Kevät 2013

Julkaisu 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

Rovaniemi, sivu 2

Tunturi- ja Itä-Lappi, sivut 2-3

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 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.

Kysy lisää ja tule mukaan toimintaan!
Kaikki tapaamiset ovat avoimia yli kuntaja diagnoosirajojen.
”Meille ELO on merkinnyt mahdollisuutta
kohdata vertaisia ja saada tukea ihan paikallistasolla. Netin keskustelupalstojen lisäksi on
tärkeää tavata muita perheitä ihan kasvokkain ja mm. kuulla muiden kokemuksia erityislapsiin liittyvistä asioista. Lisäksi hienoa
on ollut tavata paikallistason toimijoita kuten
vammaispalveluista vastaavia virkamiehiä
ELOn teemailloissa. Näissä on päässyt esittämään itselle tärkeitä kysymyksiä tai toiveita suoraan asiasta vastaaville henkilöille. ELO
on tuonut meille valtavasti uusia kontakteja
ja tietoa. Hienoa ja tärkeää työtä!”
-Anna Häkkinen, ELOäiti, Rovaniemi

Lapin ELOperheiden Aurinkopäivä 23.3.2013

ELOn kehittämispäivä
Levillä 9.4.2013

ELO kutsuu kaikki Lapin erityisperheet
viettämään mukavaa, toiminnallista
Aurinkopäivää Rovaniemelle Lumilauantain merkeissä! Katso lisätiedot
sivulta 2 ja ilmoittaudu mukaan!

Päivän asialistalla mm. ELOn vertaisperheiden julkistaminen, ELOkolo–
hankkeen arvioinnin tuloksia (perheet
ja yhteistyökumppanit) ja ELOtoiminnan jatko. Päivä on tarkoitettu Itä- ja
Tunturi-Lapin ELOperheille ja yhteistyökumppaneille. Lisätietoa s. 3.

Lisätietoa muista Rovaniemen vertaistukitapahtumista sekä harrastekerhoista löytyy sivulta 2.

ELO tiedottaa, sivut 3-4

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

ELO etsii hanketyöntekijän sijaista

ELOn keskustelupalsta
mukaan.fi palvelimella
Paljon kysytty ELOn keskustelupalsta
on avattu Kehitysvammaisten Tukiliiton ylläpitämälle mukaan.fi palvelimelle. Tietoa mukaan.fi palvelusta
sekä muiden järjestämistä erityisperheitä koskevista tapahtumista
löydät ELOtiedottaa -osiosta s. 3
alkaen.

ELO etsii hanketyöntekijän sijaista
ELOkolo-hankkeen loppuajaksi keväästä 2013-joulukuuhun 2013. Hakijalta toivotaan ELOtuntemusta, hyviä
ATK, vuorovaikutus- ja verkostotaitoja, sosiaali- ja terveysalan järjestökentän tuntemusta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja asioiden
nopeaan omaksumiseen.

ELOkuulumiset, ELOn jäseneksi
liittymisohjeet, ELO t-paitojen tilausohjeet sekä yhteystiedot löytyvät
sivulta 4.

Vapaamuotoisia hakemuksia voi
laittaa hallituksen puheenjohtajalle:
mauri@santaclausenterprises.fi

Rovaniemi
Kaikkiin tapaamisiin voi osallistua yli
kuntarajojen. Myös uudet vanhemmat/perheet tervetulleita!

ELOnuorten lauantaikerho
Fysioterapiaopiskelijat järjestävät ELOnuorten lauantaikerhon neljänä lauantaina. 23.2. ”Tullaan tutuiksi!”, 16.3.
”Keilausta”, 6.4. ”The movieday”, 20.4.
”Toimintalauantai”, 18.5. ”Vappubileet”.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 18.2.
mennessä Katrille, p. 040 197 6060 tai
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi
Lauantait 23.2/16.3./6.4. kello 11-13
20.4./18.5. kello 11-14
ELOkolo, Pohjolankatu 10, Rovaniemi

Viittismuskari ELOkololla
ELOkololla järjestetään musiikkileikkikoulu, jossa käytetään tukiviittomia ja soittimia laulun kera. Ohjaajana toimii Kirsi
Hattukangas. Viittismuskari on tarkoitettu kaikille erityistä tukea tarvitsevien
lasten perheille, jotka haluavat tulla
muskariin ja oppia viittomia. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset 18.2. mennessä Pialle,
p. 040 197 5050 tai
pia.ylisuvanto@erityislastenomaiset.fi
Tiistait 26.2/12.3./26.3. kello 18-18.45
ELOkolo, Pohjolankatu 10, Rovaniemi

ELOISAT
ADHD, autismin kirjon ja muiden haastavasti käyttäytyvien lasten vanhempien
vertaistukiryhmä. Tapaamisten teemoja
ja aiheita saa esittää Katrille. Lisätiedot
Katrilta, p. 040 197 6060 tai
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi
Keskiviikot 27.2./27.3./24.4. kello 18–20
ELOkolo, Pohjolankatu 10, Rovaniemi

ELOn liikuntakerhot
ELO järjestää yhteistyössä Liikunta- ja
kuntoutuspalvelut Rova & Kangas kanssa
Liikun Leikkien ja Liikun vauhdilla liikuntakerhot erityislapsille ja –nuorille.
Liikuntakerhomaksu on 20€/osallistuja
(15€/ELOjäsenperhe). Molemmat kerhot
pidetään Saaren koulun liikuntasalissa
(Uutelankuja 1, 96900 Saarenkylä)
Lisätiedot ja ilmoittautumiset molempiin kerhoihin Tommille, p. 040 7710
339 tai tommi.kangas@liikun.com

Liikun leikkien -kerho maanantaisin 11.3.
/18.3./25.3./8.4./15.4. klo 17.30-18.30
Liikun vauhdilla kerho maanantaisin
22.4. /29.4./6.5./13.5./20.5. klo 17.3018.30

ELOisät ja -miehet 13.4.2013
ELOisien ja –miesten tapaaminen järjestetään tänä keväänä keilailun merkeissä.
Aloitus klo 16 SantaSportin Saladbaarissa. Keilailun jälkeen siirrytään ELOkololle
syömään. Illan omavastuuosuus 10€.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 6.4. mennessä Vesalle: p. 040 563 7685 tai
vesa.vanhatalo@pp1.inet.fi tai
Lauantai 13.4. kello 16->
SantaSport, Hiihtomajantie 2, Rovaniemi

ELOäidit ja -naiset 16.3. ja 18.5.
ELOäitien ja -naisten kevättapaamisessa
16.3. kaksi lähihoitajaopiskelijaa ohjaa
äideille rentoutusta ja iltapalan tekoa
ELOkololla. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 11.3. mennessä Jennille: p. 045 110
3391 tai je.pasanen@gmail.com
Lauantaina 18.5. osallistutaan porukalla
naisten kymppiin. Naisten kympin ilmoittautumisohjeet tulevat myöhemmin
keväällä.
Lauantai 16.3. kello 17->
ELOkolo, Pohjolankatu 10, Rovaniemi

ELOn kehittämispäivä 19.3.2013
ELO kutsuu ELOperheet ja yhteistyökumppanit kolmanteen Rovaniemen
kehittämispäivään. Päivän aikana luvassa
mm. ELOn koulutettujen vertaisperheiden julkistaminen, ELOkolo –hankkeen
arvioinnin tuloksia perheiltä ja yhteistyökumppaneilta sekä ELOtoiminnan jatkon
työstäminen. Lounas ja kahvit tarjotaan
osallistujille. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 11.3. mennessä Katrille, p. 040 197
6060 tai
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi
Tiistai 19.3. kello 12-16
Ounasvaaran Pirtit, Antinmukka 4, Roi

ELOn Aurinkopäivä 23.3.2012
Lapin ELOperheiden Aurinkopäivää vietetään tänä keväänä VAU-lumilauantai –
tapahtuman yhteydessä la 23.3. Ounasvaaralla. Lumilauantai on koko perheen
liikuntatapahtuma, jossa jokainen voi
liikkua mieleisellään tavalla lumella lasketellen, hiihtäen tai pulkkaillen. ELOn
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vertaisperhetoiminta lanseerataan tilaisuudessa ja päivässä on tarjolla ilmoittautuneille lämmintä juotavaa/syötävää.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 15.3.
mennessä Katrille, p. 040 197 6060
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi
Lauantai 23.3. kello 10-15
Ounasvaara, Taunontie 14, Rovaniemi

ELOn kevätkokous 23.4.2013
ELO toivottaa tervetulleeksi jäsenensä
ensimmäiseen ELOn kevätkokoukseen!
Sääntömääräisten asioiden lisäksi kuullaan toimittaja, viestintäkouluttaja Ismo
Jokisen ajatuksia kehonkielestä ja kanssakäymisestä. Lopuksi nautitaan pizzat
yhdessä. Ilmoittautumiset 19.4. mennessä Pialle, p. 040 197 5050 tai
pia.ylisuvanto@erityislastenomaiset.fi
Tiistai 23.4. kello 18-20
ELOkolo, Pohjolankatu 10, Rovaniemi
Ennakkotieto:

ELOperheiden loma Rovaniemen
SantaSportissa 12.-17.10.2013!!
ELO järjestää yhteistyössä Maaseudun
Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa lomaviikon erityisperheille Rovaniemen
SantaSportissa. Loman omavastuuhinta
on aikuisilta 23€/vrk, lapset alle 17 vuotta maksutta. Lomat ovat täysihoidolla.
Lisätiedot ja hakukaavakkeet saat Katrilta, Pialta tai osoitteesta www.mtlh.fi
HOX! Hakuaika lomalle 12.7. mennessä!

Tunturi-Lappi
Kaikkiin tapaamisiin voi osallistua yli
kuntarajojen. Myös uudet vanhemmat/perheet tervetulleita!

ELOperheiden ulkoilutapahtuma
Kolarissa 17.2.2013
Salmenpalon Kievarissa järjestetään su
17.2. erityistä tukea tarvitsevien lasten
perheiden ulkoilupäivä! Ulkoilupäivässä
mahdollisuus mm. hiihtää tai kävellä
saareen, paistaa makkaraa laavulla,
pulkkailla ja laskea liukurilla. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset: p. 040 751 2595,
marja.juustovaara@gmail.com
Sunnuntai 17.2. kello 10-15
Salmenpalon kievari, Kurtakontie 81,
Kolari

ELOvanhempien tapaamiset
Kittilässä 26.2. ja 7.5.2013
Kittilän erityistä tukea tarvitsevien lasten
vanhempien vertaistapaamiset pidetään
keväällä päiväkoti Muksulassa. Luvassa
iltapalaa, vertaistukea ja mukavaa yhdessäoloa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
tuttaperiviita@gmail.com tai p. 040 515
2966.
Tiistait 26.2. ja 7.5. kello 18-20
Muksula, Havutie 2, Kittilä

ELOvanhempien tapaamiset
Muoniossa 13.3. ja 17.5.2013
Muonion erityistä tukea tarvitsevien
lasten vanhempien vertaistapaamisia
järjestetään tänä keväänä kaksi. 13.3.
tapaamisessa luvassa lumikenkäilyä,
jonka jälkeen ruokailu ravintola Kammarissa. Toukokuun tapaamiseen kutsutaan
mukaan myös Enontekiön ELOvanhemmat. Silloin tavataan Mesopotamian
mökissä, jossa mahdollisuus keitellä
kahvia, paistaa makkaraa ja lettuja laavulla sekä saunoa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: taija.hemminki@muonio.fi
tai p. 040 489 5157.
Ke 13.3. kello 18-21, Oloksen alaparkki
Pe 17.5. kello 18-21, Mesopotamian
mökki

ELOvanhempien tapaaminen
Enontekiöllä 14.3.2013
Enontekiön erityistä tukea tarvitsevien
lasten vanhempien vertaistapaaminen.
Kuulumisten vaihtoa iltapalan äärellä.
Illassa mukana elto/kuntoutusohjaaja
Eila Halmiainen. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Anulle, p. 040 7691978.
Torstai 14.3. kello 18-20
Huvilakylä Ounasloma, Ounastie 1, Hetta
Mökki nro 9.
HOX! Muonion vanhemmat ovat kutsuneet Enontekiön vanhemmat mukaan
Muonion vertaistuki-iltaan pe 17.5.!
Katso lisätietoja ylhäältä ja ilmoittaudu
mukaan!

ELOvanhempien tapaamiset
Sodankylässä
Sodankylän erityistä tukea tarvitsevien
lasten vanhempien vertaisryhmä kokoontuu ti 19.3. teemalla hiljaisuuden lahja ja
ti 21.5. pidetään koko perheen toiminnallinen tapaaminen. Mukana illoissa kunta-

kummi Raija Toivola. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Raijalle, p. 040-8274750 tai
raija.toivola@sodankyla.fi
Tiistait 19.3. ja 21.5. kello 18-20

ELOn Aurinkopäivä 23.3.2013
Lapin ELOperheiden Aurinkopäivää vietetään tänä keväänä VAU-lumilauantai –
tapahtuman yhteydessä la 23.3. Ounasvaaralla. Lumilauantai on koko perheen
liikuntatapahtuma, jossa jokainen voi
liikkua mieleisellään tavalla lumella lasketellen, hiihtäen tai pulkkaillen. ELO kutsuu kaikki Lapin ELOperheet mukaan
Ounasvaaralle! Pitkänmatkalaisille matkakorvauksia luvassa. ELOn vertaisperhetoiminta lanseerataan tilaisuudessa ja
päivässä on tarjolla ilmoittautuneille
lämmintä juotavaa/syötävää. Lisätiedot
ja ilmoittautumiset 15.3. mennessä
Katrille, p. 040 197 6060 tai
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi
Lauantai 23.3. kello 10-15
Ounasvaara, Taunontie 14, Rovaniemi

ELOn kehittämispäivä 9.4.2013
Levillä
ELO kutsuu ELOperheet ja yhteistyökumppanit yhteiseen Lappi-tason kehittämispäivään Leville. Päivän aikana luvassa mm. ELOn koulutettujen vertaisperheiden julkistaminen, ELOkolo –
hankkeen arvioinnin tuloksia perheiltä ja
yhteistyökumppaneilta sekä ELOtoiminnan jatkon työstäminen. Lounas ja kahvit
sekä matkakustannukset tarjotaan osallistujille. Lisätiedot ja ilmoittautumiset
2.4. mennessä Katrille, p. 040 197 6060
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi
Tiistai 9.4. kello 12-16
Hotelli K5, Kätkänrannantie 2, LEVI
Ennakkotieto:

ELOperheiden loma Rovaniemen
SantaSportissa 12.-17.10.2013!!
ELO järjestää yhteistyössä Maaseudun
Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa lomaviikon erityisperheille Rovaniemen
SantaSportissa. Tavoitteena on, että
lomalainen kokee yhteisöllisyyttä vertaisryhmässä sekä voimaantuu. Loman omavastuuhinta on aikuisilta 23€/vrk, lapset
alle 17 vuotta maksutta. Lomat ovat
täysihoidolla. Lisätiedot ja hakukaavakkeet saat Katrilta tai Pialta.
HOX! Hakuaika lomalle 12.7. mennessä!

3

ELO tiedottaa
Muiden tiedotteet
ELO välittää tietoa meille toimitetuista,
muiden järjestäjätahojen tuottamista
tapahtumista Pohjois-Suomen alueella.
ELO ei vastaa mahdollisista kirjoitus- ja
asiavirheistä.
Rovaniemen kaupungin erityisliikunta
järjestää kevätkaudella 2013 lapsille ja
nuorille mm. tanssin taikaa, soveltavaa
alppi- ja uimakoulua, heppaharrastusta,
harrasteuintia ja sirkustelua. Ilmoittautumiset ja lisätiedot erityisliikunnanohjaajilta p. 040 562 5337 tai 040 548 6447.
ASIA-ryhmä on Asperger- ja ADHDnuorille suunnattu toiminnallinen vertaistukiryhmä, joka toimii Rovaniemellä
ja Kemissä. Lisätietoja voi kysellä Jukalta,
p. 041 728 3720 tai sähköpostilla
jukka.palokangas@kuntoutuspaju.fi
Jukalta voi kysellä myös henkilökohtaisia
avustajia, varsinkin kesäksi on tarjontaa
tiedossa enemmänkin.
Aivoviikon 2013 yleisötapahtumat Lapissa Teemalla ”toimiva arki” järjestetään
seuraavasti: Ivalon yläasteella ke 13.3.
klo 17.30 ja Sodankylän valtuustosalissa
to 14.3. klo 13:30. Tapahtumissa keskustellaan liikunnan ja ravinnon merkityksestä
sairastuneen/vammautuneen
elämänlaadun kannalta. Lisäksi keskustellaan omakohtaisista kokemuksista ja
vertaistuen merkityksestä. Lisätiedot
www.nv.fi
Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2013 on
kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama opas. Se on
tarkoitettu pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen sekä sosiaaliturvan ammattilaisten antamaa neuvontaa ja ohjausta varten. Siitä hyötyvät
myös omaa sosiaaliturvaansa pohtivat
henkilöt. Oppaan lähteenä ovat sosiaalija terveydenhuollon lainsäädäntö ja siitä
järjestöille kertynyt tieto soveltamiskäytännöistä. Sosiaaliturvaoppaan saat
ladattua
itsellesi
osoitteesta
http://www.sosiaaliturvaopas.fi/
Kuulovammaisten lasten vanhempien
Liitto järjestää keväällä mm. seuraavat
leirit: nuorten leiri 14-17-vuotiaille 19.21.4.2013 Pohjois-Suomessa. ”Kuule
koko perhettä” koko perheen yhteinen
vertaisviikonloppu pidetään 6.-8.9.2013

Rovaniemen Norvajärvellä. Lasten ja
nuorten leiri 7-14 vuotiaille 29.11.1.12.2013 Pohjois-Suomessa. Lisätietoja
osoitteesta http://www.klvl.org/
Majakkaverkoston tiedotuslehti Ankkuripaikka 1/2013 on ilmestynyt. Lehdestä
löydät muiden muassa puheenjohtajan
terveiset ja Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen terveiset järjestöstrategiatyöhön.
Lisäksi esitellään Lapin Virtuaalijärjestö@
-hanketta, Balanssi ry:n Rytke -hanke,
Samat -projekti sekä Arjen turvaa kunnissa -hanke. Lehden löydät ao. linkistä:
http://www.jarjestotietopalvelu.fi/tiedot
teet/420-majakkaverkoston-tiedotusl
Kuntoutussuunnitelman
muistilista.
Invalidiliitto on laatinut muistilistan
asioista, joita kannattaa ottaa huomioon,
kun laaditaan asiakkaan kuntoutussunnitelmaa. Vinkkejä, miten voit perustella
kuntoutuksen tarvetta löytyy osoitteesta
http://www.invalidiliitto.fi/files/attachm
ents/lahden_kuntoutuskeskus/muut/mui
stilista_netti.pdf
Sopeutumisvalmennuskurssi perheille,
joissa alle 16-vuotiaalla lapsella on liikkumisen erityisvaikeuksia. Kurssi järjestetään 25.03. - 29.03.2013 Lahdessa. Kurssin tavoitteena on löytää perheille käytännönläheisiä ja myönteisiä yhdessäolon tapoja. Kurssi rohkaisee vanhempia
heidän kasvattajan taidoissaan ja tuottaa
lapsille kokemuksia, jotka lisäävät heidän
itseluottamustaan. Lisätietoja
lahden.kuntoutuskeskus@invalidiliitto.fi
Niveltulehdusta sairastavien lasten ja
nuorten kurssit 2013. Kurssit on tarkoitettu lasten nivelsairautta sairastaville
lapsille ja nuorille. Perhekursseille osallistuu myös lapsen tai nuoren perhe koko
kurssin ajan ja nuorten osittaiselle perhekurssille kurssin lopussa. Lisätietoa
lahden.kuntoutuskeskus@invalidiliitto.fi

ELOkuulumiset

ELO Yhteystiedot

Hei! Vuosi 2013 on käynnistynyt muutosten merkeissä. ELOn hanketyöntekijä
Katri ilmoitti perheenlisäyksestään ja jää
vapaille toukokuun puolenvälin paikkeilla. Vuosi 2013 on myös ELOkolohankkeen viimeinen toimintavuosi.

ELOn hallitus 2013
MAURI HAKULINEN (pj.)
p. 040-550 4840
mauri@santaclausenterprises.fi

Tämän vuoden tärkeimpänä tehtävänä
hanketyöntekijöillä ja hallituksen jäsenillä on turvata ELO-toiminnan jatkuvuus
vähintään nykyisessä laajuudessaan
myös hankkeen loppumisen jälkeen. Tätä
varten kevään ja syksyn aikana keskitytään perustoiminnan lisäksi erityisesti
toiminta-avustushakemuksen työstämiseen sekä kehitetyn ELO-vertaistuen
toimintamallin todentamiseen.
Lämmin kiitos kaikille ELOn perhekyselyyn joulukuussa vastanneille! Yhdessä ELOn yhteistyökumppaneille lähetettävän kyselyn kanssa vastauksista
saadaan arvokasta materiaalia toimintaavustushakemusta ja ELOn jatkotoimintaa mietittäessä. Palautetta ja kehittämisajatuksia saa edelleen laittaa tulemaan sähköpostin, facebookin tai nettisivujen
palautelomakkeen
kautta
www.erityislastenomaiset.fi/palautelomake

MATTI VÄLIAHDET (varapj.)
p. 0400-399 116
matti.valiahdet@gmail.com
ERJA KARJALAINEN (rahastonhoitaja)
p. 040-571 1993
karjalainen.erja@gmail.com
ANNA HÄKKINEN
TIINA ALASAUKKO-OJA
PIRJO PANTSAR (varajäsen)
TUULA HERVA (varajäsen)
TIMO LAPPALAINEN (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

Kiitos jo tässä vaiheessa kaikille vapaaehtoisille, jotka mahdollistatte kevään
aikana vertaistapaamiset perheille ja
vanhemmille silloinkin kun hanketyöntekijät eivät ole paikalla. Kutsumme kaikki
mukaan erityisesti Rovaniemellä pidettävään Aurinkopäivään la 23.3. sekä kahteen kehittämispäivään, jotka pidetään
Rovaniemellä ti 19.3. ja Levillä ti 9.4.

ELO löytyy myös Facebookista nimellä
Erityislasten Omaiset ELO ry

Ennakkotietona vielä kerrottakoon että
ELO on saanut loppuvuodesta merkittävän avustuksen Tukilinjafoorumilta.
Tämän avustuksen turvin järjestetään
syyskaudella 2013 kiitosretki aktiivisille
ELOjäsenille. Lisätietoa myöhemmin.

Liittymällä ELOn jäseneksi olet osa ELOn
vertaisverkostoa, tuet ELO-toimintaa ja
mahdollistat toiminnan kehittämisen.
Jäsenhinnat: Perhejäsen 17€/vuosi
Kannatusjäsenet: Henkilöjäsen 25€/vuosi
Liity jäseneksi netissä:
http://www.erityislastenomaiset.fi/liityja
seneksi

Aurinkoista kevättä kaikille toivoo,
Katri ja Pia

ELOkolo-tila löytyy osoitteesta Pohjolankatu 10, Rovaniemi. ELOkolo toimii lappilaisten erityisperheiden kohtaamispaikkana sekä vertaisryhmien kokoontumistilana. Tilaa vuokrataan ulkopuolisille
tahoille sen ollessa vapaana.

ELO kutsuu ELOperheet mukaan.fi kohtauspaikkaan netissä!
ELOlaisten suljettu ja tietoturvallinen keskusteluryhmä on avattu osoitteessa mukaan.fi. Mukaan.fi on suunniteltu nimenomaan erityistä tukea tarvitsevien ihmisten
asioiden käsittelyyn. Palvelu luo uudenlaista tilaa syvälliselle, henkilökohtaisellekin
keskustelulle, koska se on yleisiä sivustoja tietoturvallisempi.
Klikkaa siis mukaan.fi sivu auki. Etusivulta löydät helpot kirjautumisohjeet, jonka jälkeen
voit etsiä Erityislasten Omaiset ELO ry ryhmän yläpalkin hakutoiminnolla. Sitten vain
mukaan keskusteluun ja vuorovaikutukseen! Lisätietoja ja apua voi kysyä tarvittaessa
Katrilta.
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Voit myös kannattaa ELOtoimintaa tilaamalla ELO t-paidan itsellesi, puolisolle, lapsille, sukulaisille ja tuttaville! Tpaitoja voit tilata osoitteesta
www.erityislastenomaiset.fi/tuotteet
Tilaus onnistuu myös puhelimitse tai
sähköpostitse Katrilta tai Pialta.

