- lehdyke

Tiedote
erityisperheitä
varten
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
ELO eli Erityislasten Omaiset ELO ry. on elokuussa 2011 11-vuotta täyttävä 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.
Vuodesta 2010 toimintaa ovat aloitelleet
maakunnalliset vertaistukiryhmät Enontekiöllä, Muoniossa, Kittilässä, Kolarissa, Kemijärvellä, Sodankylässä ja Sallassa. ELOssa on
tällä hetkellä 246 erityisperhettä ja yli 430
yhteistyötoimijaa.

Kevät 2011

Rovaniemi

ELOperheet
Alle kouluikäisten erityistä tukea tai
hoivaa tarvitsevien lasten perheiden
vertaistukiryhmä ELOn Pikkuilot kokoontuu ELOkololla, os. Pohjolankatu
10, Rovaniemi.
Perheiden Iltailoja on tälle keväälle vielä yksi jäljellä, maanantaina 23.5. kello
17.30 alkaen. Ryhmä jatkaa kokoontumisia normaalisti kerran kuukaudessa
maanantai-iltaisin kesätauon jälkeen.
Lisätiedot: ELOäiti Tiina Alasaukko-oja,
p. 0400-940 982 tai tiinasusa@gmail.
com.
***
Kevään 2011 aikana ELOperheillä on
ollut mahdollisuus osallistua ELOn
perhesirkuskerhoon, joka kokoontui
9 kertaa Mondella. ELOn perhesirkukseen osallistui kolme perhettä ja
myös sen jatko on riippuvainen uusien
rahoitushakemusten päätöksistä.
***

Yhdistyksen avainsanoja ovat vertaistuki, tiedonvälitys, koulutus, tapahtumat,
erityislasten harrastus- ja kaveritoiminta
sekä erityisryhmien asuminen ja henkilökohtainen tuki.
ELOn toimintaa johtaa ELOn hallitus,
jonka jäsenet yhteystietoineen löytyvät
tiedotteen lopusta. Yhdistyksen palkatut
työntekijät yhteystietoineen ovat niin ikään
tiedotteen lopussa.
Rovaniemellä toimii tällä hetkellä seitsemän
ELO-vertaistukiryhmää, jotka kaikki ovat
avoimia kaikille entisille ja uusille vertaistuesta kiinnostuneille henkilöille.
Ota yhteyttä ja tule rohkeasti tutustumaan
ELOn vertaistukitoimintaan!

Ensimmäistä kertaa 10-vuotisessa
ELOhistoriassa toteutui ELOperheiden
teemaloma lomajärjestö
Lomayhtymän kanssa yhteistyönä.
Lomakohteena oli Hotelli Ylläsrinne
Ylläksellä Lapin lasten hiihtoloman
aikaan 7.-12.3.2011. Kymmenen
ELOperhettä haki lomalle ja seitsemän
perhettä Lomayhtymä valitsi
mukaan. Julius-poika Sodankylästä
on kirjoittanut tunnelmiaan lomalta,
joita voi käydä lukemassa ELOn
nettisivuilta osoitteesta http://www.
erityislastenomaiset.fi/vertaistuki/
elotarinat/
Huhtikuun 2011 lopussa ELO jätti
hakemuksen kahden perheleirin
järjestämiseen vuonna 2012. Rahoitus
varmistuu elokuun lopussa, joten tarkkaile ELOpostia ja nettisivuja.
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Yhteistyössä Rovaniemen kaupungin
perhetyön kanssa toimi kevään 2011
ajan uusi ELO-Majakka –perhetuparyhmä. Ryhmä kokoontui ELOkololla
keskiviikkoisin 16.3-18.5.2011 välisenä
aikana neljä tuntia kerrallaan. Ryhmässä kävi kolme alle kouluikäisen
erityistä tukea tarvitsevan lapsen perhettä. Tapaamisten aikana vietettiin
aikaa yhdessä lasten kanssa touhuten,
ruokaa yhdessä valmistaen, syöden ja
ELOperheen arkea yhdessä eläen.
ELO-Majakka ryhmä oli onnistunut
kokeilu. Toivomme että samanlaisen
ryhmän perustaminen on mahdollista
myös jatkossa.
Lisätiedot: Pia Ylisuvanto, ELOkolo, p.
040-197 5050.
***
ELOperheiden keväistä Aurinkopäivää vietettiin tänä keväänä
Rovaniemellä lauantaina 2.4. Wanhan
Niskalan issikat nimisellä hevostilalla.
Päivään osallistui 10 perheestä 39
henkilöä.
Päivän ohjelmassa oli talutusratsastusta, hevosten harjausta ja taputtelua,
mäen laskua, pilkkimistä, yhteisleikkejä ja makkaran paistoa.
ELO kiittää kaikkia päivään osallistuneita perheitä, tilan emäntää sekä
järjestelyissä auttaneita ELOkavereita
ja fysioterapiaopiskelijoita. Palataan
asiaan syksyllä Ruskapäivän merkeissä!

ELOvanhemmat
ELOäitien ja – naisten perinteistä
Naisten Kymppi – päivää vietetään
lauantaina 21.5. Rovaniemellä. Päivällä
osallistutaan Naisten Kymppi – kuntoilutapahtumaan iloisessa seurassa
ja hyvällä mielellä klo 13 alkaen.
ELO yhdistys tukee Naisten kympille
osallistuvia ELOnaisia 15€. Ilmoittaudu
mukaan 19.5. mennessä Katrille.
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Samana iltana klo 18 alkaen vietetään
ELOkololla naisten kymppi-iltaa. Sauna
lämpiää halukkaille, syödään ja nautitaan yhdessäolosta. ELOäiti Erja Karjalainen esittelee illassa Lingon&Blåbärin
asusteita. Lisätietoja ELOn nettisivuilta
ja Katrilta, p. 040 197 6060 tai
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi
ELOisat eli haastavasti käyttäytyvien lasten vanhempien vertaistukiryhmä kokoontuu ELOkololla tälle
keväälle vielä kerran keskiviikkona
25.5. kello 18-20. Tervetuloa mukaan!
Lisätiedot Katrilta
p. 040-197 6060,
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi.

ELOnuoret
ELOnuorten lauantaikerho on
kokoontunut kevään ajan ELOkololla.
Kerhossa on mm. diskoiltu, pelailtu,
leivottu ja vietetty aikaa yhdessä. Tälle
keväälle jäljellä on vielä yksi tapaamiskerta; lauantai 28.5. klo 13-15 jolloin
vietetään ELOnuorten pitsalauantaita. Ryhmään on ollut ennakkoilmoittautuminen, joten tämä muistutuksena niille 10 nuorelle, jotka kerhossa
ovat käyneet.
***
Lauantaina 18.6. klo 10-16 järjestetään
lappilaisten ELOnuorten KAMU-päivä
Levillä. Päivän ohjelmassa mm. keilausta, levyraati, askartelua, pelejä ja
leikkejä sekä pitsapiknik. Mukaan mahtuu max. 20 nuorta. Katso lisätiedot ja
ilmoittautumisohjeet:
www.erityislastenomaiset.fi tai kysy
lisää Katrilta, p. 040 197 6060.
***
Syksyn ELOnuorten kuukausitapaamisiin etsitään parhaillaan vetäjiä. Jos
olet kiinnostunut nuorten ryhmän
ohjaamisesta tai tiedät jonkun asiasta
kiinnostuneen, ota yhteys Katriin p.
040 197 6060,
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi
***

Kevään aikana on kokoontunut myös
ELOnuorten sirkuskerho 9 kertaa ja
ELOnuorten liikuntakerho 10 kertaa.
Sirkuskerhon päättäjäisiä vietettiin 5.5.
Mondella. Liikuntakerhon päättäjäiset pidetään 17.5. hampurilaisten
merkeissä.
Sirkus- ja liikuntakerhoihin on osallistunut kevään aikana yhteensä 13
nuorta. Molempiin kerhoihin on haettu jatkorahoitusta ja rahoituspäätökset
tulevat kesän aikana. Ryhmien jatkosta
ei ole tässä vaiheessa vielä tietoa.

ELOn Teematorstait
ja Avoimet ovet
ELOkolo – toimitilassa, os. Pohjolankatu 10, pidetään kuukauden toiseksi
viimeisenä torstaina Teematorstai-iltoja. Tänä keväänä Teematorstai-illoissa on kuultu mm. erityislapsen näkö- ja
kuntoutusasioista. Kevään viimeisessä
Teematorstaissa 19.5. kello 18-20
on aiheena viestintä, johon meidät
johdattaa Maarit Simoska. Teematorstait ovat avoimia kohtaamispaikkoja
kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Syksyn 2011 Teematorstai aiheita
voi esittää Katrille ja Pialle. Syksyllä
on tulossa ainakin asumisaiheinen
Teematorstai, johon toivotaan paikalle
kaikkia erityislasten asumisasioista
kiinnostuneita henkilöitä.
***
ELOkolo –toimitila (116 m2) on tila,
jossa ELOn vertaistukiryhmät kokoontuvat. Vuonna 2010 ELOkolossa
vieraili yli 2000 henkilöä. Vuoden 2011
alusta ELOkoloa on alettu vuokrata
(30€ / 1-3h ja 50€ / 4-6h) halukkaille.
ELOkololla on järjestetty tämän kevään
aikana mm. syntymäpäiväjuhlia,
tuote-esittelyjä, koulutuspäiviä ja eri
yhdistysten omia vertaistapaamisia.
***
ELOkoloon ja ELOtoimintaan pääsee
uudet henkilöt tutustumaan ELOkolon
Avoimet ovet – tilaisuuksissa, joita
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järjestetään kerran kuussa. Ennen
kesätaukoa on jäljellä vielä yhdet Avoimet ovet torstaina 26.5. kello 12-18.
Tervetuloa!
Lisätietoja Teematorstaista ja Avoimista ovista antavat hanketyöntekijät
Katri p. 040 197 6060
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi
ja Pia p. 040 197 5050,
pia.ylisuvanto@erityislastenomaiset.fi

ELOvapaaehtoistyö
Vuosi 2011 on EU:n vapaaehtoistoiminnan teemavuosi. ELOn vapaaehtoisten ryhmä, ELOkaverit, haastaa
mukaan ELOtoimintaan kaikki vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet henkilöt.
Pienikin panos yhteiseen hyvään on
arvokasta! Tervetuloa mukaan nykyiset
ja uudet vapaaehtoiset!
ELOkaverien kevään viimeinen kaveriilta pidetään ELOkololla 24.5. kello
18-20 teemalla ”hyvän mielen avaimet”. Tämän lisäksi kaverit haastetaan
mukaan ELOnuorten kesätapaamiseen
Leville 18.6.2011. ELOkavereiden toiminta jatkuu syksyllä tuttuun tapaan.
Lisätiedot: ELOkaveri Pia Ketola,
pia_leena@hotmail.com

ELOkoulutukset
Rovaniemen ELOvertaistuen kehittämispäivä pidetään to 9.6. klo 12-16
Lähteentien pirtillä. Päivään haastetaan mukaan kaikki vertaistuen etuihin
vannoutuneet henkilöt: ELOhallitus,
ELOvanhemmat, ELOkolo–hankkeen
ohjausryhmä, ELOyhteistyökumppanit
vuosien varrelta ja muut ELOihmiset,
tervetuloa!
***
La-su 11.-12.6. järjestetään ryhmänohjaajakoulutus Rovaniemellä
ELOvertaistukiryhmien vetäjille ja
muille asiasta kiinnostuneille henkilöille! Päivien tavoitteena on oppia
tuntemaan ja hyödyntämään omia
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taitojamme vuorovaikutus- ja ryhmänohjaustilanteissa. Kouluttajana
toimii YTT, PHD, Elämys- ja vuorovaikutuskouluttaja Anu Leppiman. Koulutus,
majoitus ja tarjoilut ovat maksuttomia
osallistujille.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset koulutuksiin Katrille tai Pialle mahd. pian:
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi
040 197 6060
pia.ylisuvanto@erityislastenomaiset.fi
040 197 5050.

Tunturi- ja Itä-Lappi

ELOkolohankekuulumiset
Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ELOkolo – vertaistuen kehittämishanke (2009-2013) on edennyt
kolmanteen hankevuoteensa.
Me hanketyöntekijät olemme erittäin
tyytyväisiä tähän mennessä hankkeessa saavutettuihin tuloksiin. Työ on
edennyt ensimmäisen Rovaniemellä
käynnistyneen hankevuoden jälkeen
toisen vuoden maakunnalliseen
työhön (keväästä 2010 Enontekiö,
Muonio, Kolari, Kittilä ja syksystä 2010
Kemijärvi, Salla, Sodankylä). Nyt kolmantena hankevuotena olemme jatkaneet työtä näiden kaikkien kahdeksan
kunnan alueella.
Kuluneen kevään aikana olemme
kiertäneet kaikki hankekuntamme,
tavanneet erityisperheitä ja perheiden
parissa työskenteleviä henkilöitä sekä
järjestäneet erilaisia tapahtumia niin
ELOvanhemmille, ELOperheille kuin
yhteistyökumppaneillemme. Tapahtumista mainittakoon Sirkustelu- ja
vertaistuki-illat Sallassa, Sodankylässä,
Kemijärvellä ja Kolarissa, Aurinkopäivät
Ylläksellä ja Sallan Poropuistossa sekä
Muoniossa järjetetty Tunturi-Lapin vertaistuen kehittämispäivä liitettynä illan
ELOvanhempien hemmotteluiltaan.

Tunturi- ja Itä-Lapin uusista hankekunnista olemme tavoittaneet tähän
mennessä yhteensä 47 perhettä. Myös
loistavia, uusia yhteistyökumppaneita
on saatu suunnilleen saman verran
ELOtoimintaan mukaan. Kiitoksemme
jo tässä vaiheessa kaikille ELOtoiminnasta innostuneille henkilöille.
Jatketaan hienoa työtä yhdessä erityisperheiden paremman arjen puolesta!
Uudet perheet ja yhteistyökumppanit
toivotetaan edelleen lämpimästi tervetulleeksi mukaan ELOisaan joukkoon!
ELOkolon hankevuosi 2010 on
niputettu kansien väliin. Julkaisuun
voi tutustua ELOn nettisivuilla www.
erityislastenomaiset.fi. Voit myös
tilata julkaisun Katrilta tai Pialta
työpaikallesi, lapsen päiväkotiin,
koululle, neuvolaan tai mihin tahansa
missä ELOtoiminnasta olisi mielestäsi
hyvä tietää.
Maakunnallinen työ jatkuu kesätauon
jälkeen kaikissa kahdeksassa hankekunnassa meille esitettyjen toiveiden
ja vuoden aikana kertyneiden kokemusten pohjalta.
Meidän hanketyöntekijöiden työhuone on ELOkololla, os. Pohjolankatu 10,
josta meidät tavoittaa aina silloin, kun
emme ole maakunnallisessa työssä,
palavereissa tai koulutuksissa kiinni.
Puhelinsoitolla ja sähköpostiviestillä
varmistat paikalla olomme. Katri, p.
040-197 6060 ja Pia, p. 040-197 5050.
http://www.erityislastenomaiset.fi/
elokolo

Vertaistukitapaamiset
Ennen kesätaukoa järjestetään Levillä
kesätapahtuma Lapin erityistä tukea tarvitseville n. 13-20-vuotiaille
nuorille. Päivän ohjelmassa on mm.
keilausta, levyraati, askartelua, pelejä
ja leikkejä sekä pitsapiknik. Mukaan
mahtuu max. 20 nuorta. Katso lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet www.
erityislastenomaiset.fi tai
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi,
040 197 6060.
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ELO tiedottaa
ELO välittää tietoa meille toimitetuista,
muiden järjestäjätahojen tuottamista
koulutuksista, leireistä ym. asioista,
joista lappilaisten erityisperheiden
ja heidän kanssaan toimivien henkilöiden on hyvä tietää. ELO ei vastaa
mahdollisista kirjoitus- ja asiavirheistä.
Nuorten Ystävät järjestää LÄHTÖKOHTANA KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN
HYVÄ ELÄMÄ – Työntekijänä vammaistyössä koulutuksen 17.5.2011 klo 9
– 16 Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulussa Sosiaalialan toimipisteessä os.
Valtakatu 22, Kemi. Kouluttajina toimii
Palveluohjaaja Eeva-Leena Laru ja
psykiatrinen sairaanhoitaja Taina Mustaparta. Päivän aiheena mm. seksuaalisuus-mielenterveys ja haasteelliset
tilanteet. Maksuton. Lisätiedot: rauni.
raty@tokem.fi
HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN
PÄÄTÖSSEMINAARI 23.5.2011 Sallatunturin koulun juhlasalissa klo 12-16.
Ohjelmassa mm. musiikkia, paneelikeskustelu hyvinvointihankkeen annista
sekä yhteiszumbaa. Ilmoittautumiset
puhelimitse: 040-752 3492 tai sähköisesti: https://www.webropol.com/P.
aspx?id=535696&cid=107271498
Neurologisten Vammaisjärjestöjen
avoin yleisötilaisuus LAINSÄÄDÄNTÖ MUUTTUU - pysytkö mukana,
tiedätkö oikeutesi? Torstaina 26.5.2011
klo 17.30 – 19.30 Kemi-Tornion
Ammattikorkeakoulu,sosiaalialan toimipiste, Valtakatu 22, KEMI. Tilaisuus
on maksuton. Lisätietoja ja SITOVAT
ilmoittautumiset
Järjestösuunnittelija Aslak Rantakokko,
aslak.rantakokko@autismiliitto.fi, 050
502 2269, aluesihteeri Sanna Saarimaa,
p. 0400 921 574, sanna.saarimaa@
cp-liitto.fi.
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SOVELTAVA SPORTTILEIRI järjestetään
Lapin urheiluopistolla 6.-9.6.2011 (mato). Soveltava Sporttileiri on tarkoitettu
alakouluikäisille (1998–04) tytöille
ja pojille. Sporttileirille osallistuu
vuosittain n.350 lasta, joista erityislapsia n. 20. Sporttileirin ohjelmassa
mm. tutustumista eri liikuntalajeihin,
luontopolku ja disko. Osallistua voi
kaikista Lapin kunnista! Lisätietoja
ja ilmoittautuminen 20.5. mennessä
www.lapinliikunta.com tai
Suvi Hämäläinen p. 040 847 1321
Muistutuksena www.minnenyt.fi nettisivusto, josta löytyy kattavasti tietoa
AMMATILLISESTA ERITYISOPETUKSESTA LAPISSA. Lisäksi sivuilta saat tietoa
koulutusten sisällöstä, hakeutumisesta
ja opiskelijavalinnasta.
KASPERIKOTI Rovaniemellä tuottaa
laadukasta ja yksilöllistä hoivaa ja kasvatusta kodinomaisessa ympäristössä
erityislapsille ja -nuorille. Kasperikodin
nuorten puolella on vielä vapaita
asuntoja ja lisäksi lasten ja nuorten
ryhmäkodissa on kummassakin yksi
tilapäishoitopaikka tuen tarpeessa olevien perheiden omaishoidonvapaita
varten. Kysy lisää ja käy tutustumassa
uusiin Kasperikodin tiloihin! Avoimet
ovet Kasperikodilla 19. ja 26.5. klo 9-14.
sari.poikajarvi@kasperikoti.fi,
p. 0400 784 884
MLL:n Lapin piirin LASTENHOITOVÄLITYS lähettää terveisiä lappilaisille
erityisperheille. Rovaniemen lastenhoitotiimiin on saatu uusia hoitajia,
joilla on soveltuvuus myös erityislasten hoitotyöhön. Myös miespuolista
hoitoapua on tarjolla. MLL:n lastenhoitoapua on tarjolla Rovaniemen lisäksi
seuraavissa Lapin kunnissa: Inari, Kemi,
Kittilä, Muonio ja Sodankylä. Lisätiedot
ja varaukset: Hanna-Leena Pasanen,
MLL, p. 040-772 5078 tai hanna-leena.
pasanen@mll.fi
Väestöliiton perinnöllisyysklinikka
on avannut KESKUSTELUPALSTAN
vammaisen tai pitkäaikaissairaan
lapsen sisaruksille osoitteessa
www.vaestoliitto.fi/perinnollisyys/
sisaruus-keskustelupalsta. Sisaruuskeskustelupalstalla voi vaihtaa

ajatuksia ja kokemuksia muiden
vastaavassa elämäntilanteessa olevien
kanssa. Myös aikuiset sisarukset
ovat tervetulleita keskustelemaan.
Lisätietoja: Marjatta Sipponen,
sosiaalityöntekijä, Väestöliiton
perinnöllisyysklinikka, (09) 72770116,
marjatta.sipponen@vaestoliitto.fi
Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön
Neuropsykiatriset palvelut järjestävät
yhteistyössä KELA:n kanssa SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIN vkolla 40 ja
47 Asperger / ADHD-nuorille, nuorille
sekä heidän perheilleen. Kurssin
tavoitteena on mm. tukea ja vahvistaa
sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Lisätietoja kursseista: Heikki Tervahauta p.
010- 3452 074,
heikki.tervahauta@odl.fi.
Kuuloliiton järjestämiä lasten ja
nuorten kaksiosaisia PERHEKUNTOUTUSKURSSEJA sekä sopeutumisvalmennuskursseja on tarjolla kesällä ja
syksyllä. Lisätietoja kursseista: p. 050
511 8046, 040 590 8293
www.kuuloliitto.fi/fin/kuntoutus/
lapset/lasten_ja_nuorten_
kuntoutuskoti/
1.4.2011 on avattu kehitysvammaisille
suunnattu www.kaveripiiri.fi joka on
yksinkertaistettu ja selkeytetty muunnelma FACEBOOKISTA. Kokeiluvaiheessa palvelulla on ollut n. 200 käyttäjää,
joista enemmistö on ollut kehitysvammaisia henkilöitä. Mukaan voi
liittyä muutkin kuin kehitysvammaiset
henkilöt, joten käy tutustumassa!
Majakka tiedottaa: Kansalaistoiminnan
TIEDOTUSLEHTI 1 / 2011 on ilmestynyt
ja on luettavissa oheisen linkin kautta:
http://www.lapinyhdistysnetti.fi/
dev/yhdistysnetti/ajankohtaista/53kansalaistoiminnan-uutiskirje-12011
Sosiaaliportti.fi on julkaissut VERKKOJULKAISUN sosiaalialan ammattilaisille
VAMMAISPALVELUISTA. Hyvä tietopaketti, joka sopii myös kaikille omaisille
tiedoksi palveluita ja tukitoimia haettaessa. Käsikirja löytyy osoitteesta:
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/
vammaispalvelujen-kasikirja/

4

KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN
KUNTAYHTYMÄ täyttää 50 vuotta
ensi vuonna. Juhlavuoden merkeissä
toteutettavaa julkaisua varten
Kolpeneen väki haastaa jäsenkuntien
kehitysvammaisia ihmisiä tuottamaan
omia runoja, aforismeja, kaskuja
ja muita lyhyitä kertomuksia
juhlavuoden julkaisuun. Kirjoitukset
mahd. pian os. Myllärintie 35, 96400
Roi tai kolpeneen.palvelukeskus@
lshp.fi. Mukaan kirjoittajan nimi ja tilin
nro kirjoituspalkkion 30€ maksamista
varten.
VAU:n (www.vammaisurheilu.fi)
TAPAHTUMAKALENTERI 2011 ilmestyi
alkuvuodesta. Tapahtumakalenterista
löytyvät vuoden 2011
menot kilpailuista leireihin ja
koulutuksista erilaisiin tapahtumiin.
Tapahtumakalenteri on maksuton.
Tilaukset: Maija Etholén, puh. (09) 4257
9824, toimisto@vammaisurheilu.fi
Vielä lopuksi ELOäiti Sari Veijalaisen
sekä Roy ja Santeri Nurmisen terveiset!
Sari ja pojat muuttivat vuoden alussa
Helsinkiin ja halusivat välittää terveisensä kaikille ELOlaisille. Pojilla on
lähtenyt koulu- ja vapaa-aika hienosti
liikkeelle uudessa kaupungissa ja Sari
itse toimii asiakaspalvelun lehtorina
Omniassa. Sarin ja poikien uudet yhteystiedot ovat Uudentuvantie 37 c 11,
00680 HELSINKI, puh 0500 752475
sari.veijalainen@pp.inet.fi
Kaikkea hyvää Sarille ja pojille sinne
kauas pääkaupunkiseudulle toivoo
Katri, Pia ja kaikki tutut ELOperheet

ELO -lehdyke, kevät 2011
Tiedote erityisperheitä varten
Erityislasten Omaiset ELO ry.

Muuta ELOasiaa

ELOn hallitus 2011

ELOn verkkosivusto löytyy osoitteesta www.erityislastenomaiset.fi
Sivuilta löytyy ajankohtaisin tieto
ELOtoiminnasta ja -tapahtumista.
Sivuja päivitetään ja kehitetään kaiken
aikaa ja otamme mielellämme vastaan
palautetta ja toiveita sivuihin liittyen!

MAURI HAKULINEN (pj.)
p. 040-550 4840
mauri@santaclausenterprises.fi

Klikkaa itsesi ELOn verkkosivujen etusivulta ELOn postituslistalle ja saat
kuukausittain tiedon omaan sähköpostiisi kaikista ELOtapahtumista!!

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

http://www.erityislastenomaiset.fi/
liityjaseneksi linkistä pääset helposti
rekisteröitymään ELOn jäsenperheeksi
tai kannatusjäseneksi! Liittymällä ELOn
henkilö- tai kannatusjäseneksi tuet
tärkeää ELOtoimintaa ja mahdollistat
toiminnan kehittämisen jatkossa.
http://www.erityislastenomaiset.
fi/vertaistuki kohdassa on esitelty
kaikki tällä hetkellä toimivat ELOvertaistukiryhmät. Nettisivujen
tapahtumakalenterista http://
www.erityislastenomaiset.fi/
tapahtumakalenteri taas löytyy kaikki
ELOtapahtumat Rovaniemellä ja
muualla Lapissa.

MATTI VÄLIAHDET (varapj.)
p. 0400-399 116
matti.valiahdet@gmail.com

JATTA VIITALA (jäsenvastaava)
p. 040-701 5842
jatta.viitala@luukku.com
ANNA HÄKKINEN
TIMO LAPPALAINEN (varajäsen)
MILLA KARTTUNEN (varajäsen)
PIRJO PANTSAR (varajäsen)
MARJO-RIITTA ROMAKKANIEMI (varajäsen)
PIA YLISUVANTO (hallituksen ulkopuolinen sihteeri)

ELOkolo – hanketyöntekijät
KATRI MIETTINEN
p. 040-197 6060
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi
PIA YLISUVANTO
p. 040-197 5050
pia.ylisuvanto@erityislastenomaiset.fi
ELOkolo-toimitila löytyy Rovaniemen kauppatorin kupeesta osoit-teesta Pohjolankatu 10.
ELOkolo toimii lappilaisten erityis-perheiden matalan kynnyksen kohtaamispaikkana sekä vertaisryhmien
kokoontumis- ja kerhotilana. Tilaa
vuokrataan ulkopuolisille tahoille sen
ollessa vapaana.
ELOkolo on paikka, jonne voi tulla
piipahtamaan, keskustelemaan,
kyselemään ja jakamaan koke-muksia
erityisperheiden arjesta.
Soita tai tule käymään!

Hallitukselle voi lähettää sähköpostia
osoitteeseen
hallitus@erityislastenomaiset.fi

Muista myös käydä tykkäämässä
ELOn Facebook-sivusta osoitteessa
https://www.facebook.com/
pages/Erityislasten-Omaiset-ELOry/138359496200859 ja saat aina
tuoreimmat tiedot omalle Facebookseinällesi! :)
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