ELO-lehdyke
on tiedote erityisperheitä varten
talvi 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. täytti
viisi vuotta elokuussa 2005.
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.
Tässä vaiheessa ELOn toiminta on keskittynyt pääasiassa
alle murrosikäisten erityislasten ja heidän perheiden jaksamiseen.
Toiminta on käynnistynyt Rovaseudulla, mutta ELOlaisia
on jo 13 kunnassa ympäri
Lapin ja Suomen. ELOssa on
tällä hetkellä yli 90 erityisperhettä ja 180 yhteistyötoimijaa.
ELOn toimintaa johtaa ELOn
hallitus, jossa on virkistys-,
tiedotus- ja jäsentoimikunnat
sekä kummi-, tilapäishoito- ja
ELOn tulevaisuustyöryhmät.
Lehdykkeen lopussa on luettelo hallituksen jäsenistä yhteystietoineen.
**********

ELOn VIRKISTYSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA
ELOn pikkujoulut toteutuivat
marraskuun lopulla piparintuoksuisessa ja leppoisassa
tunnelmassa. Mukana oli kahdeksan ELO-perhettä, yhteensä 30 henkilöä. Joulupukin
käynti joulupaketteineen oli
kiva yllätys.
**********

ELOäidit turvesaunaa .
Äitien perinteinen hemmotteluretki turvesaunaan toteutuu
lauantaina 25.2. Paikka Marja-Leena Merkkiniemen turvehoitola Narkauksessa. Kimppakyydit lähtevät kello 16.00 ja
17.00 Rovaniemeltä. Kesto n.
4 tuntia. Hinta iltapaloineen 25
€/henkilö ja bensaraha kuljettajalle. Mahdollisuus ostaa
tuotteita tukkuhintaan.
Sitovat ilmoittautumiset 20.2.
mennessä Sarille, p. 040 873
7986.
**********
ELOisien saunailt a järjestetään keväämmällä. Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä
Esa Aueriin, p. 040-731 9346.
********************************
ELOn TIEDOTUSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA
Tilapäishoidon Vauhtiviikonloput ovat saaneet jatkoa!

Vauhtiviikonloput 2006 :
17.-19.2. liikuntarajoitteiset
lapset
17.-19.3. kehitysvammaiset
nuoret
21.-23.4. kehitysvammaiset
lapset
19.-21.5. autistiset lapset

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
Vauhtiviikonloppujen tavoitteena on antaa erityislasten ja
–nuorten vanhemmille hengähdystauko ja järjestää laadukasta yhdessäoloa lapsille
kohderyhmän tarpeet huomioiden.
Viikonlopuissa paikkoja 3-6
lapselle tai nuorelle kerrallaan.
Tukikohtana Touhutupa, Kolpeneen palvelukeskuksen
iltapäivätoiminnan tila Rovaniemellä.
Vauhtiviikonlopuista vastuun
kantaa valtakunnallinen Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.
Suunnittelutyössä mukana on
ollut meidän oma ELO, Kolpeneen palvelukeskus, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö,
Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijat ja Rovaniemen kaupunki.
Maksusitoumuksen saamiseksi ole yhteydessä kotikuntasi
kehitysvamma- tai vammaispalvelujen työntekijään.
Ilmoittautumiset viimeistään 2
viikkoa ennen vauhtiviikonloppua: perhelomittaja Tanja Pakisjärvi, p. 040-7401 004. Tan
ja päivystää tiistaisin ja torstaisin kello 17-19.
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**********
Kuudetta ELOn kaverikurssia kasataan parhaillaan. Kurssin tavoitteena on
kouluttaa vapaaehtoisia henkilöitä vapaa-ajankavereiksi
erityislapsille eli lapsille, joilla
on erityisen hoidon tai tuen
tarve.
Kurssi sisältää orientoivan
viikonlopun 18.-19.2. ja viisi
jatkokoulutusiltaa, joiden teemoina mm. haastavan lapsen
kohtaaminen, liikuntatyöpajat,
erilaisen kommunikoijan kohtaaminen, kolmas sektori,
vapaaehtoistoiminta ja auttaminen. Kurssiin kuuluu myös
harjoittelujakso etukäteen
sovituissa erityisperheissä.
Kurssi kestää 40 tuntia. Koulutus on ilmainen ja siitä saa
kurssitodistuksen.
Kurssi tullaan toteuttamaan
yhteistyössä ELO, SPR Lapin
piiri, MLL, Lapin Urheiluopisto,
Kommunikaatiokeskus KOTA
ja mahdollisesti erityislasten
jumpparit.
Kurssista kiinnostuneet vapaaehtoiset voivat olla yhteydessä Veli-Matti Ahtiaiseen,
SPR, p. 0400-398 217 ja kavereista kiinnostuneet erityisperheet voivat lähestyä Piaa,
p. 040-592 6117 tai
pia.ylisuvanto@luukku.com
**********
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
HYVÄ TIETÄÄ
* Lapin CP-yhdistys ry etsii
kaudelle 2006 sihteeriä. Lapin
CP-yhdistyksen vuosikokous
pidetään 10.2. klo 18. Paikka
Neuvokas, Rovaniemi. Lisätiedot
p. 040-5928 116 tai
teemujoona@luukku.com.

* Ville Vallaton –liikuntakerho
Rovaniemen seudun tytöille ja
pojille, jotka tarvitsevat erityistukea ja hyötyvät strukturoidusta eli
jäsennellystä liikunnanohjauksesta (tarkkaavaisuus ja kontaktihäiriöt). Tiistai-iltaisin 7.2. alkaen.
Viikot 6-16. Paikka Lapin Urheiluopiston liikuntamaailma. Hinta
35€/10 kiikuntakertaa. Ilmoittaudu
p. 040 5486 447,
outi.kaurala@rovaniemi.fi
* Erityisryhmien ilmainen uintivuoro Vesihiidessä (Rovaniemi)
sunnuntaisin kello 16.45-17.45.
Lisätiedot Jaakko Runtti, p.
346 885 tai 040-718 7764.
* Soveltavan uinnin harrasteryhmät Urheiluopiston uimahallilla viikoilla 2-17. Ryhmät ovat
tarkoitettu liikunta- ja näkövammaisille nuorille,
joilla on 25 metrin uintitaito ja
jotka tarvitsevat erityishuomiota
uinnin harrastamisessa.
Harrasteryhmissä hiotaan jo opittua uintitekniikkaa ja opetellaan
uutta.
Lisätiedot erityisliikunnanohjaaja
Katriina Merkkiniemi
p. 040 5625 337 tai katriina.merkkiniemi@rovaniemi.fi
* Rovaniemen kotihoidonohjaajat
tiedottavat seuraavaa:
Perheilta 7.2. klo 18. Paikka
Jämytie 33. Aiheena pienten
lasten perheet.
Ulkoilu-liikuntapäivä 25.3. Paikka Meltauksen lapsi- ja perhetukikeskus.
Kouluikäisten talvileiripäivät
8.-9.4., Lapin Urheiluopisto.
Perheilta 9.5. klo 18, Jämytie.
4.-7.6. Sporttileiri, Lapin Urheiluopisto. Lisätiedot , Maarit Toivola, p. 314 085.
3.-7.7. Liikunnallinen päiväleiri
kouluikäisille kehitysvammaisille,
Lapin Urheiluopisto.
Lisätiedot Sirkka Vitikka, p. 040583 7232 tai Jaana Kitti (Annikki
Kulpin sijainen), p. 0400-701 852.
* Rovala-Opiston Roottori-kerho
kokoontuu lauantaisin 14.1.-13.5.
kello 13-15. Kerhossa järjestetään
puuhaa erityistä tukea tarvitseville
lapsille ja nuorille. Mukaan vanhemman tai avustajan kanssa.
Lisätiedot p. 511 5604 ja
sari.laatikainen@rovala.fi.

* Futuurikerho eli liikuntakerho
lapsille ja nuorille, joilla vamma tai
pitkäaikaissairaus. Kerho maanantaisin viikoilla 6-17. Paikka
Lapin Urheiluopisto, Ruska-sali.
Ilmoittaudu Tomi Nikula, p. 040721 5912.

**********
ELOn HALLITUS
Virkistystoimikunta:
PIRJO ALA
p. 040-518 6900
ala.pirjo@suomi24.fi
TUULA MARTTIINI
p. 040-511 2916
tuula.marttiini@luukku.com
JAAKKO LEINONEN
(hall. varaj.)

p. 040-823 8979
jaakko.leinonen@rovaniemi.fi
Jäsentoimikunta:
SARI HÄNNINEN (hall. pj.)
p. 040-873 7986
erityislasten.omaiset@luukku.com

TIINA RAUHALA (hall. varajäsen)
p. 0400-987406
tprauhala@netti.fi
Tiedotustoimikunta:
PIA YLISUVANTO (hall. vpj.)
p. 040-592 6117
pia.ylisuvanto@luukku.com
SARI VEIJALAINEN
p. 050-390 0082
sari.veijalainen@laplandfinland.com

JAANA SALMI (hall. varaj.)
p. 050-331 8217
jaanasalmi1@luukku.com
Tilapäishoitotyöryhmä:
KRISTIINA LEINONEN
p. 040-773 9869
kristiina.leinonen@rovala.fi
ELO-isät:
ESA AUER
p. 040-731 9346
rovaniemi@ketosenliikenne.fi
Rahaliikenne:
LEILA AUER
p. 0400-395 188
leila.auer@fi.ey.com
ELO-tili POP 564002-2141472
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