ELO-lehdyke
on tiedote erityisperheitä varten
KESÄ 2007
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
seitsemän elokuussa 2007.
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 Roniemeltä ja nyt ELOlaisia on
ympäri Lapin ja Suomen.
ELOssa on tällä hetkellä 112
erityisperhettä ja yli 200 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
vertaistuki, tiedottaminen,
koulutus, tapahtumat, tilapäishoito, erityislasten harrastusja kaveritoiminta. Tervetuloa
mukaan!

*********************************
ELOn VIRKISTYSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA
*********************************
Erityislasten Omaiset ELO ry:n
lakisääteinen vuosikokous
oli Mäkirannan päiväkodilla
1.4.2007. Mukana tilaisuudessa oli edustajat 10 ELOperheestä, yhteensä 30 henkilöä.
Kiitos ELOkavereille lastenhoitoavustanne!
Vuosikokouksessa valittuun

ELOn hallitukseen valittiin
seuraavat henkilöt:
Pia Ylisuvanto (pj.), Timo
Lappalainen (varapj.), Tiina
Rauhala (siht.), Pirjo Ala,
Lisbeth Jacobson ja varahenkilöiksi Esa Auer, Sari
Hänninen, Tuula Marttiini ja
Tiina Sarni. Hallituksen ulkopuolisena rahastonhoitajana
toimii Leila Auer.
**********
ELOn vuosittaista

Aurinkopäivää vietettiin
kulttuurin merkeissä Rovaniemen taidemuseolla 5.5.2007.
Neljässä elokuvapajassa valmistui koulutettujen ohjaajien
johdolla lasten ikiomin taidoin
valmistamat elokuvat. Lisäksi
me vanhemmat ja osa lapsista
valmistimme ohjaajan johdolla
taidetyöpajassa asfalttitaidetta
ja taidetta savesta sekä kangastaidetta aurinkovärjäystekniikalla.
Ikimuistoisesta Aurinkopäivästä nautti peräti 49 henkilöä.
Suuri kiitos yhteistyökumppaneillemme Rovaniemen
taidemuseolle ja kulttuuripalvelukeskukselle, pajavetäjille
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Elinalle, Tepolle ja Kaijalle
sekä vapaaehtoisille
ELOkavereille!
**********
Aurinkopäivän elokuvat ja
taidetyöt olivat esillä 9.-10.5.
Lapin yliopistolla järjestetyn
valtakunnallisen kuntoutusseminaarin oheistapahtumassa,
jonka teemana oli ”Osallistava
ja kuntouttava kulttuuri”.
**********
Tässä tiedotteessa:
* ELOn uusi hallitus
* Aurinkopäivä 2007
* ELOvanhemmat
* ELOäidit
* ELOisät
* Jäsenmaksut 2007
* Tilapäishoidon kartoitus
* PALO -projekti
* Vauhtiviikonloput
* Infoa erityislasten leirija kesätoiminnasta 2007
**********
Toukokuulle suunniteltu

ELOvanhempien tapaaminen siirtyy syksylle.
**********

ELOäitien
rantasaunailtaa vietetään
kesälomien päätyttyä elokuussa. Aiheesta tarkemmin kesän
lopulla. Lisätiedot Sari Veijalainen sari@ajatus.fi tai p.
044-733 1012.
**********

ELOisien
kesätapaaminen on työn
alla. Kysy lisää Esalta, p.
0400-188 199 tai
esa.auer@varamiespalvelu.fi.

*********************************
ELOn JÄSENTOIMIKUNTA
TIEDOTTAA
*********************************
Huhtikuisessa vuosikokouksessa yhdistyksemme

jäsenmaksuksi vahvistettiin
17 €/erityisperhe/vuosi
(kesästä 2007 kevääseen 2008).

Uutuutena kannatusjäsenyys!
Erityislastemme kummit, isovanhemmat, ystävät ja kaikki
Erityislasten Omaiset ELO ry:n
toiminnan tukemisesta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, yritykset ja yhteisöt ovat tervetulleita yhdistyksemme kannatusjäseniksi ja mukaan arvokkaaseen kehittämistyöhön!
Kannatusjäsenmaksut:
yksityishenkilöt 25 €/vuosi
yritykset ja yhteisöt
50€/vuosi (kesä 2007 kevät 2008).
Huom! Kaksikymmentä ensimmäistä kannatusjäsentä
palkitaan ELOlogolla varustetulla ELOpyyhkeellä!
Lisätiedot ja liittyminen: ELOn
jäsenvastaava Tiina Rauhala,
rauhala.tiina@gmail.com tai
p. 0400-987 406.
*********************************
ELOn TIEDOTUS- JA
KOULUTUSTOIMIKUNTA
TIEDOTTAA
*********************************
Kuudes ELOn kaveri-

kurssi päättyi huhtikuussa.
Kiitos kurssilaiset ja kaikki
kurssikouluttajat ja –vetäjät!
Toivottavasti kaverit jaksatte
kesälläkin piristää lapsiamme
kaverin roolissa.
Kavereiden klubi-ilta Saijan
ja Pirjon johdolla on 30.5. kello
18. Paikkana SPR:n kerhotila,
Lähteentie 12.
**********

ELOn verkkosivusto
avataan. Se on sivuston
ensimmäinen versio, jota
kehitetään ja päivitetään.
Kehittämisideat ovat tervetulleita! Osoite on
www.erityislastenomaiset.fi

**********
TILAPÄISHOITOASIAA
* Avunpyyntö erityisperheille

koskien erityislasten ja –
nuorten tilapäishoidon tarvekartoitusta. Nyt tarvitaan tietää
konkreettiset erityisperheiden
tilapäishoitoon liittyvät tarpeet.
Hyvä perheen edustaja, lue
seuraava teksti ja vastaa.
Tilapäishoidon tarvekartoitus

Tilapäishoidolla tarkoitetaan kaikkia niitä palveluja ja tukitoimia,
jotka tukevat vanhempien ja muiden omaishoitajien jaksamista ja
auttavat näin perhettä selviytymään arjessa. Tilapäishoidon
palvelut tarjoavat myös erityistä
tukea tarvitseville ihmisille mahdollisuuden virkistymiseen, itsenäisen elämän harjoitteluun ja
kodin ulkopuoliseen sosiaaliseen
elämään.
TILHI - erityislasten ja –nuorten
tilapäishoidon kehittäminen ja
mallintaminen hankkeessa on
viime syksyn aikana kartoitettu
tilapäishoidon tarvetta ja nykytilaa
koko Lapin läänin alueelta niin
erityislasten ja –nuorten vanhempia kuin kunnan viranhaltijoita
haastattelemalla. Kaikkia vanhempia emme ole kuitenkaan
haastatteluin tavoittaneet ja haluaisimme saada esille nyt laajemmin perheiden tarpeita ja toiveita
oheisen kyselyn avulla. Ristiriitaisesti perhehaastatteluihin nähden, kunnan viranhaltijoiden mielestä vanhemmilla ei ole tarvetta
tilapäiselle hoitoavulle. Oheisen
kyselyn avulla haluamme kartoittaa juuri sinun perheesi tilapäisen
hoidon tarpeet! Täyttämällä oheisen kyselyn autat meitä selvittämään Lapin todellista tilapäishoitotilannetta, jota voimme sitten
viedä eteenpäin kuntien viranhaltijoillekin. Katri Miettinen, TILHIhanke, p. 0400-377 635 tai katri.miettinen@lshp.fi.
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* TILHI – erityislasten ja –nuorten
tilapäishoidon kehittäminen ja
mallintaminen Lapissa –hanke
järjestää Tilapäishoidon mallit ja
käytännöt –koulutuspäivän ke
30.5. kello 12-16. Paikka RovalaOpiston auditorio, os. Rovala 5,
Rovaniemi. Tilaisuus on maksuton. Lisätiedot katso ed. viesti.
* Vauhtiviikonloppuja eli tilapäishoitoviikonloppuja lappilaisille
erityislapsille ja -nuorille on tarjolla
15.-17.6. / 14.-16.9. / 12.-14.10. /
16.-18.11. ja 14.-16.12. Heinä- ja
elokuussa eli 12.-15.7. ja 9.-12.8.
järjestetään 4 päivän tilapäishoidot palvelemaan etenkin pitkänmatkalaisia erityislapsia ja – nuoria. Vauhtiviikonlopun tilapäishoito on ryhmälomitusta 3-6 erityislapselle tai – nuorelle kerrallaan.
Tukikohtana Touhutupa, Kolpeneen palvelukeskuksen iltapäivätoiminnan tila Rovaniemellä.
Vauhtiviikonlopusta vastaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.
Maksusitoumuksen saamiseksi
ole yhteydessä kotikuntasi kehitysvamma- tai vammaispalvelujen
työntekijään.
Lähde kokeilemaan vaikka yhden
vuorokauden kokeilulla!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Rovaniemen seudun perhelomittaja Sari Manninen, p. 0207 713
418. Päivystys ti ja to kello 17-19.

**********

OMAISHOITOASIAA
* Rovaniemen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toimesta,
RAY:n rahoittamana on käynnistynyt kolmivuotinen palveluohjausta omaishoitajille, PALO –
projekti. Tarkoituksena on antaa
tukea, vertaistukea, ohjausta ja
neuvontaa omaishoitajille ja heidän läheisilleen. Projekti ylläpitää
palvelevaa puhelinta, tekee palveluohjauskotikäyntejä asiakkaan
kotiin, järjestää ja kehittää vertaistukitoimintaa sekä järjestää koululutusta. Syksyllä Erityslasten
Omaiset ELO ry. ja PALO –
projekti käynnistävät Rovaniemelle vertaistukiryhmän erityislasten vanhemmille. Lisätiedot
projektinvetäjä Tiina Rauhalalta,
rauhala.tiina@gmail.com tai p.
050-913 7000.

**********

ERITYISLASTEN LEIRI- JA
KESÄTOIMINTAA KESÄLLÄ
2007:

********************************
ELOn HALLITUS 2007
*********************************

* Soveltava Sporttileiri 3.-6.6.
erityisohjausta tarvitseville alaasteikäisille tytöille ja pojille. Paikka Lapin Urheiluopisto. Hinta
Rovaniemen kaupungissa kirjoilla
oleville 55 € sis. ohjelman, majoituksen, ruokailut ja vakuutuksen.
Muille 110 €. Lisätiedot ja ilmoittautuminen : Lapin Liikunta ry,
Maarit Toivola, p. 016-314 085 tai
maarit.toivola@lapli.inet.fi.
* Erityislasten koti ja tilapäishoitopaikka Kasperi järjestää kesäleirejä erityislapsille kesän aikana.
Ohjelmassa leikkiä, tarinoita,
taiteilua, paljon ulkoilua ja luontoseikkailuja, joihin Palojärven
alue antaa hyvät mahdollisuudet!
Leirillä voi käyttää omaishoidon
vapaapäiviä. Esim. Luova-leiri
11.-16.6. / Seikkailuleiri 6.-10.8. /
Seikkailuleiri liikuntaesteisille
lapsille 25.-28.7. Lisätiedot Anu
Karinen, p. 040-507 6263 tai
saarentiekoti@luukku.com.
* Erityislasten ratsastusleiri on
18.-20.6. Hevosen hoitoa, ratsastusta, heppatehtäviä. Yksilöllinen
ohjaus, pienet ryhmät. Kesto 2
tuntia per päivä. Hinta 85 €/lapsi,
josta Rovaniemen liikuntapalvelukeskus maksaa 50%. Lisätiedot ja
ilmoittautuminen; Nelly Korteniemi, Rovaniemen Ratsastuskeskus
Oy, p. 040-564 5264.
* Kehitysvammaisten Palvelusäätiö järjestää erityistä tukea tarvitseville alle 16-vuotiaille lapsille
Satumetsän laulut, leikit ja aarteet –kurssin 9.-13.7. Paikka
Kuukiurun Lomakylä, Vuostimo,
Kemijärvi. Kurssimaksu 620 € /
750 €. Lisätiedot Markku Vellas,
markku.vellas@kvps.fi tai p. 050561 3228.

ESA AUER (varajäsen)
p. 0400-188 199

esa.auer@varamiespalvelu.fi
PIA YLISUVANTO (pj.)
p. 040-592 6117

pia.ylisuvanto@luukku.com

SARI HÄNNINEN (varajäsen)
p. 040-873 7986
sari.hanninen@rovaniemi.fi
TIMO LAPPALAINEN (varpj.)
p. 040-776 8406

tilappal@ulapland.fi

TUULA MARTTIINI (varajäsen)
p. 040-511 2916
TIINA RAUHALA (siht.)
p. 0400-987 406

tuula.marttiini@luukku.com

rauhala.tiina@gmail.com

PIRJO ALA
p. 040-518 6900

ala.pirjo@netti.fi

TIINA SARNI (varajäsen)
p. 040-912 4721
t.Sarni@luukku.com

* Kiinnostaako vammaisgolf
Ounasvaaran golfpuistossa? Ota
pikaisesti yhteyttä Rovaniemen
erityisliikunnanohjaaja Katriina
Merkkiniemeen, katriina.merkkiniemi@rovaniemi.fi tai
p. 040 – 562 5337.
* Lasten soveltava uimakoulu
järjestetään 6.-11.8. Lapin urheiluopiston uimahallilla. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset Rovaniemen
erityisliikunnanohjaajat, p. 322
6575, 3226574.

LISBETH JACOBSON
p. 050-595 0091

lisbeth.jacobson@ulapland.fi
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LEILA AUER (rahaliikenne)
p. 0400-395 188

leila.auer@kolumbus.fi
ELO-tili POP 564002-2141472

