Kevät 2016

”Tule osaksi ELOa,
tehdään yhdessä hyvä elämä
kaikille erityislapsiperheille Lapissa.”
Erityislasten Omaiset ELO ry. on erityislapsiperheiden oma yhdistys. Toimimme Lapin alueella,
yli diagnoosi- ja kuntarajojen.
ELOlehdyke on kevään 2016 ELOtoiminnan tietopaketti, erityisperheille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille, sekä muille erityisperheiden arjesta kiinnostuneille henkilöille. Jos
sinulla on tietoa, josta uskoisit erityisperheiden
hyötyvän, toimita tietosi Eveliinalle tai Suville:

ELOkolo
ELOkolo löytyy Rovaniemen Kauppatorin kupeesta, osoitteesta Pohjolankatu
10 as. 1. Esteetön toimitila (116 m2:n)
sijaitsee katutasossa ja koostuu olohuoneesta, neuvottelutilasta, keittiöstä, työntekijöiden työhuoneista sekä
saunasta ja parvekkeesta.

eveliina@erityislastenomaiset.fi
suvi@erityislastenomaiset.fi

Erityislasten Omaiset ELO ry.
ELO on vertaistukiyhdistys, jonka toiminta keskittyy tukemaan lappilaisia perheitä, joissa on yksi
tai useampi erityistä tukea tarvitseva lapsi tai
nuori. ELO tarjoaa vertaistukea ja virkistystoimintaa erityislapsille, -nuorille ja heidän perheilleen.
ELO toimii Lapissa Enontekiöllä, Kemijärvellä,
Kittilässä, Kolarissa, Muoniossa, Rovaniemellä,
Sallassa ja Sodankylässä. Toiminta käynnistyy
vuoden 2016 aikana myös Inarin kunnassa.
ELOssa toimitaan yli diagnoosirajojen. ELOn vertaisverkostoon ovat tervetulleita kaikki erityistä
tukea tarvitsevat lapset ja nuoret perheineen.
Diagnosoidut tai diagnosoimattomat tuen tarpeet voivat olla fyysisiä, psyykkisiä, neurologisia,
kielellisiä tai sosiaalisia. Kaikkiin tilaisuuksiin voi
osallistua yli kuntarajojen. Toiminnan lähtökohtana on mukava yhdessä tekeminen toinen toistamme tukien ja kunnioittaen.
Toiminta rahoitetaan avustusten, lahjoitusten,
myyjäistuottojen, jäsenmaksujen ja Rahaautomaattiyhdistyksen avustuksen avulla.

Tule mukaan kivaan porukkaan,
yhteiseen mukavaan toimintaan!

ELOkolo on paikka, jonne voi tulla
piipahtamaan, keskustelemaan, kyselemään ja jakamaan kokemuksia
erityisperheiden arjesta. ELOkolo on
myös vertaisryhmien kokoontumis- ja
ryhmätila.
ELOkolo toimii työntekijöiden tukikohtana, joten voit tulla vapaasti piipahtamaan ja tutustumaan tiloihimme.
Varmistaaksesi, että olemme paikalla,
ota yhteyttä meihin etukäteen. Ilmoitamme ELOkolon aukioloajoista myös
Facebookissa. ELOkolo on kiinni ja
ryhmät tauolla peruskoulujen lomien
aikana.
Tilaa voidaan vuokrata ELOn yhteistyötoimijoille sekä ulkopuolisille tahoille
sen ollessa vapaana.
Vuokraa tila käyttöösi:
alle 3 tuntia = 30€
3-6 tuntia = 50€
Saunan vuokrauksen lisämaksu 20€.

Ota yhteyttä
Eveliina, 040 197 5050
eveliina@erityislastenomaiset.fi
Suvi, 040 197 6060
suvi@erityislastenomaiset.fi

ELOjäsen

Liity ELOjäseneksi!
Tule kanssamme tekemään yhdessä
hyvä elämä kaikille Lapin erityislapsiperheille, liity Erityislasten Omaiset
ELO ry:n jäseneksi ja olet ELOlainen!
ELOn vertaistuki muilta erilaista arkea
eläviltä perheiltä on vertaansa vailla
oleva voimavara. ELOn jäsenenä toimintamme on sinulle huomattavasti edullisempaa. Jäsenmaksun maksamalla teet
hyvän teon ja tuet Lapin alueen erityislapsiperheiden vertaistukitoimintaa.
Jäsenmaksua vastaan saat
- vertaistukea
- oikeuden osallistua vain jäsenille
suunnattuun toimintaan
- alennusta tapahtumista
- ELOlehdykkeen kaksi kertaa vuodessa
- uutiskirjeen n. kerran kuukaudessa
- tietoa ajankohtaisista erityisperheitä
koskevista asioista
ELOlaiseksi voi liittyä erityislapsiperheen
vanhempi, läheinen, erityislasten kanssa
tekemisissä oleva henkilö – tai kuka
tahansa, jonka sydäntä lähellä ovat
erityislasten asiat. ELOtoiminnassa voit
olla mukana omien resurssien mukaan.
Jäsenhinta perheelle: 20€/vuosi/perhe.
Jäsenmaksun voi maksaa Erityislasten
Omaiset
ELO
ry:n
tilille:
POP FI88 5640 0220 1414 72 tai netissä
http://erityislastenomaiset.fi/toiminta/
mukaan-toimintaan/liity-jaseneksi/

KAIKKIIN TAPAHTUMIIN VOIT
OSALLISTUA YLI KUNTARAJOJEN!
Lisätiedot ELOn työntekijöiltä:
Eveliina Johansson-Kivioja
040 197 5050,
eveliina@erityislastenomaiset.fi
Suvi Seikkula 040 197 6060,
suvi@erityislastenomaiset.fi

Koulutukset ja teemaillat
Lisätiedot:
Työntekijöiltä tai erityislastenomaiset.fi


Vertaisohjaajakoulutus 27.2. klo 10–
16. Rovaniemellä.



Tietoa & kohtaamisia -ilta Rovaniemellä 6.4. klo 17–19. Illan teemana
on erityinen sisaruus perheen arjessa.





OVET -valmennus verkossa 13.4.
alkaen viitenä peräkkäisenä keskiviikkona.
Ohjaajina
Napapiirin
Omaishoitajat ry:n Katri Mustakangas ja ELOn Eveliina. Lisätietoa katri.mustakangas@napapiirinomaishoi
tajat.fi / 040 197 8551
Maahanmuuttajataustaisen
vammaisen lapsen ja hänen perheensä
kotoutuminen -koulutus 19.4. klo
12–16.



”Rakkaani puhu sinua kuunnellaan”
-teemaillat Rovaniemellä 11.2. ja
Kittilässä 3.5. klo 17.30–19.30.



Autisminkirjon oppilas kouluympäristössä koulutus ammattilaisille 2.3.
Kittilässä.

Rovaniemi
Ystävänpäivän pulkkamäki
14.2.2016 klo 14.30–16.30
Ystävänpäivänä on mahdollisuus viettää
ihana ulkoilupäivä yhdessä muiden ELOperheiden kanssa. Luvassa mäenlaskua,
makkaran- ja vaahtokarkkien paistoa,
naurua ja laulua iloisessa seurassa!
ELO tarjoaa yhteisen ystävänpäivän
eväät, joten mukaan tarvitset vain säänmukaiset vaatteet, mäenlaskuvälineen
(pulkka, liukuri tms.) sekä tietysti iloista
mieltä! Pakkasraja -20 astetta.
Ilmoittautuminen 12.2. mennessä.

ELOkahvila ravintolapäivinä

ASIA-ryhmä

21.2. / 15.5. klo 12–15
Erityislasten Omaiset ELO ry:n oma ELOkahvila avaa ovensa valtakunnallisena
ravintolapäivänä klo 12–15.
Tervetuloa maistelemaan suussa sulavan
maukkaita kakkuja ja suolaisia herkkuja.
Sinä uusi tai tuttu ELOlainen, vanhempi,
lapsi, sisar, isovanhempi, läheinen tai
muuten ELOtoiminnasta kiinnostunut tule tutustumaan, kahvittelemaan ja
leikkimään ELOkololle!

Erityistä tukea tarvitseville nuorille suunnattu maksuton ja kaikille avoin harrasteryhmä, jonka tarkoituksena on löytää
uusia harrastuksia, tutustua samanhenkisiin nuoriin ja opetella sosiaalisia taitoja.
Ryhmä toimii kannustimena ja tukena
uusiin asioihin tutustumisessa ja osallistujat toimivat vertaistukena toisilleen.
Ryhmän toiminta suunnitellaan osallistujien toiveiden, tarpeiden ja kiinnostuksen
mukaan. Ryhmät kokoontuvat:

ELOn kevätkokous 21.3.2016

A-RYHMÄ parittomat viikot (10–14vuotiaat)
Torstai klo 17.30–19
4.2. / 18.2. / 3.3. / 18.3 / 31.3. / 14.4. /
28.4. / 12.5 / 26.5.

Tervetuloa ELOn kevätkokoukseen päättämään ELOvuodesta 2016. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat, tarjolla
pullakahvit.
klo 19–20
ELOkolo, Pohjolankatu 10, Rovaniemi
Ilmoittaudu 18.3. mennessä.

Yhteiselo-ilta 9.6.2016
klo 16–19
Ilta järjestetään yhteistyössä Napapiirin
Omaishoitajien OmaisOiva toiminnan
kanssa. Yhteiselo-ilta on sukupolvien
välinen kohtaamispaikka, rento ja mukava illanvietto Paaniemenmajalla Paavalniemessä. Vietämme iltaa nuotion ääressä, pienen purtavan, laulun ja naurun
kera! Iltaan voi osallistua joustavasti
oman aikataulun mukaan. Ilmoittautuminen 6.6.2016 mennessä.

B-RYHMÄ parilliset viikot (15-vuotiaat ja
sitä vanhemmat)
Torstai klo 17–18.30
28.1. / 11.2. / 25.2. / 7.4. / 21.4. / 19.5.
Ilmoittautuminen työntekijöille tai Jukka
Palokangas, 041-7283720
jukka.palokangas@kuntoutuspaju.fi

Sisaruusryhmä
Sisaruusryhmä on tarkoitettu kaikille
erityislasten sisaruksille.
ELOkolo, Pohjolankatu 10, Rovaniemi
20.2. klo 15–17 Elokuvaa ja mässyä.
2.4. klo 15–17 Tortilloja ja elokuvan
käsikirjoitusta.
23.4. klo 11–16 Sisaruus-elokuvatyöpaja.

ELOn Pikkuilot liikkuu

ELOISAT

Alle 10-vuotiaiden erityistä tukea tai
hoivaa tarvitsevien lasten perheiden
vertaistukiryhmä. Ohjaajina toimivat
fysioterapeuttiopiskelijat 15.3 asti. Ryhmä on maksuton.
Tapaamiset ovat tiistaipäivinä klo 17–19
seuraavasti: 19.1. / 2.2. / 16.2. / 1.3. /
15.3. / 29.3. / 12.4. / 26.4. / 10.5. Kokoonnumme Monden liikuntasalissa klo
17 ja klo 18 siirrymme ELOkololle.

ELOISAT on vertaisryhmä haastavasti
käyttäytyvien lasten ja -nuorten vanhemmille. Ryhmässä vaihdetaan arjen
kokemuksia ja tietotaitoa sekä voimaannutaan toistemme seurasta. Ryhmä on
maksuton.
ELOkololla klo 17.30–19.30 seuraavasti:
21.1. Autisminkirjon kuntoutus, vieraana
Jukka Palokangas Kuntoutuspajusta.
11.2. Teemana parisuhde, ”Rakkaani
puhu sinua kuunnellaan” Vieraana Lapin
Ensi- ja turvakodin Miestyö. Ennakkoilmoittautuminen!
3.3. Aiheena erityisopetus. Vieraana
Irmeli Vähäaho, Rovaniemen erityisopetuksen koordinaattori.
17.3 Vierailemassa toimintaterapeutti/neuropsykiatrinen valmentaja Lapin
terapiakolmiosta.
14.4. Vieraana autisminkirjon kokemusasiantuntija.
12.5 Kokeillaan Mindfulnessia. Asiantuntijavieraana Carita Majava-Seikkula,
Arctic Art Care Oy.

ELOnuorten nuorisotila
ELOnuorten tapaamiset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille erityistä tukea
tarvitseville nuorille. Mukaan voi ottaa
halutessaan kaverin tai avustajan. Oma
avustaja on suositeltavaa, jos ohjauksen
tarve on nuorella kokoaikaista. Tarjolla
on välipala ja lisäksi kioski, jossa myynnissä pientä purtavaa! Ohjaajina Outi
Goman ja fysioterapeuttiopiskelijat.
Ryhmä kokoontuu ELOkololla.
lauantaisin klo 14.30–16.30 seuraavasti:
30.1. / 13.2. / 19.3. / 16.4. / 14.5.
Huom: max. 15 ELOnuorta/ilta.
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ELOnaiset
21.5. Naistenkymppi
ELO tukee osallistumista 10e/hlö. Kokoontuminen klo 12.30 alkaen ELOkololla
Ilmoittautumiset 30.4. mennessä.
29.5 Vaellus. Paikka ja aikataulu tarkentuvat myöhemmin. Ideoita kaivataan!
5.6 Ratsastus. ELO avustaa 10e/hlö.
19.6 Ratsastus. ELO avustaa 10e/hlö.

ELOisät
Toiminta on suunnattu erityislasten isille.
Toimintaa suunnitellaan osallistujien
toiveiden pohjalta ja ohjelma tarkentuu
myöhemmin. Mukana työntekijä Lapin
Ensi- ja turvakoti ry:n miestyöstä.
ELOkolo, Pohjolankatu 10, Rovaniemi.
klo 17.30–19.30 joka kuun 3. maanantai
15.2. / 21.3. / 18.4. / 16.5.

Kuntakummit ja ELOtiimit
Kuntakummit tekevät ELOn tärkeää työtä
Lapin kunnissa. Eila Halmiainen Enontekiöltä, Taija Hemminki Muoniosta, Martta Vaattovaara-Niva Kolarista, Tuija
Vuorela Sallasta, Kittilästä Jaana Hyötylä
& kunnan ELOtiimi antavat korvaamattoman tehokkaan työpanoksensa ELOperheiden hyväksi.

Itä-Lappi
ELOtoimintaa Kemijärvellä
Kiehispirtti, Seminaarinkatu 5
Keskiviikko-iltoina klo 17.30–19.30:
17.2. / 23.3. / 18.5.
17.2. ja 18.5. tapaamisissa mukana ELOtyöntekijä Eveliina.
Lisätiedot ELOäiti Miialta, 040 546 7776,
miia.poylio@gmail.com tai Eveliinalta.

ELOtoimintaa Sallassa
ELOperheiden vertaisryhmä
Tiistai-iltoina klo 17.30–19.30:
16.2. Sallatunturin tuvat, pulkanlaskua
22.3. / 17.5.
16.2. ja 17.5. tapaamisissa mukana ELOtyöntekijä Eveliina.
Lisätiedot Tuijalta, puh. 040 5627035
tuija.vuorela@salla.fi (yhteydenotto mieluiten ennen klo 16) tai Eveliinalta.

Tunturi-Lappi
Lapin aurinkopäivät Ylläksellä
2.4.2016 klo 12–15
Tervetuloa perheet ympäri Lappia mukaan koko perheen tapahtumaan ulkoilemaan Ylläkselle, Ylläsjärven puolelle!
Päivä on tarkoitettu ELOn jäsenperheille.
ELO tarjoaa lapsille ja nuorille lounaan.
Pakkasraja -20 astetta. ELO avustaa
lasten ja nuorten osallistumista, jolloin
on mahdollisuus ostaa kokopäivän hissilippu hintaan 14€ alle 12-vuotiaat ja yli
12-vuotiaat 18€ (normaalihinta 41€).
Hissiliput myös aikuisille edullisemmin
ELOn kautta. Alle 6-vuotiaat laskettelevat
kypärä päässä ilmaiseksi. Avustaja saa
tulla mukaan maksutta. Lippujen varaus
ELOn kautta etukäteismaksulla. Keycardin hinta 3€.
VAU ja MALIKE järjestävät klo 11–16
laskettelun opetusta pystyssä, kelkalla tai
apuvälineiden avulla. Lisätietoja
jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi/
040 737 5882
ILMOITTAUTUMISET 27.3. mennessä.
Paikkoja rajoitettu määrä.

ELOtoimintaa Enontekiöllä
ELOvanhempien vertaisryhmä
Hetan uusi päiväkoti.
Maanantai-iltoina klo 17.30–19.30:
8.2. / 25.4. / 23.5.
8.2 ja 23.5 tapaamisissa mukana ELOtyöntekijä Suvi.
Lisätiedot Eilalta 040 179 1557
eila.halmiainen@enontekio.fi tai Suvilta.

ELOtoimintaa Kittilässä
ELOvanhempien vertaisryhmä
Päiväkoti Muksula, Havutie 2, Kittilä.
Tiistai-iltoina klo 17.30–19.30 seuraavasti
9.2. / 1.3. / 22.3. / 26.4. / 24.5.
1.3. Vieraana Marjo Häyry Autismi- ja
Aspergerliitosta. 9.2, 1.3 ja 24.5 tapaamisissa mukana ELOtyöntekijä.
Vertaistapaamisen ajaksi on mahdollisuus saada lastenhoitoa, varaus edelliseen iltaan mennessä Jaanalta.
Lisätiedot Jaanalta, 040 7661135,
jaana.hyotyla@kittila.fi tai Suvilta.

ELOtoimintaa Sodankylässä

3.5 klo17.30–19.30 ”Rakkaani puhu sinua
kuunnellaan” parisuhde teemailta. Vieraana Lapin Ensi- ja turvakodin Miestyö.

Järjestötalo / Kylätalo Kitinen
Maanantai-iltoina klo 17.30–19.30:
15.2. / 21.3. / 16.5.
15.2. tapaamisessa mukana ELOtyöntekijä Eveliina ja 16.5. Eveliina ja Suvi.

ELOLIIKUNTAKERHO, vetäjänä erityisliikunnanohjaaja, Urheiluhallilla
13.1. alkaen keskiviikkoisin klo 17–18
Lisätiedot Kari Kaakkuriniemi, 040
5731123, kari.kaakkuriniemi@kittila.fi.
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Autisminkirjo kouluympäristössä KOULUTUS ammattilaisille – Yläkoululla.
Kaksi saman sisältöistä koulutusta 2.3.
ryhmä 1. klo 9-11.30., ryhmä 2. 12.30–
15.00.

ELOtoimintaa Kolarissa
Palvelutalon takkahuone, Ruuttikatu 3,
Kolari.
klo 17.30–19.30
29.2. / 24.3. / 19.5.
29.2. tapaamisessa mukana ELOtyöntekijät Eveliina & Suvi ja 19.5. tapaamisessa
mukana Eveliina. Lisätiedot Eveliinalta.

ELOtoimintaa Muoniossa
ELOvanhempien vertaisryhmä
klo 17.30–19.30
10.2. Tapaaminen Ravintola Kammarissa.
ELO on varannut ruokailuun 15€ / vanhempi. Mukana ELOtyöntekijä Suvi.
27.4. Tapaaminen Päiväkoti Mustikassa,
Vadelmien ryhmä.
ELOperheiden vertaisryhmä
klo 17.30–19.30
23.3. Tapaaminen Päiväkoti Mustikassa,
Vadelmien ryhmä.
26.5. Tapaaminen yhteisen ulkoilun
merkeissä, paikka tarkentuu kevään
aikana. Mukana ELOtyöntekijä Suvi.
Lisätietoja Taijalta, p. 040 489 5157,
taija.hemminki@muonio.fi tai Suvilta.

ELOtoiminta Inarissa
Käynnistyy kevään aikana.

ELOn vertaisperheet
Meitä ELOn vertaisperheitä on
kahdeksan, viidessä Lapin kunnassa!
 ELOvertaisperheet; koulutetut, vapaaehtoiset ELOperheet
ovat
kokemusasiantuntijoina perheiden
tukena ja rinnalla
jakamassa
arjen
iloja ja haasteita. Ota rohkeasti yhteyttä!
Vertaisperheet ovat hyvä tuki myös
ammattihenkilöiden työhön. Perheet
kuvineen ja yhteystietoineen nettisivuilla.
http://erityislastenomaiset.fi/toiminta/v
ertaisperhetoiminta/
Perheet löytyvät nyt myös Virtupalvelusta!

ELO tiedottaa
ELOperheiden loma Rovaniemen Santa Sportissa
27.6.–2.7.2016
ELO järjestää yhteistyössä Solarislomien
kanssa lomaviikon erityisperheille Rovaniemen SantaSportissa. Loman tavoitteena on yhteisöllisyyden kokemus vertaisryhmässä, kokemustiedon vaihtaminen ja voimaantuminen. Loman omavastuuhinta on 120€ aikuinen, alle 16vuotiaat lapset maksutta. Lomat ovat
täysihoidolla. Lisätiedot ja hakukaavakkeita saat Eveliinalta.
HOX! Hakuaika lomalle 15.3. mennessä!

Avoimia työpaikkoja
RAY:n 2016 avustusehdotuksessa yhdistyksellemme ehdotetaan hieman suurempaa toiminta-avustusta. Päätöksen
vahvistuttua se mahdollistaa aluetyöntekijän palkkaamisen. Lisäksi ELOtiimiin
palkataan RAY:n Paikka Auki avustusohjelman rahoittamana järjestöavustaja oppisopimuskoulutuksella noin
kahdeksi vuodeksi.
Aluetyöntekijää
haetaan
toimintaalueellemme Rovaniemen ulkopuolelle
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, joka vahvistetaan RAY-rahoituksen
mukaisesti vuosittain. Työ alkaa 1.4 tai
sopimuksen mukaan. Aluetyöntekijän
tehtävänä on yhteistyöverkoston tukeminen kahdessa Lapin kunnassa joista
toinen on Inarin kunta ja toinen määrittyy myöhemmin. Lisäksi toimenkuvaan
kuuluu erilaisten vertaisryhmien vetäminen. Työtä on mahdollista tehdä myös
osa-aikaisesti. Työ on kokonaisvaltaista
järjestötyötä joka edellyttää valittavalta
alaan soveltuvaa koulutusta ja työkokemusta sekä valmiutta matkustamiseen ja
ilta- ja viikonloppu työskentelyyn. Eduksi
katsotaan kokemus järjestö-, hanke- ja
vertaistukityöstä. Odotamme hakijalta
hyviä tietoteknisiä taitoja, kykyä sekä
itsenäiseen että tiimityöskentelyyn,
joustavuutta, taitoja ryhmänohjaukseen,
mahdollista omakohtaista kokemusta
elämästä erityistä tukea tarvitsevan
lapsen tai nuoren elämästä sekä hyviä
suullisia ja kirjallisia ilmaisutaitoja.

ollut jotain erityisen tuen tarvetta. Työsuhteen luonne on oppisopimus, eli
työsuhteen aikana on mahdollisuus
kouluttautua lähihoitajaksi tai nuoriso- ja
vapaa-ajanohjaajaksi tai muuhun soveltuvaan ammattitutkintoon. Työsuhde on
määräaikainen (noin kaksi vuotta) ja
solmitaan oppisopimuksen keston ajaksi.
Tehtäviin kuuluu monipuolisia toimistotöitä, ryhmien ja tapahtumien järjestämiseen liittyviä tehtäviä sekä muita yhdistyksen yleishyödyllisiä tehtäviä. Koulutusvaatimusta tehtävään ei ole, mutta
odotamme kiinnostusta järjestötoimintaan, valmiutta ilta- ja viikonlopputyöskentelyyn sekä intoa uuden oppimiseen.
Monipuoliset atk-taidot ovat eduksi.
Tehtävät täsmentyvät osaamisen ja
vahvuuksien mukaan. Tehtävän täyttö
edellyttää rahoituspäätöksen vahvistumista.

Höntsävuoro
Käytettävissä vuoro Monden liikuntasalissa joka toinen parillinen tiistai klo 17–
18. Mitä haluaisit harrastaa? Kerää porukka tai tiedätkö ryhmälle vetäjää?
Kaikki ideat tervetulleita!

Vapaaehtoisten virkistys- ja
koulutuspäivä 18.6.2016.
Ilman vapaaehtoisia ei olisi ELOa! Vapaaehtoiset tekevät arvokasta työtä, jota
tukemaan tarjoamme ELOn vapaaehtoisille koulutus- ja virkistyspäivän. Tervetuloa mukaan antoisaan ja hauskaan vapaaehtoisten päivään! Päivän aikataulu ja
ohjelma tarkentuu kevään aikana. Ilmoittautuminen 13.6. mennessä.

Ryhdy ELOvapaaehtoiseksi
Uusia ELOvapaaehtoisia toivotaan toimintaan mukaan. Voit tehdä vapaaehtoistyötä eri ELOn vertaistukiryhmissä tai
ELOn perhetapahtumissa oman kiinnostuksesi ja aikataulusi mukaan. Ota yhteyttä työntekijöihin ja tule tutustumaan
vapaaehtoistyön mahdollisuuksiin. Ota
yhteyttä Eveliinaan.

ELOblogi
ELOblogi löytyy osoitteesta:
https://erityislastenomaiset.wordpress.
com/
Haastamme ELOperheet ja ELOn yhteistyökumppanit jakamaan tarinoitaan
kanssamme! Blogin tarkoituksena on
tuoda perheiden arkea ja elämää lukijoiden lähelle. Tekstin ei tarvitse olla pitkä
tai kaunokirjallinen teos. Teksti voi kertoa yhdestä päivästä tai olla useampia
pieniä tekstinpätkiä eri päiviltä. Blogitekstin voi lähettää Eveliinalle.

Erityislasten Omaiset ELO ry:n
hallitus 2016:
MAURI HAKULINEN (pj.)
p. 040 550 4840
mauri@santaclausenterprises.fi
PETTERI PUTKINEN (varapj.)
p. 040 8651270
petteri.putkinen@iki.fi
ERJA KARJALAINEN (rahastonhoitaja)
p. 040 571 1993
karjalainen.erja@gmail.com
Yhdistyksen tili: FI88 5640 0220 141472
SARI MEHTÄLÄ
PÄIVI KOKKONEN
TARJA VUORINEN (varajäsen)
ANITA VIZNER (varajäsen)
KATRI MUSTAKANGAS (varajäsen)
KATRI KEROLA (varajäsen)
EVELIINA JOHANSSON-KIVIOJA (hallituksen ulkopuolinen sihteeri)

ELOn työntekijät:
EVELIINA JOHANSSON-KIVIOJA
Vastaava verkostotyöntekijä
p. 040 197 5050
eveliina@erityislastenomaiset.fi
SUVI SEIKKULA
Verkostotyöntekijä
p. 040 197 6060
suvi@erityislastenomaiset.fi
http://www.erityislastenomaiset.fi/
Erityislasten Omaiset ELO ry.
Facebookissa
Erityislasten Omaiset ELO ry.
Twitterissä @ELOLappi

Järjestöavustajaksi palkataan 18–29vuotias henkilö, joka täyttää RAY:n Paikka auki -avustusohjelman kriteerit. Avustusohjelma on kohdennettu vaikeasti
työllistyville nuorille, jonka vuoksi haemme nuorta aikuista, jolla on tai on

ELOlappi
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