Kevät 2012

Julkaisu erityisperheitä varten

Rovaniemi, sivu 2

Tunturi-Lappi, sivu 3

Tämä ELO-lehdyke on vertaistukitiedote 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

Erityislasten Omaiset ELO ry.
ELOn tarkoitus on tukea perheitä, joissa on yksi
tai useampi erityistä tukea tarvitseva lapsi tai
nuori. Tällä hetkellä ELO tarjoaa vertaistukea ja
virkistystoimintaa erityislapsille, -nuorille ja
heidän perheilleen Rovaniemellä, Enontekiöllä,
Muoniossa, Kittilässä, Kolarissa, Sodankylässä,
Kemijärvellä ja Sallassa.
ELOssa toimitaan yli diagnoosi- ja kuntarajojen.
Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan,
onpa lapsella tai nuorella sitten fyysisiä, psyykkisiä, neurologisia, kielellisiä tai muita erityistarpeita. Myös diagnosoimattomat ja pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret perheineen kuuluvat
ELOn vertaisverkostoon. Kaikkiin tapahtumiin
voi osallistua yli kuntarajojen. Toiminnan lähtökohtana on mukava yhdessä tekeminen toinen
toistamme tukien.

ELOn vertaisperheviikonloppu kesäkuussa!

Tunturi-Lapin Aurinkopäivä 14.4.2012 Hetassa

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa
järjestettävä ELOn vertaisperheviikonloppu kokoaa yhteen erityisperheitä
ympäri Lappia kesäkuussa viikonlopun
ajaksi.

Koko perheen mukavassa tapahtumassa luvassa mm. sirkustelua, ulkoilua ja
kodassa ruokailu.

ELOn Pikkuilot, ELOnuoret, ELOäidit- ja
isät sekä muut ELOn kevään Rovaniemen vertaistapaamiset löydät s. 2
alkaen.

Itä-Lappi, sivu 3

Kittilän, Kolarin, Enontekiön ja Muonion kevään vertaistapaamisista llsätietoa s. 2 alkaen.

ELO tiedottaa, sivu 4

Kysy lisää ja tule mukaan toimintaan! Kaikki tapaamiset ovat
avoimia yli kunta- ja diagnoosirajojen.
”On ilo kuulua ELOn porukkaan. Perheemme
kulkee mielellään erilaisissa ELOn toiminnallisissa tapahtumissa eri puolilla Lappia. Mm.
viime keväänä kävimme ihanilla ELOn Aurinkopäivillä Sallassa ja Ylläksellä rentoutumassa, virkistäytymässä ja tapaamassa
vertaisia. On hienoa, että ELOKOLO-hanke
kehittää toimintaa omalla paikkakunnalla ja
kehittämistyössä voi myös itse olla mukana.”
-Annikki ja Antti Ylitalo
ELOvanhemmat, Sodankylä

Itä-Lapin Aurinkopäivä
31.3.2012 Suomulla
Koko perheen mukavassa tapahtumassa luvassa mm. ulkoilua ja yhteinen
ruokailu.
Kemijärven, Sodankylän ja Sallan alueen muut kevään vertaistapaamiset
löydät s.3 alkaen.

Lasten ja nuorten soveltava liikunta Rovaniemellä
Tietoa muiden järjestämistä erityisperheitä koskevista tapahtumista löydät
ELOtiedottaa osiosta s. 4 alkaen.
ELOkuulumiset ja yhteystiedot
löytyvät myös. s. 4.

Rovaniemi
ELOn Pikkuilot
Alle kouluikäisten erityistä tukea tai
hoivaa tarvitsevien lasten perheiden
vertaistukiryhmä. 21.2. ”rytmiset”, 20.3.
”ulkoilu”, 17.4. ”jumppa” ja 22.5. ”kevätnaamiaiset”.
Tiistait 21.2./20.3./17.4./22.5.
Kello 17.30-19
ELOkolo, Pohjolankatu 10, Rovaniemi
Lisätiedot:
ELOäiti Tiina Alasaukko-oja, p. 0400
940 982, tiinasusa@gmail.com

ELOISAT
ADHD, autismin kirjon ja muiden haastavasti käyttäytyvien lasten vanhempien
vertaistukiryhmä. 29.2. ”kuntoutus”,
28.3. ”SI-terapia”, 25.4. ”Aslak Rantakokko”, 26.5.”retkipäivä”.
Keskiviikot 29.2./28.3./25.4. ja la 26.5.
Ke kello 18-20 ja la kello 13-15
ELOkolo, Pohjolankatu 10, Rovaniemi
Lisätiedot:
Katri Miettinen, p. 040 197 6060
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi

ELOnuorten lauantaikerho
Fysioterapiaopiskelijat järjestävät ELOnuorten lauantaikerhon neljänä lauantaina. 25.2.”Tullaan tutuiksi!”, 24.3.
”Rytmilauantai”, 21.4. ”Viva la Fiesta!” ja
12.5. ”ELOisaa liikkumista”
Lauantait 25.2./24.3./21.4./12.5./
Kello 13-15, paitsi 12.5. kello 12-16
ELOkolo, Pohjolankatu 10, Rovaniemi
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 16.2.
mennessä Katrille, p. 040 197 6060
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi

ELOn Liikuntakerho
ELO järjestää yhteistyössä Liikunta- ja
kuntoutuspalvelut Rova & Kangas kanssa
Liikun vauhdilla -liikuntakerhon vauhdikkaille kouluikäisille erityislapsille ja –
nuorille.
Liikuntakerhomaksu
on
30€/osallistuja (15€/ELOjäsenperheille).
Liikun Vauhdilla keskiviikot:
14.3./21.3./28.3./4.4./11.4./18.4./25.4.
2012 kello 17-18

Viirinkankaan koulun liikuntasali, Väinämöisentie 62, Rovaniemi
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Tommi Kangas, p. 040 7710 339
tommi.kangas@liikun.com

Rovaniemen ELOverkostotapaaminen 1.3.2012
ELO haastaa Rovaniemen sosiaali-, terveys- ja opetusalan toimijat sekä kehittämistyöstä kiinnostuneet erityisperheet
toiseen Rovaniemen kehittämispäivään.
Kehittämisteemoina asuminen ja vertaisperhetoiminta. ELOkolo-hanke kustantaa
buffet-lounaan sekä iltapäiväkahvit.
Torstai 1.3.2012, kello 11-16
Ounasvaaran pirtit, Antinmukka 4.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 24.2.
mennessä Pialle, Puh: 040 197 5050
pia.ylisuvanto@erityislastenomaiset.fi

ELOn kevätkokous 25.3.2012
Tervetuloa ELOn kevätkokoukseen. Kokouksessa käydään läpi sääntömääräiset
asiat ja lopuksi nautitaan pizzat yhdessä.
Ilmoittaudu mukaan 23.3. mennessä
Katrille, Puh: 040 197 6060
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi

ELOäidit ja -naiset 17.3. ja
19.5.2012
ELOäitien ja -naisten tapaamisia on tänä
keväänä kaksi. 17.3. on luvassa hemmottelua. Vaihtoehtoja vielä mietitään ja
lisätietoa tulee lähempänä.
19.5. osallistutaan kolmannen kerran
Naisten kymppi –liikuntatapahtumaan,
jonka jälkeen ELOkololla lämpenee sauna
ja on tarjolla pikku purtavaa kaikille
halukkaille. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet lähempänä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Katri Miettinen, p. 040 197 6060
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi

ELOisät ja -miehet 14.4.2012
ELOisät ja –miehet tapaavat lauantaina
14.4.2012. Illan ohjelma ja paikka tarkentuvat kevään kuluessa.
Lisätiedot:
ELOisä Timo Lappalainen
p. 040 509 8106, tilappal@gmail.com
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ELOn vertaisperheviikonloppu
kesäkuussa 2012
ELO järjestää ensimmäisen kerran perheviikonlopun vertaisperheeksi haluaville
tai asiaa miettiville ELOperheille. Viikonlopun tärkeintä antia on vertaisperheiden verkoston voimaantuminen ja ryhmäytyminen. Viikonlopun aikana mietitään myös mm. omia voimavaroja vertaisperheenä toimimiseen.
Mukaan pääsee max. 8 lappilaista erityisperhettä. Viikonlopussa täysihoito.
Lastenhoito on järjestetty vanhempien
keskustelu- ja koulutusosioiden ajaksi.
Haastamme kaikki vertaisperhetoiminnasta kiinnostuneet lappilaiset erityisperheet mukaan! Matkat kustannetaan
ja majoitusmahdollisuus on kaikille.
Pe ilta-su pvä 8.-10.6. tai 15.-17.6.2012,
paikka ja aika tarkentuu kevään aikana.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 1.6. mennessä Katrille, Puh: 040 197 6060
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi

Tunturi-Lappi
Kaikkiin tapaamisiin voi osallistua yli
kuntarajojen. Lisätietoa saa Katrilta tai
Pialta, yhteystiedot sivulla 4.

ELOvanhempien tapaaminen
Kolarissa 21.3.2012
Kolarin erityislasten vanhempien vertaistapaaminen. Luvassa hemmottelua,
valita voi joko niska-hartia- tai kasvohieronnan. Ilmoittaudu mukaan 16.3.
mennessä Katrille tai Pialle.
Keskiviikko 21.3.2012, kello 18-21
Eila-Line, Liisankuja 3, Kolari

ELOvanhempien tapaaminen
Kittilässä 22.3.2012
Kittilän erityislasten vanhempien vertaistapaaminen. Vanhempia hemmotellaan
niska-hartiahieronnalla.
Ilmoittaudu
mukaan 16.3. mennessä Katrille tai Pialle.
Torstai 22.3.2012, kello 18-21
Päiväkoti Muksula, Havutie 2, KITTILÄ

ELOvanhempien tapaaminen
Muoniossa 28.3.2012
Enontekiön ja Muonion erityislasten
vanhempien vertaistapaaminen. Kuulumisten vaihtoa iltapalan äärellä. Ilmoittaudu mukaan 23.3. mennessä Katrille tai
Pialle.
Keskiviikko 28.3.2012, kello 18-21
Särkijärven majat, Särkijärventie 40,
Muonio

Tunturi-Lapin Aurinkopäivä
14.4.2012 Hetassa
Koko perheen mukavassa tapahtumassa
luvassa mm. sirkustelua, ulkoilua ja kodassa ruokailu. Ilmoittautuminen 5.4.
mennessä Katrille tai Pialle. Päivän omavastuuhinta 25€/perhe (0€ ELOn jäsenperheille).
Lauantai 14.4.2012, kello 13-16
Hetan majatalo, Riekontie 8, Enontekiö

Tunturi-Lapin vertaistuen kehittämispäivä 11.5.2012 III
Tunturi-Lapin vertaistuen kehittämispäivä kokoaa toukokuussa jo kolmatta kertaa Tunturi-Lapissa asuvat erityisperheet
ja heidän kanssaan toimivat ammattilaiset yhteisen pöydän ääreen kehittämään
erityisperheiden palveluja sekä oppimaan toisiltaan. Kehittämisteemoina on
ainakin erityisryhmien asuminen ja vertaisperhetoiminta. ELOkolo -hanke kustantaa buffet-lounaan sekä iltapäiväkahvit. Ilmoittaudu Katrille tai Pialle 4.5.
mennessä.
Perjantai 11.5.2012 kello 11-16.
Paikka tarkentuu myöhemmin, (Kolari?)

ELOperheiden loma Ylläksellä
13.10. - 18.10.2012
ELO järjestää yhteistyössä Maaseudun
Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa lomaviikon erityisperheille Hotelli YlläsSaagassa, Kolarissa. Tavoitteena on, että
lomalainen kokee yhteisöllisyyttä vertaisryhmässä, saa tietoa ja ohjeita arkeen
sekä voimaantuu. Omavastuuosuus
aikuisilta 23 € / vrk, lapsilta 8 - 16 v 7 €/
vrk. Alle 8v. lapset ovat ilmaisia. Lisätiedot ja hakukaavakkeet saat Katrilta tai
Pialta.
HOX!! Hakuaika lomalle 3kk ennen loman
alkua!!

Itä-Lappi
Kaikkiin tapaamisiin voi osallistua yli
kuntarajojen. Lisätietoa saa Katrilta tai
Pialta, yhteystiedot sivulla 4.

ELOvanhempien tapaaminen
Kemijärvellä 6.2.2012
Kemijärven erityislasten vanhempien
vertaistapaaminen. Luvassa iltapalaa ja
mukavaa yhdessäoloa.
Maanantai 6.2. klo 18-20
Askel talo, Särkeläntie 4, Kemijärvi

ELOvanhempien tapaamiset
Sodankylässä 9.2. ja 13.3.2012
Sodankylän erityislasten vanhempien
vertaistapaaminen. Luvassa iltapalaa ja
mukavaa yhdessäoloa. Mukana illoissa
perheneuvolan työntekijät Raija Toivola
ja Merja Tammi.
Torstai 9.2.ja tiistai 13.3. klo 18-20
Alan talo, Kylälaaksontie 5, Sodankylä

ELOvanhempien tapaaminen
Sallassa 28.2.2012
Sallan erityislasten vanhempien vertaistapaaminen. Illan aiheena erityislapsen
vanhemman hyvinvointi, Pia esittelee
hyvän mielen työkalupakkinsa. Ilmoittaudu mukaan 24.2. mennessä Pialle.
Tiistai 28.2.2012 klo 18-20.
Sallan Lomakoti, Saijantie 8

Itä-Lapin Aurinkopäivä 31.3.2012
Suomulla

vän aikana mm. tarkastetaan marraskuussa tehty suunnitelma ja mietitään
yhdessä jatko Itä-Lapin vertaistuen kehittämistyölle. ELOkolo -hanke kustantaa
buffet-lounaan sekä iltapäiväkahvit kehittämispäivään osallistuville. Ilmoittaudu
Katrille tai Pialle 7.5. mennessä.
Tiistai 15.5.2012, kello 11-16
Paikka varmistuu myöhemmin, (Pyhä?).

ELO tiedottaa
Muiden tiedotteet
ELO välittää tietoa meille toimitetuista,
muiden järjestäjätahojen tuottamista
tapahtumista Pohjois-Suomen alueella.
ELO ei vastaa mahdollisista kirjoitus- ja
asiavirheistä.
Monitaideyhdistys Piste ry. järjestää
erityistä tukea tarvitseville nuorille sirkuskerhoa keväällä 2012. Tapaamiset
ovat to 16.2., 1.3., 15.3. ja 29.3. klo
15:30-17 Rovaniemen Mondella. Lisätiedot Riikka Vuorenmaa, p. 040-726 2205.
Rovaniemen kaupungin erityisliikunta
järjestää kevätkaudella 2012 lapsille ja
nuorille mm. heppaharrastusta, harrasteuintia ja sirkustelua. Ilmoittautumiset
ja lisätiedot erityisliikunnanohjaajilta p.
040 562 5337 tai 040 548 6447.
Kemi-Tornio alueen As-tiimi eli nuorten
Aspergerkerho kokoontuu keväällä seuraavasti: 24.1./7.2./21.2./13.3./27.3/10.
4./24.4. Kevään aikana mm. keilataan,
käydään Lumilinnassa sekä elokuvissa.
Lisätiedot Johannalta, p. 040 8292526.

Koko perheen mukavassa tapahtumassa
luvassa mm. ulkoilua ja yhteinen ruokailu. Ilmoittautuminen 23.3. mennessä
Katrille tai Pialle. Päivän omavastuuhinta
25€/perhe (0€ ELOn jäsenperheille).

Rovaniemen ASIA-ryhmä adhd ja asperger nuorille on tällä hetkellä tauolla.
Ryhmän toiminnasta ja jatkosta voi kysyä
lisätietoa Jukalta, p. 041 7283720,
jukka.palokangas@kuntoutuspaju.fi

Lauantai 31.3.2012, kello 13-16
Suomutunturi, Kotatie 1

Tohelluksesta toimintaan - Keskittymisen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen luokassa koulutus Rovaniemellä 21.2. 2012 klo: 8.30–15.30.
Kouluttaja: Leena Kärki, toimintaterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja.
Osallistumismaksu 140 €. Lisätietoja:
Marja Rekilä, p.040 560 47 91

Itä-Lapin vertaistuen kehittämispäivä II 15.5.2012
Itä-Lapin vertaistuen kehittämispäivä on
jatkoa Luostolla 30.11. pidetylle kehittämispäivälle. ELO haastaa Itä-lapissa
asuvat erityisperheet ja heidän kanssaan
toimivat ammattilaiset yhteisen pöydän
ääreen kehittämään erityisperheiden
palveluja sekä oppimaan toisiltaan. Päi-
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Tietopäivä lääkinnällisestä kuntoutuksesta Rovaniemellä to 8.3. klo 12-16
kuntoutuskeskus Ilkassa. Päivässä tietoa
vammaisten ihmisten lääkinnällisestä

kuntoutuksesta ja käytännöllisiä neuvoja
palvelujen hakemiseen. Päivän hinta
15/30 euroa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Tarja Lukjanov p.(09) 613 191.
Kansainvälistä Downin Syndrooma päivää, 213-päivää, vietetään Rovaniemellä Kolpeneen palvelukeskuksessa
(Myllärintie 35) su 18.3. klo 13-16. Tervetuloa mukaan kaikki uudet ja vanhat
perheet! Lisätiedot Milla Karttunen 044281 1601, tai Tani Savolainen, 0400-699
593. Tapahtuman järjestää Downiaiset Suomen Downin Syndrooma ry.
Soveltava talviliikuntapäivä Ounasvaaralla ke 21.3. klo 10-15. Päivän aikana
mahdollisuus kokeilla erilaisia soveltavia
talviliikuntamuotoja ohjaajien opastamana. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Ilmoittautumiset pe 2.3. mennessä,katriina.merkkiniemi@rovaniemi.fi,
040 562 5337.
Laskettelupäivä Rovaniemen Ounasvaaralla 24.3.2012 klo 11-14. Päivässä on
mahdollisuus tutustua lasketteluun ja
hiihtoon. Paikalla on kokeiltavana talviliikunnan apuvälineitä, kuten laskettelu- ja
hiihtokelkkoja. Kaikille avoin ja maksuton
tapahtuma. Lisätiedot Jarnolta, 040 737
5882,jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi.
Virkistyspäivä syöpää sairastaville tai
sen jo sairastaneille lapsille ja heidän
perheilleen Rovaniemellä 24.3.2012 klo
13-16. Paikkana toimii Napapiirillä sijaitseva poropuisto. Päivä on maksuton ja
mukaan mahtuu 20 hlöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätiedot p.040 417 8686.
Avekki -koulutus lastensuojelu- ja vammaistyössä työskenteleville haasteellisten tilanteiden hallintaan Rovaniemellä
18.4. klo 8-16. Osallistujat saavat päivän
aikana
perustiedot
AVEKKI
–
toimintatapamallin teoriasta ja käytänteistä. Kouluttaja Risto Lommi. Koulutuksen hinta 175 € + alv 23 %. Lisätietoja
antaa Tuula Pietiläinen p. 044 7341 594.
Tilapäishoito perheen tukena alueseminaaripäivä pidetään Rovaniemellä la 5.5.
pienteollisuustalolla, os. Pohjolankatu 2.
Päivän tavoitteena on pyrkiä kehittämään erilaisia tilapäishoidon ratkaisuja
perheen tueksi. Päivä perustuu perheiden, vammaispalveluiden ja muiden
toimijoiden kumppanuuteen ja yhteistyöhön. Lisätiedot markku.vellas@kvps.fi

SoveltavaSporttileiri Lapin Urheiluopistolla 18.-21.6.2012 (ma-to). Lapin Liikunnan järjestämä Soveltava Sporttileiri on
tarkoitettu n. alakouluikäisille tytöille ja
pojille. Sporttileirille osallistuu vuosittain
20 erityislasta. Ohjelmassa mm. tutustumisia eri liikuntalajeihin, luontopolku ja
disko. Leirin osanottomaksu 135€/85€
sis. ohjelma, majoitus, ruokailu ja vakuutus. Lisätietoja Suvilta, p.040 847 1321.

ELO Yhteystiedot

Kuulovammaisten lasten ja nuorten
perhekurssit 2012. Kuuloliitto ry:n lasten
ja nuorten kuntoutuskoti järjestää kevään 2012 aikana useita perhekursseja
eri-ikäisten kuulovammaisten lasten ja –
nuorten perheille. Kysy lisää p. 050 511
8046 tai tutustu tarjontaan osoitteessa
http://www.kuuloliitto.fi/fin/kuntoutus/l
apset/lasten_ja_nuorten_kuntoutuskoti/

ERJA KARJALAINEN (rahastonhoitaja)
p. 040-571 1993
karjalainen.erja@gmail.com

ELOkuulumiset
Aurinko paistaa ja kevättä kohti mennään kovista pakkasista ja komeasta
lumimäärästä huolimatta! ELOn kevät
on täynnä mielenkiintoisia tapahtumia.
Aurinkopäivät toteutuvat viime vuoden
tapaan Rovaniemen (11.2.) lisäksi ItäLapissa (31.3.) ja Tunturi-Lapissa (14.4.).
Kesällä järjestetään ensimmäinen vertaisperheviikonloppu Lapin erityisperheille. Myös uusi ELO-esite on valmistunut
helmikuussa 2012. Lämmin kiitos esitteessä esiintyville Tarjan, Annan ja Annikin perheille!
Tapaamisiin kevään ELOtapahtumissa!
Terkuin Katri ja Pia
Alla vielä ELOn hallituksen liikuntavastaava Pirjon terveiset ELOlaisille:
ONNEA, TERVEYTTÄ ja HYVÄÄ MIELTÄ
ALKANEELLE VUODELLE 2012! Halusin
muistuttaa kaikkia että myös ilmaiseksi
voi harrastaa! Käveleminen on helppoa ja
halpaa. Kaverin kanssa kävellessä yhdistyy huvi ja hyöty, ja voi ”tsempata” toinen toistaan. Pienikin liike on parempi
kuin pysähtyneisyys. Siispä TV:tä katsellessakin voi välillä nostella käsiään ja
jalkojaan tai nousta ja istahtaa, nousta ja
istahtaa.. Vielä jonkin aikaa myös lumityöt suovat mahdollisuuden tehokkaaseen liikuntaan! Liikutaan siis iloisella
mielellä, itselle sopivalla tahdilla ja vähitellen liikettä lisäten, niin into säilyy ja
kasvaakin!
T: Pirjo, ELO ry:n liikuntavastaava :)
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ELOn hallitus 2011
MAURI HAKULINEN (pj.)
p. 040-550 4840
mauri@santaclausenterprises.fi
MATTI VÄLIAHDET (varapj.)
p. 0400-399 116
matti.valiahdet@gmail.com

JATTA VIITALA (jäsenvastaava)
p. 040-701 5842
jatta.viitala@luukku.com
ANNA HÄKKINEN
PIRJO PANTSAR (liikuntavastaava)
TIMO LAPPALAINEN (varajäsen)
MILLA KARTTUNEN (varajäsen)
MARJO-RIITTA ROMAKKANIEMI (varaj.)
PIA YLISUVANTO (ulkopuolinen sihteeri)
ELOkolo – hanketyöntekijät
KATRI MIETTINEN
p. 040-197 6060
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi
PIA YLISUVANTO
p. 040-197 5050
pia.ylisuvanto@erityislastenomaiset.fi
ELOn hallituksessa vapautuu keväällä pari
paikkaa! Ota yhteyttä jos kehittämistyö
erityisperheiden hyväksi kiinnostaa!
ELOkolo-toimitila löytyy Rovaniemen
kauppatorin kupeesta osoitteesta Pohjolankatu 10. ELOkolo toimii lappilaisten
erityisperheiden kohtaamispaikkana sekä
vertaisryhmien kokoontumis- ja kerhotilana. Tilaa vuokrataan ulkopuolisille
tahoille sen ollessa vapaana.
ELO löytyy myös Facebookista nimellä
Erityislasten Omaiset ELO ry.

Liittymällä ELOn jäseneksi olet osa
ELOn vertaisverkostoa, tuet ELOtoimintaa ja mahdollistat toiminnan
kehittämisen. Jäsenhinnat:
- Perhejäsen 17€/vuosi
- Kannatusjäsen 25€/vuosi
Liity jäseneksi netissä:
http://www.erityislastenomaiset.fi/l
iityjaseneksi

