ELO-lehdyke
on tiedote erityisperheitä varten
SYKSY 2010
Tämä lehdyke on erityisperheille
ja erityisperheiden arjesta kiinnostuneille henkilöille. Jos sinulla
on tietoa, josta uskoisit erityisperheiden hyötyvän, toimita tietosi
Pialle tai Katrille:

pia.ylisuvanto@erityislastenomaiset.fi,
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi

ELO eli Erityislasten Omaiset ELO
ry. on 10-vuotias vertaistukiyhdistys yli diagnoosi-, kunta- ja järjestörajojen. 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,
-nuorten
ja
perheiden elämästä.
Toiminta on käynnistynyt Rovaniemeltä. ELOssa on nyt 179
erityisperhettä ja yli 430 yhteistyötoimijaa. Yhdistyksen avainsanoja ovat vertaistuki, tiedonvälitys,
koulutus, tapahtumat, erityislasten harrastus- ja kaveritoiminta.
ELOn toimintaa johtaa ELOn
hallitus, jonka jäsenet yhteystietoineen löytyvät tiedotteen lopusta. Yhdistyksen palkatut työntekijät yhteystietoineen ovat niin
ikään tiedotteen lopussa.
Tervetuloa mukaan ELOtoimintaan!

ELON 10VUOTISJUHLA
ELOn 10-vuotisjuhlaa vietetään
sunnuntaina 29.8.2010 kello 1316 Rovaniemellä. Juhlapaikkana
on ELOkolon naapurissa sijaitseva
Monde, os. Pohjolankatu 6.
Meitä viihdyttävät Klovni Klementtiini ja
Lastenlauluyhtye
soiva Siili. IB-lukion oppilaiden
johdolla askartelupajassa valmistuu
juhlavuoden
seinätaulu.
Tilaisuus huipentuu diskoon MegaxDisco Dj Juken johdolla.
Tietysti juhlassa on tarjolla täytekakkua juhlan kunniaksi. Tarjoilun
vuoksi ilmoittaudu mahdollisimman pian Katrille. Tervetuloa!

VERTAISTUKI

VAPAAEHTOISTYÖ

Alle kouluikäisten erityistä tukea
ja hoivaa tarvitsevien lasten
perheiden vertaistukiryhmä ELOn
Pikkuilot kokoontuu ELOkololla,
os. Pohjolankatu 10, Rovaniemi.

Hei sinä auttamistyöstä kiinnostunut vapaaehtoinen, tule mukaan
26.10.2010 kello 18-20 ELOkololla (Pohjolankatu 10) järjestettävään
vapaaehtoistoiminnan
infoiltaan. Illassa kuulet vaihtoehtoja ELOn vapaaehtoistyölle;
mm. perhetapahtumat, lasten
leikittäminen kimppaperhekäynnit ym. Tervetuloa!

Perheiden Iltailot ovat syksyllä
2010 maanantaisin:

20.9. / 11.10. / 15.11.2010
kello 17.30 alkaen.

Tervetuloa!
Lisätiedot Tiinalta p. 0400-940 982
tai tiinasusa@gmail.com.
**********

ELOnuoret tapaavat syksyn 2010
aikana seuraavasti:

7.9. klo 17.30-19.30,
sirkusilta ELOkololla

25.9. klo 13-16, ruskaretki Vaattunkikönkäälle

12.10. klo 17.30-19.30, sirkusilta
ELOkololla

30.10. klo 13-15, Afrikkailta ELOkololla

27.11. klo 17.30-19.30, sirkusilta
ELOkololla

ELOnuorten toiminta on avointa
kaikille erityistä tukea tarvitseville nuorille. Jos nuori tarvitsee
kokoaikaista ohjausta niin suositellaan oman avustajan mukaan
ottamista ryhmään. Lisätietoa
ELOnuorten
toiminnasta
saa
Katrilta (040 197 6060).

**********

ELO-kaverit eli erityislastemme
kaveritoiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset kokoontuvat
syksyn 2010 aikana seuraavasti:

24.8. klo 18-20 ELOkavereiden/-vapaaehtoisten syyskauden aloitusilta ELOkololla

21.9. klo 17.30-19.30 ELOkavereiden kimppaperhekäynti

26.10. klo 18-20 ELOkavereiden klubi-ilta ja uusien vapaaehtoisten infoilta

23.11. klo 17.30-19.30 ELOkavereiden kimppaperhekäynti

Lisäksi
vapaaehtoiset
ovat
tervetulleita lasten leikittäjäksi ja
käsipareiksi
Pikkuilojen
ja
ELOnuorten tapaamisiin, puuhamiehiksi talkooiltoihin sekä
muihin ELOtapahtumiin!
Ilmoittautuminen
klubi-iltoihin
Pialle, pia_leena@hotmail.com.
Kimppakäynteihin voi ilmoittautua mukaan Merjalle, merja.mustonen-juopperi@pp.inet.fi
tai 040-503 1532.

**********

Haastavasti käyttäytyvien lasten
vanhemmat tapaavat ELOkololla
syksyllä seuraavina ke-iltoina:

22.9. / 13.10. ja 17.11.2010
kello 18-20.

Tervetuloa mukaan uudet ja

vanhat perheet!
Lisätietoa ryhmästä antaa Katri.

1/4

ELO-perhe! Oletko kiinnostu-

nut ELOn kimppaperhekäynneistä?? Syksyllä taas kaksi ELOperhettä pääsee nauttimaan
parin tunnin hengähdystauosta
sillä aikaa kun tutut ja turvalliset
ELO-kaverimme
huolehtivat
lastenhoidosta.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Merjaan (yhteystiedot yllä) tai Piaan
(040 197 5050).

TULEVIA
ELO-JUTTUJA
HANKEKUULUMISIA
ELOkololla on vietetty hiljaiseloa
kesän kuumimmat viikot mutta
elokuun puolenvälin koittaessa
alkaa olla jo täysi tohina päällä.
Tälle syksylle ensimmäistä kertaa
kootusta ELOn vertaistukikalenterista voi huomata että kiireinen
syksy on taas edessä. Onneksi
kesä on saatu levätä kunnolla
joten virtaa riittää!
Syksy tuo tullessaan myös täysin
uudet haasteet kun Katri ja Pia
laajentavat vertaistuen kehittämistyötä Tunturi-Lapin lisäksi myös
Itä-Lappiin. Ensimmäisiä kuntakäyntejä on jo suunniteltu syyskuulle ja ennen joulua tiedetään
jo paremmin mihin suuntaan
työtä Itä-Lapin alueella aletaan
viedä.
Syksyllä Rovaniemellä jatkuvat
ELOn teematorstait, joissa aiheena mm. päivähoidon järjestäminen ja erilaisen oppijan mahdollisuudet Lapissa. Uutena alkavat
säännölliset avoimet ovet – tapaamiset joka kuukauden viimeinen maanantai ja torstai.
Paljon tapahtuu joten merkkaa
itseäsi kiinnostavat päivämäärät
allakkaan ja tule mukaan toimintaan!:)
Hanketyöntekijöiden Katrin ja
Pian yhteystiedot löytyvät tiedotteen lopusta.

Erityislasten Omaiset
ELO ry. löytyy nyt myös
FACEBOOKista!
Lukuisiin kyselyihin vastattiin kun
ELO liittyi kesän jälkeen facebookiin. Mukaan vuorovaikutukseen pääset kun kirjoitat facebookin hakukenttään Erityislasten Omaiset ELO ry. ja klikkaat
ylhäältä ”tykkää” tai ”like”painiketta.

ELOn 10-vuotissynttärijuhlaa valmisteleva toinen talkooilta kaikille kiinnostuneille pidetään ELOkololla keskiviikkona 25.8. kello
18-20. Ilassa valmistetaan koristeita juhlatilaan. Tervetuloa!
**********

Syksystä 2010 lähtien ELOkololla
on avoimet ovet joka kuukauden viimeinen maanantai ja
torstai. Toivomme tämän helpottavan uusien perheiden ja yhteistyötoimijoiden
ohjautumista
toimintaamme. Avoimien ovien
aikaan voi tulla tutustumaan
ELOkoloon ja ELOtoimintaan –
vertaisten seurassa, kahvikupposen ääressä.

ELOperheiden, -kavereiden ja
muiden ELOihmisten
Joulumyyjäistalkoot pidetään
ELOkololla

4.11.
11.11.
18.11.
ja 2.12.

kello 18–20.
Lisätietoja
lähempänä ELOn nettisivuilta.
ELOn joulumyyjäiset pidetään
tänäkin vuonna LKS:n aulassa
8.12.2010 klo 8-14.
**********

ELOn
perinteinen joulupuuro
tapahtuma
pidetään
tänä
vuonna 21.11. kello 13–16.
Luvassa tuttuun tapaan mm.
joulupukin vierailu.
**********

Avoimet ovet ELOkololla:

26.8./ 30.9./ 28.10./
25.11./ 16.12. kello 12-18.
Torstaisin

Maanantaisin 30.8./

27.9./
25.10./ 29.11. kello 10-14.
Tervetuloa!

**********

ELOn teematorstait jatkuvat myös
syksyllä seuraavilla aiheilla:

30.9. Rovaniemen kaupungin

erityislasten päivähoidon järjestäminen

TUNTURI-LAPPI
ELOkolo-hankkeen
puitteissa
vieraillaan Tunturi-Lapin kunnissa
syksyn aikana seuraavasti:

6.10. Kolari
7.10. Kittilä
24.11. Enontekiö
25.11. Muonio
Päivien ohjelma tarkentuu syyskuun aikana.

ITÄ-LAPPI

28.10. erilaisen oppijan mah-

dollisuudet peruskoulun jälkeen
Lapissa

25.11. aihe tarkentuu myöhemmin

Teematorstait ELOkololla
kello 18-20, tervetuloa!

Itä-Lapin työ alkaa seuraavilta
paikkakunnilta:

2.9. Salla
9.9. Kemijärvi
14.9. Sodankylä
13–14.10. päivät on myös va-

**********

ELOn facebook-sivuille päivitetään ajankohtaista tietoa tulevista tapahtumista. Se on myös yksi
kanava välittää esimerkiksi kiinnostavia linkkejä ja uutisia erityislapsiperheisiin liittyen tai aloittaa
vaikka keskustelun itseä askarruttavasta aiheesta.

Kaikki ELOn syksyn 2010 tapahtumat on koottu yhteen ELOn
vertaistukikalenteriin.
Tulosta
omasi nettisivuilta tai hae tulostettu versio ELOkololta!

Tervetuloa mukaan!
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rattu Itä-Lapin kuntakäynneille ja
ensimmäinen Itä-Lapin perhepäivä on suunniteltu pidettäväksi
13.11. kello 13-16.
**********
HOX! SYYSLOMAN AIKANA

18–
22.10.2010 ELOKOLO ON KIINNI!

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.
 Leijonaemot ry Voimauttava

Vertaistuki päivä Oulussa
28.8.2010 klo 10-17. Paikka:
Kumppanuuskeskus, Isokatu 47,
Oulu. Oulun ensimmäisen Leijonaemojen Voimauttava Vertaistuki -päivän teemana on
Erityislapsen vanhemmuus ja
jaksaminen sekä vertaistuki. Sitova ilmoittautuminen sähköpostilla
ilmoittautumiset.leijonaemot@
gmail.com tai puhelimitse 040
4877209 (ma-to klo 10-14).
 ELOäiti Tuija emännöi Me&I
lastenvaatekutsut ELOkololla 1.9.
kello 18 alkaen. Uutta syysmallistoa
esittelee Mira Uimaniemi. Tervetuloa kahvittelemaan lasten kanssa
tai ilman, ei ostopakkoa! Jos haluaa tutustua netissä etukäteen
mallistoon, niin se löytyy sivulta
www.meandi.fi
 Kesäyliopisto Kokkolassa järjes-

tää seuraavan vammaispalveluissa toimiville sopivan ammatillisen täydennyskoulutuksen. AUTISMI, ASPERGER - haasteelliset
lapset. Ajankohta: ti 14.9.2010 klo
12.00 – 16.00. Hinta: 93 €. Ilmoittautumiset 3.9: p. 06-8294 290 tai
teija.myllymaki@chydenius.fi.

18-19.9.2010 Leiri soveltuu nuorille
jotka pärjäävät itsenäisesti tai
ryhmäavustajan kanssa. Majoitus
on muutaman hengen huoneissa. Leirille otetaan 20 ensiksi ilmoittautunutta, ja ilmoittautuminen
tapahtuu
netissä:

http://www.kumppanuuskesku
s.fi/tapahtumat/ilmoittautumin
en/nuorten_leiri/
 Rovaniemen kansalaisopisto

järjestää
taidetiimin
kehitysvammaisille 27.9.-13.12.2010 ja
24.1.-11.4.2011. Ryhmä kokoontuu joka toinen maanantai kello
13.30 - 15.00. Ohjaajana toimii
Mari Mulari. Kurssimaksu 44€ +
materiaalimaksu 8€, sis. 24h opetusta. Ilmoittautuminen opiston
toimistoon 21.9.2010 mennessä.
 Malike järjestää Ulos talosta,

pois pihasta! Toimintavälinekoulutusta Rovaniemellä Santasportissa 7.-8.10.2010. Koulutus on
hyvin toiminnallinen ja se on
suunnattu kaikille vaikeavammaisten kanssa toimiville, niin
ammattilaisille kuin lähi-ihmisille.
Koulutuksessa käydään läpi toimintavälineitä vauvasta vaariin.
Koulutuksen toisena päivänä
tehdään retki oikeiden välineiden käyttäjien kanssa. Retkelle
koulutukseen osallistujat voivat
ottaa mukaansa oman asiakkaansa tai lähi-ihmisensä. Lisätiedot
ja
ilmoittautumiset
17.9.2010 mennessä: Tanja Tauria, tanja.tauria@kvtl.fi, tai 020
7718 304.

 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö tuottaa kuuden erityislapsen tai -nuoren tilapäishoidon
ryhmälomituksia eli Vauhtiviikonloppuja Kolpeneen palvelukeskuksen iltapäivätoiminnan tilassa
Touhutuvalla Rovaniemellä.
Jäljellä olevat syksyn 2010 Vauhtiviikonloput 17.-19.9./ 8.-10.10./
29.-31.10./ 12.-14.11./ 26.-28.11./
17.-19.12.2010. Lisätiedot ja varaustiedustelut: vastaava ohjaaja
Tiia Jussila, p. 0207 713 428,
tiia.jussila@kvps.fi. Päivystysaika
arkitiistaisin klo 17-19.
 Nuorten leiri autismikirjon sekä

adhd-nuorille järjestetään Oulussa Hietasaaren leirikeskuksessa

portaalia selkokieliseksi ja esteettömäksi palveluksi. Portaalissa koulutustarjontaansa esittelevät
seuraavat
oppilaitokset:
Ammattiopisto Lappia, Ammattiopisto Luovi, Itä-Lapin ammattiopisto, Lapin ammattiopisto,
Peräpohjolan Opisto, Pohjantähti-opisto, Ranuan kristillinen kansanopisto, Rovala-Opisto, Saamelaisalueen koulutuskeskus ja
Ylitornion kristillinen opisto. Lisätietoa: http://www.minnenyt.fi.
 Rovaniemen kaupungin liikun-

tapalvelujen erityisliikunnan tarjonnassa syksylle 2010 hepparatsastusta 4.9.-2.10. harrasteuintia
14.9.-23.11. tanssin taikaa 15.9.24.11 palloilukerho 16.9.-25.11. ja
sirkustelua 9.10.-4.12.2010 . Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset erityisliikunnanohjaajille, p.
040-562 5337 tai 040-548 6447 tai
www.rovaniemi.fi
 Alueellinen liikuntapäivä

la 16.10.2010 Oulussa. Paikka ja
aika: Linnanmaan liikuntahalli,
Virkakatu 1, klo: 10-14. Paikalla
voi testata mm. temppu – ja
ajorataa, sisäcurlingia, puhallustikkaa, sokkopalloa ja pöytäpelejä. Maksuton. Lisätietoja Oulun
seudun CP-yhdistyksen
Sarilta:
sari.holappa@hotmail.com,
puh. 040 590 4387 (iltaisin).
 Oulun läänin Autismi- ja Asper-

geryhdistys ry järjestää
PRT-MENETELMÄN KOULUTUKSEN
keskiviikkona 10.11.2010 klo 9-15.
Paikka: Kumppanuuskeskus,
Isokatu 47, Oulu. Hinta: 75€/ 65€/
henkilö. Sitovat ilmoittautumiset
17.10.2010 mennessä tai niin
kauan kuin paikkoja riittää osoitteessa:
www.kumppanuuskeskus.fi/tapaht
umat/ilmoittautuminen/prtkoulutus

Opi järjestämään esteetön
lapsiperheiden tapahtuma –
koulutus Oulussa sunnuntaina
28.11.2010 kello 9.30-16.00. Koulutus on tarkoitettu kaikille, joita
lapsiperheiden
tapahtuman
järjestäminen kiinnostaa. Koulutus on maksuton, ruokailu omakustanteinen.
Lisätiedot
paivi.havas@kvtl.fi, 0207 718 300,
oili.jyrkama@kvtl.fi, 0207 718 225.
Ilmoittautuminen viim ma 15.11.
Ritva Stillille, sähköposti
ritva.still@kvtl.fi, p. 0207 718 254.


 TOKKA2 -projektissa on uudis-

tettu Lapin ammatillisen erityisopetuksen www.minnenyt.fi –
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 Rovaniemen kaupungin avoi-

men päiväkodin ja perheryhmien toiminnassa on mahdollisuus
tavata muita perheitä ja lapsilla
mahdollisuus leikkiä ja harjoitella
sosiaalisia taitoja yhdessä toisten
lasten ja aikuisten kanssa. Vanhemmat voivat keskustella kasvatuksesta, lapsen kehityksestä,
vanhemmuudesta ja lapsiperheen arjesta muiden perheiden
ja alan ammattilaisten kanssa.
Toiminta on maksutonta. Avoimen päiväkodin ja perheryhmien
kuukausiohjelma
löytyy
www.rovaniemi.fi -> avoin päiväkoti. Lisätietoja saa myös Seijalta,
seija.kallo@rovaniemi.fi,
040-769 9725.
 Mm. toimintavälineiden vuok-

raukseen erikoistunut Malike on
tuottanut
vuokravälineeksi
(20e/vk) monipuolisen pelikassin
sisältäen pöytäkeilailun, pöytäpelin, tarkkuusboccian, sisäcurlingin ja puhallustikan. Lisätietoja:
http://www.malike.fi/vuokrattav
at_valineet/6/190

Etsitään harjoittelijaa
ELOkololle!
Erityislasten Omaiset ELO ry. etsii
harjoittelijaa syyskuusta alkaen
vertaistukihankkeeseen hanketyöntekijöiden avuksi.

Toivomme että sinulta löytyy erityisesti motivaatiota ja halua oppia
erityistä tukea tarvitsevien lasten ja
nuorten sekä perheiden arjesta ja
arjessa jaksamisen tukemisesta.
Tämän lisäksi arvostamme erityisesti tietoteknisiä taitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä omaaloitteisuutta.

Nyt netissä luettavissa muun
muassa ELOkolo-hankkeen vuosikertomus 2009. Käy tutustumassa ja hae halutessasi ELOkololta
painettu versio itsellesi / työpaikallesi.

KATRI MIETTINEN
P. 040 197 6060
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi

Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä
Tiinaan tai Katriin mieluiten sähköpostitse mahdollisimman pian:
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi
rauhala.tiina@gmail.com

ELO hallitus 2010

Tallenna
siis
kirjanmerkkeihin
www.erityislastenomaiset.fi
ja
muista vierailla sivuilla säännöllisin väliajoin.

kehittämishankkeen
hanketyöntekijät

Harjoittelutehtäviin kuuluu mm. eri
vertaistukiryhmissä apulaisohjaajana toimiminen sekä muu hanketyöntekijöiden töissä avustaminen.

**********

Muistathan että ELOn nettisivuilta
löytyy aina uusin tieto meidän ja
muiden tapahtumista.

ELOkolo- vertaistuen

TIINA RAUHALA (pj.)
p. 0400-987 406
rauhala.tiina@gmail.com
MATTI VÄLIAHDET (varapj.)
p. 0400-399 116
matti.valiahdet@pp.inet.fi
TIINA ALASAUKKO-OJA (rahastonhoitaja)
p. 0400-940 982
tiinasusa@gmail.com
PIRJO OLLITERVO (varajäsen,
jäsenvastaava)
p. 045-127 1622
pirjo.ollitervo@suomi24.fi
MAURI HAKULINEN
MARJATTA VIITALA
LISBETH JACOBSON (varajäsen)
TUULA HERVA (varajäsen)
TUULA MARTTIINI (varajäsen)
TIMO LAPPALAINEN (varajäsen)
Hallitukselle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen
hallitus@erityislastenomaiset.fi
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PIA YLISUVANTO
p. 040 197 5050
pia.ylisuvanto@erityislastenomaiset.fi
**********

ELOkolo-toimitila löytyy Rovaniemen kauppatorin kupeesta osoitteesta Pohjolankatu 10 as. 1.
ELOkolo toimii lappilaisten erityisperheiden yhteisenä matalan
kynnyksen
kohtaamispaikkana
sekä vertaisryhmien kokoontumisja kerhotilana. Tilaa voidaan myös
lainata tai vuokrata ELOn yhteistyötoimijoille sekä ulkopuolisille
tahoille sen ollessa vapaana.
ELOkolo on paikka, jonne voi tulla
piipahtamaan, keskustelemaan,
kyselemään ja jakamaan kokemuksia erityisperheiden arjesta.
Soita tai tule käymään!

