. Luvassa makkaran paistoa, takkatulen ääressä rupattelua, yhdessä oloa. Hinta 0€/ELOjäsen ja
10€/ei-jäsen. Ilmoittautumiset
8.9. mennessä tapahtumavastaava, ELOäiti Pirjo Alalle,
p. 040-518 6900 tai
ala.pirjo@suomi24.fi.
********************************

**********
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ELOn JÄSENTOIMIKUNTA
TIEDOTTAA
ELOn vuosikokousväki päätti
ELOyhdistyksen jäsenmaksuksi 15€/omainen/vuosi
(kesä 2006-kevät 2007). Vuosikokouksessa sovittiin jäsenmaksun laskuttamisesta, joten
kaikki ELOn rekisterissä olevat
erityisperheet saavat laskun
ELOlta ja laskua vastaan voi
varmistaa jäsenyytensä ja
ELOn toiminnan tukemisen,
jatkumisen ja kehittymisen.
Jäsenmaksun maksanut
omainen tuo ELOedut koko
perheelle.
Hyvä erityisperhe, liity siis
jäseneksi!
* saat vertaistuen muista erilaista arkea elävistä perheistä
* saat tietoa à ELO-lehdyke
* saat rahallista etua à ELO
tilaisuudet, koulutukset, seminaarit tilaisuudesta riippuen
veloituksetta tai omakustannehintaan (jäsenhinta ja eijäsenhinta)

* opit uutta
* voit vaikuttaa ja kehittää
* yhdessä on hyvä ja kiva olla
ELOn jäsenvastaava ELO-äiti
Tiina Rauhala, p. 0400987 406 tai tprauhala@netti.fi.
********************************
ELOn TIEDOTUS- JA KOULUTUSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA

ELOn uusi hallit us toimintakaudelle 2006-2007 nimettiin ELOn Aurinkopäivän
yhteydessä pidetyssä vuosikokouksessa 1.4. Yhdistyksen
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pia Ylisuvanto. Hallituksen muut jäsenet ovat Tiina
Rauhala (varapj. Ja siht.), Leila
Auer (rahastonhoitaja), Pirjo Ala
ja Sari Veijalainen. Varajäseninä hallituksessa ovat Esa
Auer, Timo Lappalainen,

Kristiina Leinonen ja Tuula
Marttiini.
ELOn hallitus kokoontuu:
22.8., 19.9., 24.10. ja 21.11.
Perhetuvalla (os. Aallonkatu 2A)
kello 18 alkaen. Hallituksen
kokoukset ovat ELOjäsenille ja
jäsenyydestä kiinnostuneille
avoimia. Tervetuloa!
****************
KOTA-keskus järjestää ainutlaatuista kommunikaatiokoulutusta Rovaniemellä:
Tiistaina 6.6. kello 17-20

”Kommunikaatiopassipaja”. Kommunikaatiopassi
on lehtinen, joka kertoo, miten
puhevammainen henkilö ilmaisee itseään. Passi on suurena
apuna mm. kuntoutusjaksoilla,
sairaalassa, kohdatessa uusia
ihmisiä. Passipaja on ELOperheille ns. kymppikoulutuksena
(10 € ovimaksu). Paikka:
Kommunikaatiokeskus Kota,
Mustikkarinne 1 A, Kolpene,
Myllärintie 35. Ilmoittautuminen maila.haltia@lshp.fi tai
040-707 1561.
****************
Pohjoismaista Luonnonkukkapäivää vietetään su

18.6. Pöyliövaarassa
(Rovaniemi). Tarkempi aika
seuratoimintapalstalta. Pöyliövaarassa on kaksi luontopolkua (Lähdelampi 400m. ja
Virikkolampi 5 km). Lähdelampi soveltuu myös liikuntarajoitteisille.
ELO-äiti Sari Hännisen johdolla Pöyliövaaran tapahtumassa
ELOlaiset talkoilevat ja myyvät
nokkoslettuja keräten täten
varoja ELOn tuleviin tilaisuuksiin.
Hyvä ELOlainen, mikäli olet
kiinnostunut nokkoslettujen
talkoopestistä, soita ja ilmoittaudu Sarille, p. 040-873 7986.
****************
Kuudes ELOn kaverikurssi alkaa orientoivana
viikonloppuna 9.-10.9. Kurssi
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on rakennettu ja testaten kehitetty vapaaehtoisille henkilöille, jotka haluavat toimia
vapaa-ajan harrastekavereina erityislapsille eli lapsille,
joilla on erityisen hoidon tai
tuen tarve.
Orientoivan viikonlopun lisäksi
kurssiin kuuluu 5 jatkokoulutusiltaa ja harjoittelut erityisperheissä. Kurssi on maksuton ja
siitä saa kurssitodistuksen.
Kurssitoteutuksesta vastaavat
Suomen Punaisen Ristin Lapin
piiri, Erityislasten Omaiset
ELO ry., Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lapin Urheiluopisto ja Kommunikaatiokeskus Kota.
Vapaaehtoiset ilmoittautuvat
SPR, Veli-Matti Ahtiaiselle, p.
0400-398 217 tai velimatti.ahtiainen@redcross.fi
ja vapaa-ajan harrastekaverista kiinnostuneet erityisperheet ELO-äiti Pia Ylisuvannolle, p. 040-592 6117 tai
pia.ylisuvanto@luukku.com.
****************
Hengähdystauko erityislasten
ja -nuorten vanhemmille ja
toiminnallinen, turvallinen tilapäishoito erityislapsille ja –
nuorille seuraavasti:

Vauhtiviikonloput 2006
16.-18.6. liikuntarajoitteiset lapset
21.-23.7. kehitysvammaiset nuoret
18.-20.8. kehitysvammaiset lapset
15.-17.9. autistiset lapset
20.-22.10. liikuntarajoitteiset lapset
17.-19.11. kehitysvammaiset lapset
16.-17.12. kehitysvammaiset lapset

Viikonlopuissa on paikkoja 3-6
lapselle tai nuorelle kerrallaan.
Tukikohtana Touhutupa, Kolpeneen palvelukeskuksen
iltapäivätoiminnan tila Rovaniemellä.
Vauhtiviikonlopuista vastaa
valtakunnallinen Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.
Maksusitoumuksen saamiseksi ole yhteydessä kotikuntasi
kehitysvamma- tai vammaispalvelujen työntekijään.

Ilmoittautumiset Vauhtiviikonloppuun viim. 2 viikkoa
ennen hoidon tarvetta: perhelomittaja Tanja Pakisjärvi, p.
040-7401 004. Tanja päivystää ti ja to kello 17-19.
Huom! Mikäli em. vauhtiviikonloppuajankohdat eivät palvele
perhettäsi, Palvelusäätiö on
valmis toteuttamaan vauhtiviikonlopun haluamanasi viikonloppuna, kunhan kokoat yhteen vähintään 3 erityislasta
tai –nuorta!
Vauhtiviikonloppu –tuotteesta
oli lehtiartikkeli Lapin Kansassa su 7.5. Jutussa esittäytyi
ELO-äiti Pirjo Ala poikansa
Pasin kanssa.
****************
ELO välittää tietoa ELOn tuottamista ja järjestämistä tapahtumista ja tilaisuuksista, mutta
myös ELOlle toimitetuista,
muiden järjestäjätahojen tuottamista asioista, joista erityislasten ja –nuorten sekä heidän
perheiden on

le lapsille toteutuu 25.-28.7. Lisätiedot Kasperi, Anu Karinen, p.
040-507 6263.

6900. Tavoite on saada 10 ELOliiville kantaja tapahtumaan! Lisätiedot www.soveli.fi

* Kehitysvammatuki 77 Kemi ry
järjestää tanssitapahtuman
Ravintola Hullun Myllyn (Kemi)
puistoterassilla su 6.8. 16-19.
Musiikista vastaa iltatähtiorkesteri. Tanssilippu 5 €/henkilö,
avustajat 0€. Ilmoittaudu Onerva
Mäkäräinen, p. 040-848 2641.

* Malike eli matkalle, liikkeelle,
keskelle elämää – toimintaa ja
toimintavälineitä erityistä tukea
tarvitseville lapsille ja nuorille.
Malike-tiimi järjestää 6.-9.9. Ylläksellä Lappean Lomassa Ruskan
Lumo – kurssin perheille ja palvelualan yrittäjille. Päivien aikana
nautitaan Lapin ruskasta ja kokeillaan keinoja luonnossa liikkumiseen. Luvassa koski- ja kumilautan kyytiä, jokikalastusta, ajelua
maastomönkijöillä ja taakkaporoihin tutustumista. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset 7.8. mennessä
Malike, sirkka.nikulainen@kvtl.fi
tai p. 050-328 8427.

* Rovaniemen kaupungin kotihoidonohjaajat Sirkka ja Jaana tiedottavat: Passipaja Kodalla 29.8.
klo 17-20 ja vanhempien saunailta seurakunnan leirikeskuksessa Norvajärvellä 12.9.klo 18
* Edu Kettusen viimeisimmällä,
tänä keväänä julkaistulla levyllä
on kappale ”Voimamies”, joka
on omistettu 6 v. erityislapselle
Artulle.

HYVÄ TIETÄÄ

* Logopedics Pro Communication
järjestää syksyllä 2006 Oulun ja
Lapin läänissä kommunikaation
ohjelmakoulutuksia (Symbolikirjoitus2000, Symbol fo Windows,
Lexia) ja työpajakoulutuksia
(kommunikaatiopassipaja, kuvilla
vuorovaikutukseen –työpaja).
Lisätiedot Niina Niva, p. 040-560
4719 ja www.logopedics.fi.

* Soveltava Sporttileiri 4.-7.6.
erityisohjausta tarvitseville 8-12 –
vuotiaille tytöille ja pojille. Paikka
Lapin Urheiluopisto. Hinta Rovaniemen kaupungin kirjoilla oleville
53 € sis. ohjelman, majoituksen,
ruokailut ja vakuutuksen. Muille
106 €. Lisätiedot: Lapin Liikunta
ry, Maarit Toivola, p. 314 085.

* Jaatispostista poimittua: Valtioneuvosto on julkistanut vammaispoliittisen selonteon ensimmäisen laatuaan Suomessa. Itse selonteko löytyy osoitteesta
http://www.stm.fi/Resource.phx/pu
blishing/store/2006/05/aa1147414
977783/passthru.pdf

* Rovaniemen kaupungin Liikuntapalvelukeskus järjestää 26.6.1.7. soveltavan uimakoulun
lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat avustusta ja erityisohjausta
uinnissa. Paikka Lapin Urheiluopisto. Hinta 35 € / lapsi.
Ilmoittaudu Katriinalle, p. 322
6575.

* Soveltavan liikunnan teemavuoden 2006 päätapahtuma on liikunnallinen Hyvän tahdon viesti,
joka käynnistyy Rovaniemeltä
30.8. päättyen Helsinkiin 15.9.
Viestin tavoitteena on edistää
soveltavaa liikuntaa (erityisliikuntaa) ja tehdä sitä tunnetuksi. Me
ELOlaisetkin tuemme viestiä ja
sen starttia Rovaniemellä 30.8.
kello 12, jolloin kokoonnumme
ELO-liiveinemme Sampoaukiolle
(maaherra Hannele Pokan puhe)
ja Joulupukin kanssa siirrymme
Kemijoen rantaan, josta viesti
jatkaa matkaa kirkkoveneellä
kohti etelää. Hyvä ELOlainen,
mikäli haluat osallistua tapahtumaan ELOedustajana, ilmoittaudu
ELO-äiti Pirjo Alalle, p. 040-518

* Kouluikäisten erityislasten
kesäleiri on Lapin Liikuntakeskuksessa 3.-7.7. Lisätiedot kotihoidonohjaaja Sirkka Vitikka, p.
040-583 7232.
* Erityislasten koti ja tilapäishoitopaikka Kasperi järjestää kesäleirejä erityislapsille kesän aikana.
Esim. seikkailuleiri liikuntaesteisil-

Erityislasten Omaiset ELO ry.
3/3

****************
ELOn HALLITUS
PIA YLISUVANTO (pj.)

p. 040-592 6117
pia.ylisuvanto@luukku.com
TIINA RAUHALA (varapj. ja siht.)

p. 0400-987 406
tprauhala@netti.fi
LEILA AUER

p. 0400-395 188
leila.auer@fi.ey.com
ELO-tili POP 564002-2141472
PIRJO ALA

p. 040-518 6900
ala.pirjo@suomi24.fi
SARI VEIJALAINEN

p. 0500-752 475
sari.veijalainen@pp.inet.fi

ESA AUER (varajäsen)

p. 040-731 9346
rovaniemi@ketosenliikenne.fi
TIMO LAPPALAINEN (varajäsen)

p. 040-776 8406
tilappal@ulapland.fi
KRISTIINA LEINONEN (varajäs.)

p. 040-773 9869
kristiina.leinonen@rovala.fi
TUULA MARTTIINI (varajäsen)

p. 040-511 2916
tuula.marttiini@luukku.com

