ELO-lehdyke
on tiedote erityisperheitä varten
SYKSY 2007
Tämä tiedote 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
hallitus@erityislastenomaiset.fi.
Kiitos!
**********

ELO eli Erityislasten
Omaiset ELO ry. täytti

*********************************
ELOn VIRKISTYSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA
*********************************

ELOisät viettivät isien iltaa
24.8. Kuusi isää oli koolla.
Iltaan sisältyi keilailua, sauna,
iltapala ja yhdessä olo. Kiitos
Timolle illan järjestelyistä.
**********

ELOäitien sauna- ja hemmotteluillasta nautittiin 25.8.
Mukana oli 9 äitiä. Kiitos Sari
V:lle illan järjestelyistä!

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.

ELOvanhempien tapaaminen järjestettiin 15.9. Tottotulien kammilla Häkivaaran huipulla. Muutama vanhempi
vietti yhdessä syksyistä päivää
ulkoillen, sienestäen, nuotiomakkarasta nauttien. Kiitos
Sari H:lle tilaisuuden järjestelyistä!
**********

Toiminta on käynnistynyt Roniemeltä ja nyt ELOlaisia on
monessa kunnassa ympäri
Lapin ja Suomen. ELOssa on
tällä hetkellä 129 erityisperhettä ja 270 yhteistyötoimijaa.

ELOperheiden vuosittaista

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.

kunnallisissa
tunnelmissa
Santasportissa. Mukana tapahtumassa oli
56 ihmistä (14 ELOperheestä
27 lasta ja 21 aikuista sekä 8
urheiluopiston opiskelijaa).
Koettua tuli pallopelejä, Liikuntamaailman kiipeilyt, keilailu ja
uinti. Lopuksi nautittiin makkarat kodalla. Kiitos tapahtumavastaaville ja urheiluopiston
opiskelijoille!

Yhdistyksen avainsanoja ovat
vertaistuki, tiedottaminen,
koulutus, tapahtumat, tilapäishoito, erityislasten harrastusja kaveritoiminta. Tervetuloa
mukaan!

syystapahtumaa eli ELOn

Ruskapäivää vietettiin sunnuntaina

23.9. lii-

**********
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ELOvanhempien pizzailta on lauantaina
17.11.2007 kello 18. Paikka
Cafe J Grill

(os. Ounasvaarantie
15, Rovaniemi). Ilmoittautuminen

13.11. mennessä Sarille
p. 040-873 7986 tai sari.hanninen@rovaniemi.fi
**********

ELOperheiden pikkujoulua vietetään joulupuurosta nauttien sunnuntaina

2.12.2007 kello 15. Paikka
Villa Willamo, Pöykkölä. Ilmoittautumiset 26.11. mennessä
Pirjolle, p. 040-518 6900 tai
ala.pirjo@netti.fi.
**********

ELOn joulumyyjäiset on
maanantaina

10.12.
kello 9-14.
Paikka Lapin
keskussairaalaan pääaula, jossa on suunniteltu
myytävän ELOperheiden yhdessä valmistamia tuotteita.
Myyjäispäällikkönä toimii Pirjo
Ala, jolle talkoomyyjät voivat
ilmoittautua, p. 040-518 6900
ala.pirjo@netti.fi.
**********
Tässä tiedotteessa:
* ELOvanhemmat
* Pikkujoulu 2007
* Joulumyyjäiset
Toiminnallisia
joulumyyjäis* Myyjäistalkoot
talkoot
järjestetään
Mäkiran* Jäsenmaksut
nan päiväkodilla (os. Mäkiran* ELOn kaveriklubi
ta 2, Rovaniemi) seuraavasti:
* ELOn verkkosivusto
* ELOn Porinaryhmä

su 18.11. kello 14-17 ja

Muistutus myös potentiaalisille
kannatusjäsenille eli erityislastemme kummeille, isovanhemmille, ystäville ja jokaiselle
Erityislasten Omaiset ELO ry:n
toiminnasta kiinnostuneelle!

su 25.11. kello 14-17.
Valmistetaan hahtuvaenke-leitä myyjäisiin. Lisätiedot: Pia Ylisuvanto, 040592 6117.

Kannatusjäsenmaksut:
yksityishenkilöt 25 €/vuosi,
yritykset ja yhteisöt
50€/vuosi (kevääseen 2008).

ELOn piparitalkoot

Lisätiedot ja liittyminen: ELOn
jäsenvastaava Tiina Rauhala,
rauhala.tiina@gmail.com tai
p. 0400-987 406.

ELOn enkelitalkoot
järjestetään Mäkirannan
päiväkodilla (os. Mäkiranta
2, Rovaniemi) seuraavasti:

on maanantaina 3.12.
kello 17 alkaen. Paikkana
Rantavitikan koulu, os.
Yliopistonkatu 6, Rovaniemi. Valmistetaan piparkakkutaloja myyjäisiin.
Lisätiedot: Pirjo Ala, p.
040-518 6900.
Materiaalit ja ohjeistus
paikan päällä. Tervetuloa
talkootilaisuuksiin – lapset
ja aikuiset!

Tuotelahjoituksia
ELOn joulumyyjäisiin
otetaan vastaan. Mm.
leivonnaiset ja käsityötuotteet ovat kysyttyä myytävää. Lahjoitukset voi ilmoittaa ja toimittaa Pialle,
p. 040-592 6117. Noutopalvelu kaupunkialueella
toimii myös.

*********************************
ELOn JÄSENTOIMIKUNTA
TIEDOTTAA
*********************************
Huomio ELOperheet! Olettehan maksaneet ELOn jäsenmaksun. Jos on asia päässyt
unohtumaan, varmista jäsenyytesi kevääseen 2008 saakka maksalla

17 € per perhe
yhdistyksen tilille POP
564002-2141472 ja anna asia
tiedoksi sähköpostitse
hallitus@erityislastenomaiset.fi.

*********************************
ELOn TIEDOTUS- JA
KOULUTUSTOIMIKUNTA
TIEDOTTAA
*********************************
ELOn KAVERIASIAA

ELOn on useamman yhteistyökumppanin kanssa kouluttanut kaverikursseillaan vapaaehtoisia henkilöitä kavereiksi erityislapsille.
Kaveritoiminta kehittyy ja tulee
jatkumaan uudistetussa muodossa.
Sekä entiset, jo koulutetut
vapaaehtoiset, että uudet vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet henkilöt haastetaan
mukaan

ELOn kaveriklubiin ja

8.11. klo 18-19.30
Lennokkaat sisäleikit
–koulutus
os. Jaakonkatu 3, 4 krs.
18.11. ja 25.11. klo 14-17
Joulumyyjäistalkoot,
Mäkirannan päiväkoti
os. Mäkiranta 2.
29.11. klo 18-19.30
Kommunikaatiokoulutus ja
pikkujouluglögit
Kommunikaatiokeskus Kota
os. Myllärintie 35, Kolpene.
2.12. klo 15
ELOn joulupuuro –
perhetapahtuma,
Villa Willamo, Pöykkölä
3.12. klo 17
Piparitalkoot –tapahtuma
Rantavitikan koulu, Yliopistonkatu 6, Rovaniemi
Huom! Tarjoilun vuoksi ilmoittaudu klubipäälliköille 2
päivää ennen tilaisuutta.
Klubitoimintaa vetävät klubipäälliköt ELOn Pirjo Ala, p.
040-518 6900 ja SPR:n Saija
Valtasaari, p. 040-702 7153.
**********
VERTAISTUKIASIAA
Uutta tulossa! ELOn toimesta
ollaan käynnistämässä uutta
vertaistukiryhmää erityislasten
vanhemmille ja huoltajille.

sitä myötä kaveritoimintaan.

ELOn Porinaryhmään

Klubitoiminta sisältää klubitapaamisia, koulutusta ja ELOtoimintaan osallistumista.

kutsutaan henkilöt, jotka haluavat
jakaa ajatuksia ja kokemuksia
erityislapsen vanhemmuudesta ja
vanhemmuuden tuomista iloista ja
suruista.

Tervetuloa kaikki kaveritoiminnasta kiinnostuneet syksyn 2007 klubitapaamisiin:
18.10. klo 18-21
Klubin Startti-ilta
os. Jaakonkatu 3, 4 krs.
Ilmoittaudu 17.10. mennessä Pirjolle, p. 040-518
6900

**********
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Kyseessä on avoin ryhmä, joka
kokoontuu Perheiden talossa, os.
Korkalonkatu 4, Rovaniemi.
Ensimmäinen kokoontuminen on
keskiviikkona 31.10. kello 18
ja sitä seuraavat: 21.11. /

12.12. / 16.1. / 6.2. / 27.2.
Ryhmää vetävät ELOäidit Tiina
Rauhala, Pirjo Ala ja Pia Ylisuvanto. Yhteystiedot löytyvät viimeiseltä sivulta.

**********

ELOn verkkosivusto
on osoitteessa:

www.erityislastenomaiset.fi

**********
Maaliskuussa 2008 on tavoitteena
käynnistää alle kouluikäisten
erityislasten perheiden (6-8
perhettä) ryhmätoiminta Rovaniemellä. Ryhmässä erityisperheet kokoontuvat päiväsaikaan 15
kertaa kaupungin Perhetuvalla,
os. Korkalonkatu 4. Lisätiedot
projektipäällikkö Arja Harju, Perhetyön uudet portaat –projekti /
MLL, p. 040-500 2984 tai arja.harju@mll.fi. Erityislasten
Omaiset ELO ry:n edustajat ovat
olleet mukana suunnitteluryhmässä miettimässä ryhmätoiminnan
sisältöä ja toteutusta.

**********
TILAPÄISHOITOASIAA
* TILHI –erityislasten ja –nuorten
tilapäishoidon kehittäminen ja
mallintaminen –hankkeen toimesta toteutettiin kesän kynnyksellä
erityisperheiden tilapäishoidon
tarvekartoituskysely, josta yhteenvetona kerrottakoon seuraavaa. Kaikki 15 kyselyyn vastannutta perhettä kertoi tarvitsevansa
tilapäistä hoitoapua lapselleen.
Yleisesti ottaen tyytymättömiä
olivat ne perheet, joilla tilapäishoito ei toiminut ollenkaan tai toimi
sukulaisten/ystävien avustuksella.
Tilapäishoidon tarvetta esiintyy
eniten noin kerran kuukaudessa.
Perhehoito, lyhytaikainen kotiin
tuleva hoitoapu ja leirit ovat toivotuimpia tilapäishoitomuotoja tehdyn kyselyn mukaan. Lähes kaikki
vastanneet perheet olivat valmiita
maksamaan jonkin verran palvelusta. Tiedon puute tilapäishoidosta nousi ongelmaksi.
* Loppuvuoden 2007 vauhtiviikonloppuja eli tilapäishoitoviikonloppuja lappilaisille erityislapsille ja -nuorille on tarjolla 16.18.11. ja 14.-16.12.
Vauhtiviikonlopun tilapäishoito on
ryhmälomitusta 3-6 erityislapselle
tai – nuorelle. Tukikohtana toimii

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. Se kannattaa!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Rovaniemen seudun perhelomittaja Sari Manninen,
p. 0207 713 418 tai sari.manninen@kvps.fi. Sari päivystää ti ja to kello 17-19.
* Uutta luvassa! TILHI-hankkeen
Katri on laittanut pyörät pyörimään LYSTILAUANTAI –nimisen
erityislasten tilapäishoitotuotteen
käynnistämiseksi Rovaniemelle
tammikuusta 2008. LYSTILAUANTAI -tapaamisia toteuttamaan
on haastettu useampi yhteistyötoimija. Mm. Rovaniemen kaupungin kaksi päiväkotia on haastettu tarjoamaan tilat käyttöön,
kaupungin vammaispalvelu ja
perhetoimintakeskus on haastettu
tuomaan oma osaaminen päivien
toteutukseen, Rovaniemen seurakunnan nuorisotyö toivotaan mukaan omalla osaamisellaan, kaupungin oppilaitoksille tarjotaan
mahdollisuutta ohjata opiskelijoitaan perehtymään erityislasten
elämään osallistumalla ohjaajina
lasten toiminnan suunnittelussa ja
toteutuksessa. Rovala-Opiston
viittomakielenohjaajaopiskelijat
saavat kiitosta omasta aktiivisuudestaan jo tässä suunnitteluvaiheessa. Myös Urheiluopiston ja
Hyvinvointialan oppilaitoksen
opiskelijat ovat kovasti tervetulleita ohjaajiksi. Erityislasten Omaiset
ELO ry. on valmis tukemaan
LYSTILAUANTAIN toteutumista
kaikin mahdollisin vapaaehtoisvoimin.
Mikä LYSTILAUANTAI sitten on?
LYSTILAUANTAI on kuuden
tunnin mittainen 6-16 –vuotiaille
erityislapsille ja –nuorille suunnattu tapahtuma, joka tarjoaa osallistujilleen mukavan lauantaipäivän
toiminnallisessa ympäristössä.
Lystilauantain yksi tavoite on
antaa erityislasten – ja nuorten
huoltajille hetken hengähdykseen
ja vapaa-aikaan lasten toimiessa
tapahtumavetäjien ja –ohjaajien
kanssa. Vahva halu on saada

www.erityislastenomaiset.fi
3/4

yhdeksän LYSTILAUANTAITA
toteutumaan Rovaniemellä vuoden 2008 aikana.
Lisätiedot, katri.miettinen@lshp.fi,
p. 0400-377 635 tai
pia.ylisuvanto@luukku.com,
p. 040-592 6117.

**********
OMAISHOITOASIAA
Rovaniemen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry tiedottaa:
* Omaishoitajien vertaistuen
päivä- ja iltaryhmät ovat käynnistyneet Rovaniemellä ja Ranualla.
* Omaishoitoseminaari Lapin
lääninhallituksen juhlasalissa (os.
Valtakatu 2, Rovaniemi) 17.10.
kello 9.30-15.30.
* Palo-projekti tarjoaa apua rovaniemeläisille ja ranualaisille
omaishoitajille, mm. palveleva
puhelin, ohjaus- ja kotikäynnit.
Palo-projekti, 050-913 7000 tai
rauhala.tiina@gmail.com.
* Omaishoitajien kirkkopyhä
25.11. Rovaniemen pääkirkossa
* Omaishoitajien esittely- ja infopöytä Sampokeskuksessa 28.11.
* Omaishoitajien Joulumyyjäiset
12.12. Lapin keskussairaalan
aulassa
Lue: www.elisanet.fi/omaishoitajat

**********
ELOn TIETOON TULLUTTA:
* Rovaniemen kaupungin kotihoidonohjaajat Sirkka ja Annikki
kutsuvat erityisperheet:
20.11. kello 18-20 Perheiltaan,
jossa mukana myös kaupungin
johtava sosiaalityöntekijä Maija
Tervo ja Tukiliiton aluesihteeri
Maire Pallari. Paikkana toimintakeskus, os. Jämytie 33.
29.10. ja 26.11. kello 17-19 kehitysvammaisten lasten perheille
suunnattuun Viittiskerhoon.
Paikkana Kommunikaatiokeskus
Kota, Kolpene.
20.12. kello 10 kuuntelemaan
Kauneimpia joululauluja Rovaniemen pääkirkkoon.
* Neurologisten järjestöjen
tapaaminen Rovaniemellä ke
31.10.2007 kello 18.15-19.45.
Paikka Vapaaehtoistyönkeskus
Neuvokas, os. Kansankatu 8.
Esillä mm. neurologisten järjestö-

jen teemapäivät ja tapahtumat,
sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit sekä tuetut lomat. Ilmoittaudu pe 26.10. mennessä
Sari Sahalle, p. 0400-921 574 tai
sari.saha@cp-liitto.fi.

* Soveltava ammunta on alkanut
2.10.2007 kello 15-16. Paikka
ampumahalli, os.Vaihdekatu 2,
Rovaniemi. Maksuton. Lisätiedot
Katriina Merkkiniemi, Rovaniemen
kaupunki, p. 040 - 5625 337

* 2.11.2007 kello 12-16 on Matkapalvelukeskus –kokeilun
päätösseminaari Lapin lääninhallituksen juhlasalissa, os. Valtakatu 2, Rovaniemi. Ilmoittaudu
19.10. mennessä Sirpa Himbergille, p. 020 517 7636 tai sirpa.himberg@llh.intermin.fi.

* www.minnenyt.fi –sivusto on
avattu toimimaan Lapin ammatillisen erityisopetuksen tiedottamisen väylänä. Portaali auttaa
erityisopiskelijoita ja heidän huoltajiaan löytämään tietoa tarjolla
olevista eri koulutusvaihtoehdoista. Lisäksi portaali helpottaa peruskoulun ja ammatillisten oppilaitosten opettajia, opinto-ohjaajia ja
erityisopettajia opiskelijan jatkoopintoihin ohjaamisessa. Lisätiedot: projektipäällikkö Riitta-Liisa
Tölli, p. 020 798 4369 tai riittaliisa.tolli@lao.fi.

* Omaishoitajien vertaisohjaajakoulutus on Keminmaassa 9.10.11.2007. Paikka Mäntykeskus,
os. Kallijärventie 4. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset 2.11. mennessä
katri.miettinen@lshp.fi tai p. 0400377 635.
* Santasportissa Rovaniemellä
järjestetään 17.-18.11.2007 pyörätuolitanssikurssi. Opeteltavina
tansseina perinteiset lavatanssit
ja alkuverryttelyt diskomusiikin
tahdissa. Kurssin vetäjänä liikunnanohjaaja Veera Salokangas.
Hinta 70 € pari (sis. kurssin ja
uinnit). Ilmoittaudu 9.11. mennessä Lilli Peltoselle, p. 020 798
4253. Lisätiedot Veeralta p. 040708 5446.
* Edunvalvontapäivä, pikkujoulu ja kehitysvammaisten tukipiirin syyskokous on 24.- 25.11.
Paikka Hotelli Pyhätunturi, Pelkosenniemi. Lisätiedot Kehitysvammaisten Tukiliiton aluesihteeri
Maire Pallari, p. 040 - 526 8272
tai maire.pallari@kvtl.fi.
* Mukkelis Makkelis –
liikuntaryhmä kokoontuu 17.9.10.12.2007 Teerikallion päiväkodilla, os. Evakkotie 26, maanantaisin kello 17.15-18. Ryhmä on
tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville alle kouluikäisille lapsille sekä
heidän vanhemmilleen tai avustajille.
Sherborne liikuntamenetelmän
harjoitteilla tuetaan lapsen luottamuksen kehittymistä itseen ja
muihin sekä harjoitellaan ryhmässä toimimista. Hinta 28 €. Lisätiedot Rovala-Opisto / Maria Lindroth.

* Suomen CP-liitto etsii Rovaniemen seudulla asuvia perheitä, joissa on perusopetusikäisiä
lapsia ja nuoria, joilla on cpvamma tai lievempiä liikuntataitojen oppimisen ongelmia. CP-liiton
”Liiku, opi, osallistu” –
tutkimus- ja kehittämisprojektin
tarkoituksena on selvittää , onko
lapsen liikkumiseen liittyvillä rajoituksilla yhteyttä lapsen arjessa
toimimiseen ja koulutaitojen oppimiseen. Ilmoittautumiset ja
lisätiedot; jarno.purtsi@likes.fi tai
p. 014-260 1478.

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

TIINA RAUHALA

sihteeri ja jäsenvastaava

p. 0400-987 406

rauhala.tiina@gmail.com

PIRJO ALA
p. 040-518 6900

ala.pirjo@netti.fi

LISBETH JACOBSON
p. 040-828 5550

lisbeth.jacobson@ulapland.fi

ESA AUER (varajäsen)
p. 0400-188 199

esa.auer@varamiespalvelu.fi

TUULA MARTTIINI (varajäsen)
p. 040-511 2916

tuula.marttiini@luukku.com

TIINA SARNI (varajäsen)
p. 040-912 4721

t.Sarni@luukku.com

PIA YLISUVANTO
puheenjohtaja

p. 040-592 6117

pia.ylisuvanto@luukku.com

TIMO LAPPALAINEN
varapuheenjohtaja

p. 040-509 8106

tilappal@ulapland.fi

www.erityislastenomaiset.fi
4/4

LEILA AUER
hallituksen ulkopuolinen
rahastonhoitaja
p. 0400-395 188

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

