ELO-lehdyke
on tiedote erityisperheitä varten
JOULU 2006
**********
Tämä lehdyke 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 erityislasten.omaiset@luukku.com.
Kiitos!
**********

ELO eli Erityislasten
Omaiset ELO ry. täytti
kuusi vuotta elokuussa 2006.
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.
Toiminta on käynnistynyt Roniemellä ja nyt ELOlaisia on jo
26 kunnassa ympäri Lapin ja
Suomen. ELOssa on tällä
hetkellä 105 erityisperhettä ja
190 yhteistyötoimijaa.
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.
Yhdistyksen avainsanoja ovat
vertaistuki, tiedottaminen,
koulutus, tapahtumat, erityislasten harrastus- ja kaveritoiminta. Tervetuloa mukaan!
*********************************

ELOn VIRKISTYSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA
ELOperheiden Ruskapäivää
vietettiin 7.10. Kyseessä oli
bussiretki Romsin maatilalle
Tervolaan, jossa tutustuttiin
tilan eläimiin, ratsastettiin,
ajettiin mönkijöillä ja nautittiin
laavutunnelmasta.
Paluumatkalla nautittiin keittolounas Ravintola Kuksassa.
Mukana retkellä oli yhdeksästä
ELOperheestä yhteensä 32
henkilöä. Kiitos mukavasta
retkestä kaikille mukana olleille.
**********
ELOperheiden pikkujoulua
vietettiin 11.11. Kymmenestä
ELOperheestä yhteensä 30
henkeä (14 aikuista ja 16 lasta) kokoontui yhteen koristelemaan joulupipareita, valmistamaan joulusukkia joulumyyjäisiin sekä nauttimaan glögistä, pipareista ja joulumusiikista. Joulupukkikin vieraili juhlassa!
Kiitos Pirjolle, Pekalle ja muille
tilaisuuden järjestelyihin ja
toteutukseen osallistuneille.
**********

ELOn joulumyyjäiset on
Lapin keskussairaalan pääaulassa keskiviikkona 13.12.
kello 9-14. Marraskuun alussa
järjestetyt kahdet myyjäistalkoot Mäkirannan päiväkodilla
kokosi yhteen 33 talkoohenkistä lasta ja vanhempaa valmistamaan joulumyyjäisiin lasisia
joulutuikkuja, pannualusia,
peffa-alustoja, leivinliinoja,
joulusukkia ja joulukortteja.
Hienoa työtä!
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Ennen joulumyyjäisiä järjestetää vielä kahdet

pipari- ja
piparkakkutalotalkoot
seuraavasti:
ma 27.11. kello 10-14 ja
ma 4.12. kello 10-14.
Paikka Ylisuvantojen koti (os.
Karvontie 13).
Talkoisiin haastetaan etenkin
”kotiäidit”, joilla lapset päivisin
päiväkodissa tai koulussa.
Tietty lapsetkin ovat tervetulleita.
Paistetaan joulumusiikin soidessa pipareita, syödäänkin
osa niistä ja vietetään talkoilun
ohella kotiäitien pienimuotoista
pikkujoulua. Tervetuloa!
Myyjäisissä menevät hyvin
kaupan pienpakkauksiin pakatut suolaiset ja makeiset syötävät, joita sairaalan henkilökunta ja asiakkaat mielellään
ostavat.
Mikäli joukossamme on edelleen henkilöitä, jotka haluavat
lahjoittaa myyjäisiin itse tekemiään tuotteita tai haluavat
leipoa myytävää syötävää,
ilmoitelkaa asiasta Pialle, p.
040-592 6117 tai
pia.ylisuvanto@luukku.com.
Tässä tiedotteessa:
* Joulumyyjäiset
* Piparitalkoot
* 4-tuulen päivät
* Kaverikurssi
* ELO-tuotteet
* Haavemaa
* Omaishoitajien info

*********************************
ELOn TIEDOTUS- JA KOULUTUSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA
Kehitysvammaisten Tukiliiton
ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön järjestämät Neljän
Tuulen –päivät 24.-25.11.
Rovaniemellä on saanut hyvän
vastaanoton erityisperheiden,
alan työntekijöiden ja opiskelijoiden keskuudessa. Etukäteen tapahtumaan ilmoittautuneita on yli 300 henkeä!
Seminaarit, vertaistukiryhmät,
työpajat, urheiluopiston opiskelijoiden toteuttama Staaloulkoliikuntatapahtuma ja toimijoiden tori ovat esimerkkejä
päivien monipuolisesta ohjelmasta.
Erityislapsen isä Matti Väliahdet pitää omaishoitajan puheenvuoron lauantain 25.11.
”Virtaa vertaisuudesta” seminaarissa. Samaisessa seminaarissa on myös ELOn vertaistoimintamallin esittely.
Toimijoiden torille on varattu
ELOn esittelypöytä, jossa
myös esitellään ELOn toimintaa.
Nähdään 4 tuulen päivillä!
Lisätiedot tapahtumasta
aluesihteeri Sanna-Maija Pohjanvesi, p. 040-526 8272 tai
sannamaija.pohjanvesi@kvtl.fi.

lapsille, joilla on erityisen hoidon tai tuen tarve.
Kurssin orientoivaa viikonloppua vietetään 27.-28.1.2007.

Rovaniemi ja Lappi on saanut
uuden sijais- ja tilapäishoidon
yrityksen, josta esittely tässä:

Orientoivan viikonlopun lisäksi
kurssiin kuuluu 5 jatkokoulutusiltaa ja harjoittelut erityisperheissä. Kurssi on maksuton ja
siitä saa kurssitodistuksen.
Kurssitoteutuksesta vastaavat
SPR Lapin piiri, ELO, MLL,
Lapin Urheiluopisto ja Kommunikaatiokeskus Kota.
Vapaaehtoiset ilmoittautuvat
SPR, Veli-Matti Ahtiaiselle, p.
0400-398 217 tai velimatti.ahtiainen@redcross.fi
ja vapaa-ajan harrastekaverista kiinnostuneet erityisperheet
Pialle, p. 040-592 6117 tai
pia.ylisuvanto@luukku.com.
Nyt ELO-ostoksille!
Pehmeitä ostamaan!
Olemme saaneet myyntiin
ELO-logolla varustettuja

ELO–TUOTTEITA :

Haavemaa on yksityinen, ympärivuorokautinen toimintayksikkö, joka tuottaa laadukkaita,
sosiaalihuollon palveluita
Rovaniemen Lainaanrannassa. Tukikoti on 6 – paikkainen
ja tarjoaa niin pidempiaikaista
kuin tilapäistäkin sijaishuoltoa,
hoitoa ja kasvatusta avohuollon tukitoimena sijoitetuille
sekä huostaan otetuille alle 18
-vuotiaille lapsille. Palvelut on
tarkoitettu myös erityislapsille.
Yritys järjestää tilapäishoitoa
erityislapsille, jotka tarvitsevat
hoitoa, kasvatusta ja huolenpitoa mm. silloin, kun vanhemmat tarvitsevat omaa aikaa
esim. asioiden hoitamiseen tai
heillä on omaishoitajana oikeus lakisääteisiin vapaisiin.
Myös tilapäishoitolapsille tehdään hoito- ja kasvatussuunnitelma omaohjaajan kanssa.

Kuudes

Tukikoti Haavemaa panostaa
kodin- ja perheenomaisuuteen, harrastus- ja elämystoimintaan sekä laatuun. Lapsen
kasvua, kehitystä, hoitoa ja
huolenpitoa ohjataan omaohjaajamenetelmällä.
Lisätietoa:
http://personal.inet.fi/yritys/tuki
kotihaavemaa

ELOn
kaverikurssi on

AVOIMET OVET tukikodilla
torstaina 23.11. kello 17-20
välisenä aikana. Tervetuloa!

Luonnonvalkoinen

PYYHESETTI 20€
(30x50 ja 90x150)
Erikseen pieni 6€, iso 15€.
Kuvassa iso pyyhe.

**********

siirretty
pidettäväksi tammihelmikuussa 2007.
Kurssi on rakennettu ja testaten kehitetty vapaaehtoisille
henkilöille, jotka haluavat toimia vapaa-ajan harrastekavereina erityislapsille eli

Harmaa

FLEECEPEITTO 22€
(130x170 cm). Peiton kampanjahinta ELO-jäsenille
24.11. saakka

20€.

Tuotetilaukset Pirjolle,
ala.pirjo@netti.fi tai
p. 040-518 6900
Toimitus 4.12. alkaen.

Erityislasten Omaiset ELO ry.
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Ammatillinen lasten
tukikoti Haavemaa
Sanna Harkonmaa ja
Piia Törmänen
Lainaankatu 14,
96200 Rovaniemi
p. 040 547 4224
E-mail: tukikotihaavemaa@pp.inet.fi

**********
ELOn hallituksen jäsenet Pirjo
Ala ja Pia Ylisuvanto ovat lähteneet mukaan Rovaniemen
seudun Omaishoitajat ja
läheiset ry:n hallitukseen.
ELOn hallitus tukee päätöstä
ja näkee, että erityislasta hoitavat omaishoitajat tarvitsevat
kaiken mahdollisen tuen jaksaakseen haasteellisessa
tehtävässään. Yhteistyö näiden kahden yhdistyksen välillä
tiivistyy, josta ensimmäisenä
yhteistyöponnistuksena on
Torstaina 30.11. kello
10-14 järjestettävä

omaishoitajien
infopöytä Sampokeskuksessa Rovaniemellä

Marraskuun viimeinen viikko
on valtakunnallinen omaishoitajien viikko.
Hyvät omaishoitajat, nähdään
Sampokeskuksessa!
**********
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
* Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden kehittämishanke järjestää yhteistyössä
Lapin yliopiston kanssa lauantaina 25.11. ”Erityislapsen (asperger, adhd, autismikirjo, tourette)
tuomat haasteet ja niihin vastaaminen arjessa” –koulutuksen.
Paikka Lapin yliopisto, Esko ja
Asko –sali. Maksuton. Ilmoittautumiset: marja-sisko. tallavaara@
poskelappi.fi tai p. 040-726 1851.
* Aune-projektin (Aune eli autismin osaaja) alueryhmätapaaminen City Hotellissa (Pekankatu 9, Rovaniemi) maanantaina
27.11. kello 13-16.

Tilaisuudessa keskustellaan valtakunnallisen Aune-projektin tilanteesta, valtakunnallisen palvelukartoituksen tuloksista sekä alueellisen toiminnan suunnittelemisesta ja kehittämisestä. Kaikille
toimijoille avoin tilaisuus.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Katja
Valkama, p. 050 467 3130 tai
katja.valkama@autismiliitto.fi
* Vuoden 2006 viimeinen vauhtiviikonloppu eli tilapäishoitoviikonloppu erityislapsille ja -nuorille
on 16.-17.12., jossa kohderyhmänä on kehitysvammaiset lapset.
Viikonlopussa on paikkoja 3-6
lapselle ja nuorelle. Tukikohtana
Touhutupa, Kolpeneen palvelukeskuksen iltapäivätoiminnan tila
Rovaniemellä.
Vauhtiviikonlopusta vastaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.
Maksusitoumuksen saamiseksi on
oltava yhteydessä kotikunnan
kehitysvamma- tai vammaispalvelujen työntekijään.
Ilmoittaudu 1.12. mennessä:
perhelomittaja Tanja Pakisjärvi, p.
040-7401 004. Tanja päivystää ti
ja to kello 17-19.
Huom! Mikäli em. vauhtiviikonloppuajankohdat eivät palvele perhettäsi, Palvelusäätiö on valmis
toteuttamaan vauhtiviikonlopun
haluamanasi viikonloppuna, kunhan kokoat yhteen vähintään 3
erityislasta tai –nuorta!
* Lastenkulttuurin kehittämishanke tuo lisätarjontaa erityislastemme kulttuuritarjontaan. Rovaniemen kaupungin vetämässä
hankkeessa ollaan kulttuuripalvelujen kartoitusvaiheessa. Kartoituksessa on halu selvittää mm.
erityisperheitä kuunnelleen, minkä
tyyppistä toimintaa ja minkälaisilla
henkilöresursseilla (avustajat ym.)
toimintaa tulisi järjestää kuin myös
saada tietoa Rovaniemellä toimivista henkilöistä, jotka ovat ohjanneet harrastusryhmiä erityislapsille.
Projektiavustaja Kirsi Pitkäsen
kanssa on sovittu, että alkuvuodesta kartoitetaan ELO –perheiltä
kysyen erityislasten kulttuuripalvelujen nykytila ja kehittämisehdotukset, joten aiheesta lisää tammikuun puolella. Lisätiedot hankkeesta projektiavustaja Kirsi Pitkänen, Rovaniemi, kulttuuripalvelukeskus, p. 016 - 322 6554 tai
kirsi.pitkanen@rovaniemi.fi
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* Syksyn ja alkutalven aikana
ELOn tietoon tulleista erityislasten ja –nuorten vapaa-ajan
harrastekerhoista on tehty yhteenveto. Liitteenä olevaan yhteenvetoon on koottu sellaisiakin
kerhoja, joihin ei mahdollisesti
enää pääse mukaan, mutta mikäli
asia kiinnostaa, kannattaa olla
yhteydessä koonnissa mainittuihin
yhdyshenkilöihin. Kunnan erityisliikunnanohjaajat auttavat myös.
Rovaniemen erityisliikunnanohjaajat ovat Katriina Merkkiniemi,
p. 040-562 5337 ja vs. erityisliikunnanohjaaja Riikka Pallari, p.
040-548 6447.
* Malike eli matkalle, liikkeelle,
keskelle elämää – toimintaa ja
toimintavälineitä erityistä tukea
tarvitseville lapsille ja nuorille.
Malike -tiimi järjestää
12.-17.2.2007 Vauhtia rinteessä
–koulutuksen erityisperheille,
jotka ovat kiinnostuneita saamaan
laskettelusta perheharrastuksen.
Laskettelukurssilla etsitään keinoja, joilla lapsi voi harrastaa kelkkaja pystylaskettelua. Tavoitteena
on löytää lapselle soveltuva laskettelutapa ja antaa vanhemmille
ja sisaruksille valmiudet jatkaa
laskettelua koko perheen harrastuksena. Kurssille toivotaan perheitä, joiden lapsi käyttää pyörätuolia tai jolla on huomattava
liikuntaeste. Vanhemmilta toivotaan aikaisempaa laskettelukokemusta. Majoituksen omavastuuosuus on 160€/5 vrk/aikuiset,
20€/5 vrk/6-14 vuotiaat ja alle 6vuotiaat maksutta. Lisäksi perheet
kustantavat matkat ja mahdolliset
välinevuokrat sekä hissiliput.
Laskettelukelkat ja opetus ovat
maksuttomia. Koulutuksen ulkopuolinen aika on perheiden yhteistä vapaata lomanviettoa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 8.12.
mennessä: Malike, Susanna
Tero, p. 050-556 1273 tai susanna.tero@kvtl.fi.

* Pohjois-Suomen lastensuojelupäivät 21.-22.2.2007 Rovaniemellä. Teemana ”Monenlaista
vanhemmuutta”. Ilmoittautuminen:
www.mll.fi/piirit/lappi
* Pohjois-Suomen järjestöpäivät

27.-28.2.2007 Oulussa. Lisätiedot: Marko Palmgren, Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen
yhteistyöhanke, p. 044-734 1717
tai marko.palmgren@nuortenyst.fi.

* Edilex -lakitietopalvelusta
poimittuja vammaisia koskevia
päätöksiä tai lakiesityksiä:
- KHO:n ratkaisu vaikeavammaisen lapsen sairauden vuoksi
tehtyjen asunnon muutostöiden
korvaamisesta (27.9.2006)
- Vaikeavammaisten tulkkipalveluihin tulossa parannuksia
(28.9.2006, päivitys 29.9.2006)
- Omaishoitajien valitukset lisääntyneet (17.10.2006)
- Vammaisten päivätoimintaan
tulossa parannuksia (hallituksen
esitys Eduskunnalle 166/2006)
- KHO:n kolme päätöstä henkilökohtaisesta koulunkäyntiavustajasta (31.10.2006)
- Omaishoitajat saavat yhden
päivän lisää vapaata kuukaudessa (2.11.2006)

********************************
ELOn HALLITUS
2006 -2007
PIA YLISUVANTO (pj.)
p. 040-592 6117

pia.ylisuvanto@luukku.com

ELOn hallitus toivottaa kaikille hyvää joulua ja kaikkea
hyvää vuodelle 2007!

Mummon ruskeat joulupiparit

Siirappi-mausteseos kiehautetaan
1 kg siirappia
2 rkl kanelia
1 rkl inkivääriä
2 rkl kardemummaa
Seokseen lisätään rasva
500 g juokseva margariini
Jäähtyneeseen seokseen lisätään vaahdotettu
500 g sokeri
5 munaa
Taikinaan lisätään siivilän läpi
1 kg perunajauhoa
1 kg vehnäjauhoa
10 tl soodaa
Annetaan jähmettyä yön yli.
Paistetaan 200-250 asteessa muutama minuutti.
Hyviä ja rapeita!

TIINA RAUHALA (varapj. ja siht.)
p. 0400-987 406

tprauhala@netti.fi
LEILA AUER
p. 0400-395 188

leila.auer@kolumbus.fi
ELO-tili POP 564002-2141472
PIRJO ALA
p. 040-518 6900

ala.pirjo@netti.fi
SARI VEIJALAINEN
p. 0500-752 475

sari@ajatus.fi
ESA AUER (varajäsen)
p. 040-731 9346

rovaniemi@ketosenliikenne.fi
TIMO LAPPALAINEN (varajäsen)
p. 040-776 8406

tilappal@ulapland.fi
KRISTIINA LEINONEN (varajäs.)
p. 040-773 9869

kristiina.leinonen@rovala.fi
TUULA MARTTIINI (varajäsen)
p. 040-511 2916

ELO-pikkujoulun vaalea glögi
Valmista ensin mausteliemi; mittaa aineet kattilaan
ja keitä hiljalleen n. puoli tuntia. Jäähdytä seos ja
siivilöi. Säilytä jääkaapissa suljetussa astiassa.
1 litra vettä
2 palaa inkivääriä
2 kanelitankoa
40 kokonaista neilikkaa
2 rkl kokonaisia kardemumman siemeniä
2 dl rusinoita
Laita lasien pohjalle mantelit, rusinat ja halutessasi
tilkka punssia. Kuumenna menu ja mausteliemi höyryäväksi. Kaada laseihin.
5 dl omenatuoremehua
1 dl maustelientä
(sokeria)
tilkka punssia
kuorittuja manteleita
rusinoita

tuula.marttiini@luukku.com
********************************
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