ELO-lehdyke
on tiedote erityisperheitä varten
KEVÄT 2008
Tämä lehdyke eli tiedote on
erityisperheille ja erityisperheiden arjesta kiinnostuneille henkilöille.
Jos sinulla on tietoa, josta
uskoisit erityisperheiden
hyötyvän, toimita tietosi
Pialle p. 040 - 592 6117 tai
hallitus(at)erityislastenomaiset.fi

Kiitos!
**********

ELO eli Erityislasten
Omaiset ELO ry. täyttää
kahdeksan vuotta elokuussa
2008.

ELO on vertaistukiyhdistys yli diagnoosirajojen. Erityisperheeksi määritellään perhe, 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 Rovaniemeltä ja on laajentunut
ympäri Lapin ja Suomen.
ELOssa on tällä hetkellä 134
erityisperhettä ja yli 270 yhteistyötoimijaa.
Yhdistyksen avainsanoja ovat
vertaistuki, tiedonvälitys, koulutus, tapahtumat, erityislasten
harrastus- ja kaveritoiminta.
ELOn toimintaa johtaa ELOn
hallitus. Luettelo hallituksen
jäsenistä yhteystietoineen
löytyy tiedotteen lopusta.
Tervetuloa mukaan ELOtoimintaan!

Erityislasten Omaiset ELO ry:n
ELO-TAPAHTUMIA

Vuosikokous 2008 on
sunnuntaina

ELOäidit hemmottelevat
itseään lauantaina

15.3.2008 kello 17-21.
Paikka Kauneushoitola Lea
Kivelä, os. Valtakatu 18, Rovaniemi. Tarjolla on puolen
tunnin kestoisia kauneudenhoito- ja hierontapalveluja
sekä pientä iltapalaa leppoisassa ELOseurassa.
Hinta 10€/ELOjäsen ja 20€/ei
jäsen. Ilmoittautumiset Pialle
heti, p. 040-592 6117 tai
pia.ylisuvanto(at)luukku.com.
**********

ELOisät työstävät kevättapaamistaan. Tarkemmat tiedot
Timolta, tilappal(at)ulapland.fi.
**********
ELOperheiden vuosittainen

6.4.2008
kello 15.
Paikkana
Mäkirannan
päiväkoti, os. Mäkiranta 3,
Rovaniemi. Läpi käydään
säännöissä määrätyt asiat,
mm. toiminta vuodelle 2008.
Hallitustyöskentelystä kiinnostuneet ELOvanhemmat ovat
tervetulleita mukaan uuteen
hallitukseen! Erillistä lastenhoitoa kokouksen ajaksi ei ole
järjestetty, joten toivomus on,
että jokainen perhe huolehtisi
oman hoitajan tarvittaessa
mukaan. Kokouksessa pizzatarjoilu, jonka vuoksi ilmoittautumiset Pirjolle 31.3. mennessä, ala.pirjo(at)netti.fi tai p.
040-518 6900.

Aurinkopäivä 2008 järjestelyt ovat työn alla.
Suunnitteilla on perheiden
ulkoilupäivä 5.4.kello 13-

16.

Tarkemmat tiedot paikasta ja
sisällöstä löytyvät yksityiskohtien varmistuttua ELOn nettiosoitteesta
www.erityislastenomaiset.fi
ja ELOrekisterissä olevat perheet tulevat saamaan infon
sähköpostitse.
**********
www.erityislastenomaiset.fi
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Tässä tiedotteessa:
* ELOäidit
* Aurinkopäivä 2008
* Vuosikokous 2008
* Mielen Eliitit 2
* Perhetuparyhmä
* Koulunkäyntiavustajat
* Lystilauantait
* Vauhtiviikonloput
* Perhehoitajakoulutus
* ELOn kaveriklubi
* Tiedonvälitys
www.erityislastenomaiset.fi

VERTAISTUKI

Mielen Eliitit 2 –
mieliryhmää kasataan parhaillaan. Kevään 2008 aikana
toteutuu Rovaniemellä kaksi
ammattihenkilöille suunnattua
depressiokoulun ohjaajakoulutusta. Koulutuksen aikana
koulutuksessa olevat henkilöt
vetävät pareittain omaa mieliryhmää (2 vetäjää per ryhmä,
10 tapaamista viikon välein,
kesto 2 h per tapaaminen,
suljettu ryhmä, jossa 6-8 mielen itsehoitokurssilaista).
Depressiokoulutuksen ohjaajakoulutuksessa olevat puhevammaistentulkki/kuntoutusohjaaja Kirsti Salonen ja kuntoutussuunnittelija/fysioterapeutti Maila Haltia kokoavat
parhaillaan Mielen Eliitit 2 –
ryhmää, joka tulee kokoontumaan maa-

nantaisin
17.3.2008
alkaen kello
18-20
KOTA -keskuksessa Kolpeneen palvelukeskuksessa,
os. Myllärintie 35, Rovaniemi.
Ilmoittaudu heti Mailalle, p.
040-707 1561 tai maila.haltia(at)lshp.fi.
**********
Kahdeksan alle kouluikäisen
erityislapsen perhettä on ilmoittautunut 12.3.-18.6.2008
kerran viikossa kokoontuvaan

perhetuparyhmään. Kyseessä on perhetyön muoto,
jossa ryhmäkokoontumisia on
15. Toteutuksesta vastaa
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Perhetyön uudet portaat
–projektin perhetyöntekijä
Sirpa Vähänikkilä,
p. 040-562 6169, sirpa.vahanikkila(at)mll.fi
ja Rovaniemen kaupungin
perhetyöntekijä Riikka Pallari,
riikka.pallari(at)rovaniemi.fi.

EDUNVALVONTA
Yhteistyössä ELOperheet,
koulunkäyntiavustajat ja erityisopettajat järjestettiin
27.2.2008 Rantavitikan koululla Rovaniemellä keskustelutilaisuus koulunkäyntiavustajamäärien leikkauksista ja
niiden vaikutuksista rovaniemeläisiin tukea tarvitsevien lapsiin, nuoriin, heidän
perheisiinsä ja itse koulunkäyntiin.
Tilaisuuden tärkein tehtävä oli
varmistaa, että avustajamäärien leikkauksista päättävillä
henkilöillä on riittävästi oikeaa
tietoa leikkausten todellisista
negatiivista vaikutuksista sekä
taata, että perheiden, avustajien ja opettajien mielipiteet
suunnitelluista 10 avustajan
leikkauksista tulee kuulluksi.
Tilaisuuteen osallistui ennätykselliset lähes 90 henkilöä;
erityisperheiden vanhempia,
koulunkäyntiavustajia, erityisopettajia, luokanopettajia,
rehtoreita, kaupungin valtuutettuja, koulutuslautakunnan
jäseniä ja muita aiheesta kiinnostuneita henkilöitä.
Tilaisuus oli kaikin puolin onnistunut ja rakentavassa hengessä läpiviety keskustelu- ja
kannanottotilaisuus.
Pyydetyt puheenvuorot illan
aikana pitivät erityisopetuskoordinaattori, Napapiirin yläasteen rehtori Jorma Kuistio,
erityisopettaja Inkeri Mäensivu, koulunkäyntiavustaja
Reija Sotkasiira ja ELOvanhempi Seija Tuomisto.
Pyydettyjen puheenvuorojen
lisäksi puheenvuoroja käyttivät
lukuisat koulunkäyntiavustajamäärien leikkauksista huolestuneet henkilöt.
Tilaisuuden osallistujien yhteinen näkemys oli, ettei avustajamääriä voi enää leikata (syksyllä 2007 leikattiin 40 koulunkäyntiavustajaa).
www.erityislastenomaiset.fi
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Tapahtuman suunnitteluryhmän laatima kuntalaisaloite
esiteltiin tilaisuuden osallistujille. Kuntalaisaloite sisältää
seuraavat kärkitavoitteet:
1. Saada kouluihin takaisin
kevään 2007 koulunkäyntiavustajamäärä eli palkata
nykyisten lisäksi 40 osaavaa,
ammattitaitoista ja vakinaista
koulunkäyntiavustajaa
2. Varmistaa, ettei ryhmäkoko
luokissa nouse liian suuriksi
3. Muistuttaa 11-vuotisen oppivelvollisen lapsen ja nuoren
koulupolun tärkeyttä
4. Vaatia erityisosaamisen
hyödyntämistä à vanhempien, tukea tarvitsevien lasten ja
nuorten, erityisopettajien, luokanopettajien, avustajien osallisuus suunnittelu-, kehittämisja toteuttamistyössä
5. Taata riittävät taloudelliset
resurssit kaupunkimme koulutoimeen hyödyntäen myös
kaupungin ulkopuolisen rahoituksen mm. sosiaali- ja terveysministeriön ja opetusministeriön kehittämisrahat.
60 keskustelutilaisuuteen osallistuneesta antoi allekirjoituksellaan tukensa kuntalaisaloitteelle, joka luovutettiin koulutuslautakunnan puheenjohtaja
Sulo Paksuniemelle vietäväksi
28.2. pidettävään lautakunnan
kokoukseen.
Koulutuslautakuntaa pyydettiin
myötävaikuttamaan, että kuntalaisaloite menisi kaupunginvaltuuston käsittelyyn, jolla
varmistettaisiin, että Rovaniemen käyttöön tarkoitettuja
hanke- ja kehittämisrahoja
käytetään tehokkaasti kotikaupunkimme koulutoimen kehittämiseen.
Parhaillaan odotetaan koulutuslautakunnalta kirjallista
vastinetta lautakunnalle toimitetusta kuntalaisaloitteesta.
Lisätiedot: Pia Ylisuvanto,
pia.ylisuvanto(at)luukku.com.

TILAPÄISHOITO
Rovaniemelle on tuotettu uusi
tilapäishoidon tuote eli

Lystilauantai, joka on 6-16
-vuotiaille erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille suunnattu, ohjattu, kuuden tunnin
toimintapäivä. Ensimmäiset
Lystilauantait järjestetään

26.4. ja 24.5.2008 Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Lapin piirin Perhetoimintakeskuksessa, os. Pirkkakatu 2,
Rovaniemi. Varaa paikka lapsellesi välittömästi, sillä Lystilauantai-päiville on luvassa
jatkoa, mikäli tarvetta on.
Kymmenen ensimmäistä pääsee mukaan. Tarkista maksusitoumus oman kuntasi
vammaispalvelusta.
Ilmoittautumiset 11.4. ja 9.5.
mennessä MLL, p. 040-757
7043 / ammatilliset perhepalvelut.
**********
Vuoden 2008

Vauhtiviikonloppuja eli
tilapäishoitoviikonloppuja lappilaisille erityislapsille ja nuorille on tarjolla 18.-20.4. /
23.-25.5. / 22.-24.8. /
19.-21.9. / 17.-19.10. /
21.-23.11. ja 19.-21.12.
Kesä- ja heinäkuussa eli 26.29.6. ja 24.-27.7. järjestetään 4 päivän tilapäishoidot
palvelemaan etenkin pitkänmatkalaisia erityislapsia ja –
nuoria. Vauhtiviikonlopun
tilapäishoito on ryhmälomitusta 3-6 erityislapselle tai – nuorelle kerrallaan.
Tukikohtana on Touhutupa,
Kolpeneen palvelukeskuksen
iltapäivätoiminnan tila Rovaniemellä.
Vauhtiviikonlopusta vastaa
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. Maksusitoumuksen
saamiseksi ole yhteydessä
kotikuntasi kehitysvamma- tai
vammaispalveluun.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: perhelomittaja sari.manninen(at)kvps.fi tai
p. 0207 713 418. Sari päivystää tiistaisin kello 17-19.
**********
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Tampereelta on järjestämässä Lappiin, todennäköisesti Rovaniemelle,

uusien perhehoitajien
koulutuksen, joka koostuu
kahdesta koulutuspäivästä,
kotitehtävistä ja kotikäynneistä. Tavoitteena on saada koulutettua uusia perhehoitajia
kevään 2008 aikana. Koulutettu perhehoitaja hoitaa tilapäishoidon tarvitsijan eli erityistä
tukea tarvitsevan lapsen tai
nuoren omassa kodissaan
mahdollistaen näin omaishoitajalle vapaapäivän, loman tai
vapaa-ajan.
Te lappilaiset, perhehoitajan
työstä kiinnostuneet, säännölliset elämäntavat omaavat
perheet tai yksittäiset henkilöt,
joilla on aikaa, halua ja aitoa
kiinnostusta toimia erityistä
tukea tarvitsevien lasten ja
nuorten parissa, ota pikaisesti
yhteyttä Kirsi Toiminen, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö,
kirsi.toiminen(at)kvps.fi tai p.
0207 713 554.
Te erityisperheet, jotka olette
kiinnostuneet perhehoidosta
eli saamaan perheenne käyttöön perhehoitajan palvelut,
olkaa yhteydessä
pia.ylisuvanto(at)luukku.com
tai katri.miettinen(at)lshp.fi.

ELOn verkkosivusto
on osoitteessa

www.erityislastenomaiset.fi

ELOn verkkosivustoa ollaan
parhaillaan päivittämässä.
Mikäli jollain syntyy hyviä kehittämisideoita asian osalta,
viestiä voi laittaa osoitteeseen
pia.ylisuvanto(at)luukku.com.
www.erityislastenomaiset.fi
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KAVERIASIAA

ELOn kaveriklubilaiset
eli erityislastemme kaveritoiminnasta kiinnostuneet vapaaehtoiset kokoontuvat kevään 2008 aikana seuraavasti:

5.4. klo 13-16, ELOn Aurinkopäivä, paikka vahvistetaan erikseen. Ilmoittaudu
31.3. mennessä Pirjolle

6.4. klo 15-17, perhetapahtuma, ELOn vuosikokous,
Mäkirannan päiväkoti, os.
Mäkiranta 3, Ilmoittaudu
31.3. mennessä Pirjolle

10.4. kirjailta, os. Jaakonkatu 3, 4. krs. Illassa Pia.

8.5. klo 18-19.30
Punaisen Ristin viikko, os.
Jaakonkatu 3, 4. krs. Illan
emäntänä Saija.

29.5. klo 18-19.30
klubikauden päättäjäiset,
os. Jaakonkatu 3, 4. krs.
Klubitoimintaa vetävät klubipäälliköt ELOn Pirjo, p. 040518 6900 ja SPR:n Saija,
p. 040-702 7153
Hyvä ELOperhe, jos perheelläsi on tarvetta saada
erityislapsellesi kommunikaatiopassi, ilmoittele aiheesta klubipäälliköille, jolloin ELOkaveri voi sellaisen
valmistaa Kommunikaatiokeskus Kodan passipajassa. Kustannukset 10 € per
passi.

TIEDONVÄLITYS
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. ELO
ei vastaa mahdollisista kirjoitus- ja asiavirheistä.
* Yhteisvastuu 2008 –
keräysajankohta on 3.2.-1.5.2008
Keräystuotolla tuetaan mm. kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä Suomessa. Mikäli haluat
mukaan keräystalkoisiin, ota
yhteyttä Matti Väliahdet, Rovaniemen Kehitysvammaisten Tuki
ry, p. 0400-399 116.
www.yhteisvastuu.fi
* Soveltavaa talviliikuntapäivää
vietetään Ounasvaaralla
19.3.2008 kello 10-15. Luvassa
vauhdin hurmaa, talviliikunnan
riemua ja iloista yhdessäoloa
avustajien ja apuvälineiden kera.
Maksuttomat hissiliput. Välinevuokra 4€ hiihtokeskuksen vuokrattavista lasketteluvälineistä ja
lumilaudoista. Ilmoittaudu Henna
Sarajarvi, Rovaniemen kaupunki,
p. 040-548 6447.
* ”Tää on meijän perheen leiri”.
Kalajoen Kristillinen Opisto järjestää vertaisperheviikonlopun
erityistä tukea tarvitseville lapsille
ja heidän perheilleen Kalajoella
28.-30.3.2008 Täysihoitohinta 3080 euroa per henkilö. Jos kiinnostaa, soita heti, p. 08-463 9200.
* ”Näin meillä – mites teillä?” –
vertaisperheviikonloppu Kalajoen Kristillisellä Opistolla
4.-6.4.2008. Kohderyhmä vanhemmat ja heidän kehitysvammaiset lapset, jotka ovat jo murrosiässä tai aikuistumassa. Täysihoitohinta 65-90 euroa per henkilö. Lisätiedot Kalajoen Kristillinen
Opisto, p. 08-463 9200.
* Rovaniemen kaupungin kotihoidonohjaajat Annikki ja Sirkka
kutsuvat erityisperheet:
12.4.2008 kello 10-15 Viittiskerholaisten päivä Norvajärvellä seurakunnan leirikeskuksessa.

19.5.2008 kello 17-19 Viittis-ilta
pienten kehitysvammaisten lasten
perheille. Tuulentupa, os. Kaartokatu 8, Rovaniemi. Lisätiedot:
Annikki Kulppi, p. 0400-701 852
tai Sirkka Vitikka, p. 040-583
7232.
* Rytminen liikepedagogiikka –
koulutus on Rovaniemellä 14.15.4.2008. Ruotsalaiset kouluttajat Anna Cramér ja Lars-Eric Berg
AllaSinnen koulutuskeskuksesta
Södertäljestä ovat kouluttamassa.
Tulkkaus suomeksi. Hinta 250 €.
Ilmoittautumiset: Jukka A. Hakola,
p. 050-597 4361 tai jukka.hakola(at)pp.inet.fi
* ”Vaikuttava yhdistys” koulutuspäivä yhdistystoimijoille Rovaniemellä 19.4.2008 kello 9-16.
Lisätiedot: aluekoordinaattori

Maire Pallari, Kehitysvammaisten Tukiliitto, p. 040-526
8272 tai maire.pallari(at)kvtl.fi
* Rovaniemen Kehitysvammaisten tuki ry:n jäsenilta asumisteemalla on 23.4.2008 kello 18-20.
Toimintakeskus, os. Jämytie 33,
Rovaniemi. Lisätiedot: Leila Mäkelä, p. 040-512 1198.
* Sodankylän kunta, seurakunta ja
TILHI –hanke järjestävät sodankyläläisille erityislasten vanhemmille keskustelutilaisuuden
seurakuntatalolla torstaina
24.4.2008, kello 18 alkaen. Ilmoittaudu 16.4. mennessä aluetyöntekijä Sirkka Nissi-Onnelalle,
Omaishoitajat ja Läheiset liitto, p.
040-513 0292.
* ”Oma koti kullan kallis” –
asumisseminaari Oulussa Radisson SAS Hotel’ssa 23.5.2008.
Lisätiedot aluekoordinaattori Maire Pallari, Kehitysvammaisten
Tukiliitto, p. 040-526 8272 tai
maire.pallari(at)kvtl.fi
* Tiesithän, että vuoden 2008
alusta Kelan maksama lapsen
hoitotuki muuttui alle 16-vuotiaan
vammaistueksi ja vammaistuki
16 vuotta täyttäneen vammaistueksi. Jälkimmäistä voidaan
maksaa vanhuuseläkkeen alkamiseen saakka. Lisäksi takautuva hakuaika lyheni puoleen
vuoteen! www.kela.fi
* Invalidiliitto ja muut vammaisjärjestöt ajavat nyt ankarasti, että

www.erityislastenomaiset.fi
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henkilökohtainen avustaja saataisiin vaikeavammaisille subjektiiviseksi oikeudeksi. Tarkoitus on kerätä vähintään 15 000
nimen adressi asian puolesta. Nyt
on kasassa yli 10 000 nimeä,
joten lisää tarvitaan. Laita nimesi
vetoomukseen, jonka löydät osoitteesta:
www.itsenaisyysvammaisille.fi

* Lapin NeuroNuoret on kerho,
jossa on mukana nuoria monista
neurologisista paikallisyhdistyksistä, mm. MS-, CP-, lihastauti-,
epilepsia- ja aivohalvaus- ja
afasiayhdistyksestä. Kerho toimii
Lapin MS-yhdistyksen alla. Kerhoiltoja pyritään pitämään kerran
kuussa. Toiminta on lähtöisin
nuorista, jotka itse vaikuttavat
toiminnan sisältöön. Lisätiedot
Lapin NeuroNuoret, Tiina-Marika
Nikumaa, p. 040-562 6055. tiina_marikan@hotmail.com.

ELOn HALLITUS
vuosikokoukseen
6.4.2008 saakka

PIA YLISUVANTO (pj.)
p. 040-592 6117
pia.ylisuvanto(at)luukku.com
TIMO LAPPALAINEN (varapj.)
p. 040-776 8406
tilappal(at)ulapland.fi
TIINA RAUHALA (siht.)
p. 0400-987 406
rauhala.tiina(at)gmail.com
PIRJO ALA
p. 040-518 6900
ala.pirjo(at)netti.fi
LISBETH JACOBSON
p. 050-595 0091
ESA AUER (varajäsen)
p. 0400-188 199
esa.auer(at)varamiespalvelu.fi
TUULA MARTTIINI (varajäsen)
p. 040-511 2916
tuula.marttiini(at)luukku.com
TIINA SARNI (varajäsen)
p. 040-912 4721

