ELO-lehdyke
on tiedote erityisperheitä varten
KEVÄT 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 jo
26 kunnassa 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, erityislasten harrastus- ja kaveritoiminta. Tervetuloa mukaan!
*********************************

ELOn VIRKISTYSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA
Helmikuun lopulla järjestetty
ELOäitien turvesaunasta
pääsi nauttimaan kuusi äitiä.
Kiitos järjestelyistä vastanneelle ELOäiti Sarille!
**********
Erityislasten Omaiset ELO ry:n
vuosikokous 2007 on sunnuntaina 1.4.2007 kello 16 .
Paikkana
Mäkirannan
päiväkoti
(Rovaniemi),
os. Mäkiranta
3. Läpi käydään säännöissä
määrätyt asiat, mm. toiminta
vuodelle 2007. Erillistä lastenhoitoa kokouksen ajaksi ei ole
järjestetty, joten toivomus on,
että jokainen perhe huolehtisi
oman hoitajan tarvittaessa
mukaan. Kokouksessa pizzatarjoilu, jonka vuoksi ilmoittautumiset Pirjolle mahdollisimman pian, ala.pirjo@netti.fi
tai p. 040-518 6900.
**********
Kulttuuripainotteinen

Elon Aurinkopäivä järjestetään ennakkotiedoista poiketen lauantaina
5.5. kello

12.3016.30 .
Paikkana on Rovaniemen
taidemuseo, os. Lapinkävijäntie 4.
Yhteistyössä Rovaniemen
taidemuseon, Rovaniemen
kulttuuripalvelukeskuksen ja
koulutettujen pajavetäjien
kanssa pääsevät ELOlaiset
tekemään elokuvia ja taideteoksia.
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22 ensimmäistä lasta pääsee
mukaan elokuvapajoihin ja
kaikille muille löytyy paikka
taidetyöpajassa.

Päivän aikana tuotetut elokuvat ja taideteokset tulevat esille Rovaniemellä 9.-10.5. järjestettävän valtakunnallisen
kuntoutusseminaarin oheistapahtumaan, jonka teemana on
”Osallistava ja kuntouttava
kulttuuri”.
Ilmoittautumisia Aurinkopäivään otetaan heti vastaan,
pia.ylisuvanto@luukku.com
tai p. 040-592 6117.
**********
ELOn TIEDOTUS- JA KOULUTUSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA
ELOn ihka ensimmäiset joulumyyjäiset pidettiin joulukuun puolivälissä Lapin keskussairaalan pääaulassa. Sekä myyjäistalkoissa että yksityisten ELOperheiden valmistetut tuotteet kävivät hienosti
kaupaksi. Myynti oli 560 euroa. Kiitos jokaiselle myyjäisjärjestelyihin ja toteutukseen
osallistuneille!
**********
Joulun alla myyntiin tulleet
ELOlogolliset pyyheliinat (iso
15€, pieni 6€) ja fleecepeitot
(22€) ovat käyneet kivasi kaupaksi. Pirjolla on vielä muutama kappale tuotteita myymättä, ala.pirjo@netti.fi tai
p. 040-518 6900.

**********
Kuudes ELOn kaverikurssi käynnistyi tammikuussa ja on edennyt kavereiden perheharjoitteluvaiheeseen.
Kurssiin on sitoutunut 18 vapaaehtoista kaveria ja 12
ELOperhettä.
Kurssi päättyy 18.4. ja sen
jälkeen toivotaan, että mahdollisimman moni kurssin käynyt
kaveri jatkaa kaveritoimintaa
sovituissa ELOperheissä.
ELO esittää jo tässä vaiheessa lämpimän ja syvän kiitoksen kaikille kurssikouluttajille;
SPR Lapin piiri, MLL, Kommunikaatiokeskus Kota ja Rovaniemen kaupungin liikuntapalvelukeskus.
Seuraava kurssi käynnistyy
lokakuun lopulla. Lisätiedot
Pialta.
**********
ELOhallituksella on ilo ilmoittaa, että yhdistyksen oma
www-sivusto on viimeistelyä vaille valmis. Asiasta tiedotetaan erikseen pikimmiten.
**********
ELO hallituksensa johdolla on
allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Askel-Steget –
hankkeen kanssa. Hankkeen
pääkouluttaja Lapin Yliopisto
on pyytänyt ELOn yhteistyöhön Kolarin ja Pajalan kunnissa sijaitsevien valittujen matkailuyritysten tuotteistamis- ja
markkinointiyhteistyön koulutusosioon. ELOn käytännönläheinen osaaminen ja tietotaito
esteettömistä matkailutuotteista ja – palveluista halutaan
hyödyntää hankkeessa.
**********
HYVÄ TIETÄÄ
* MALIKE -välinevuokraamo on
avattu Lappiin, Rovaniemelle!
Vuokraamo tarjoaa toimintavälineitä lapsille ja nuorille, jotka
käyttävät välinettä tai toisen ihmisen tukea liikkumisessa. Välineet
mahdollistavat erityislasten ja –
nuorten osallistumisen perheen,
kerhon tai koululuokan yhteisiin

rientoihin erilaisissa ympäristöissä, eri vuodenaikoina.
Lisätiedot: Heikki Marttinen, Lapin
urheiluopisto, harri.marttinen@santasport.fi.
* Vertaansa vailla – vertaistukitapahtuma erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille on Kemijärvellä su 22.4.2007 kello 12-16.
Paikka Uitonniemen pirtti. Ilmoittaudu Maire Pallari, p. 040-526
8272 tai maire.pallari@kvtl.fi
* Vuoden 2007 vauhtiviikonloppuja eli tilapäishoitoviikonloppuja
lappilaisille erityislapsille ja nuorille on tarjolla 18.-20.5. / 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. Kannattaa!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Rovaniemen seudun perhelomittaja Sari Manninen, p. 0207 713
418. Sari päivystää ti ja to kello
17-19. Tilaa esite
pia.ylisuvanto@luukku.com.
* RAMK:n (sosiaali-, terveys- ja
liikunta-ala) opettaja Iiris Happo
välittää tiedon syksyllä 2007 Rovaniemelle vuodeksi saapuvasta
saksalaisesta opiskelijasta, joka
olisi kiinnostunut avustajatehtävästä rovaniemeläisessä erityisperheessä /-perheissä. Mikäli asia
kiinnostaa, ota yhteyttä Iirikseen,
iiris.happo@ramk.fi tai p. 020

798 5614.
* Kevään JUNIOR GAMES -kisat
järjestetään Kuortaneen urheiluopistolla 11.-12. 4. 2007. Mukana ovat liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset nuoret. Lisätiedot
harri.lindblom@siu.fi tai p. 044
361 7353

* Lapin yliopisto, Lapin keskussairaala sekä Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys ry
järjestävät valtakunnallisen
kuntoutusseminaarin 9.10.5.2007 Rovaniemellä. Paikka
Lapin yliopisto, os. Yliopistokatu
8. Seminaarin teemana on ajankohtainen ”Kuntoutus ja elämänlaatu”. Tavoitteena on kuntoutuksen tutkimuksen ja käytännön kohtaaminen. Lisätiedot:
marjo-riitta.mattus@ulapland.fi
* Markkinoille tulleesta uudesta
helppokäyttöisestä matkapuhelimesta, selkokännystä erityiskäyttäjille lisätietoa info@ideatuote.fi
* Esteetön kelomökki liikunta- ja
toimintarajoitteisille lomailijoille
Rukalla Kuusamossa. Lisätietoa
info@rullaatiruka.fi

********************************
ELOn HALLITUS
PIA YLISUVANTO (pj.)
p. 040-592 6117

pia.ylisuvanto@luukku.com
TIINA RAUHALA (varapj. ja siht.)
p. 0400-987 406

rauhala.tiina@gmail.com
LEILA AUER
p. 0400-395 188

leila.auer@kolumbus.fi
ELO-tili POP 564002-2141472
PIRJO ALA
p. 040-518 6900

ala.pirjo@netti.fi
SARI VEIJALAINEN
p. 0500-752 475

sari@ajatus.fi
ESA AUER (varajäsen)
p. 0400-188 199

esa.auer@varamiespalvelu.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
********************************
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