ELO-lehdyke
on tiedote erityisperheitä varten
SYKSY 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 102 erityisperhettä ja
190 yhteistyötoimijaa.
ELOn toimintaa johtaa ELOn
hallitus, jossa on virkistys-,
tiedotus&koulutus- ja jäsentoimikunta sekä kummi-, tilapäishoito- ja ELOn tulevaisuustyöryhmä. Lehdykkeen
lopussa on luettelo hallituksen
jäsenistä yhteystietoineen.
Yhdistyksen avainsanoja ovat
mm. vertaistuki, tiedottaminen,
koulutus, tapahtumat, erityislasten harrastus- ja kaveritoiminta. Tervetuloa mukaan!
**********

ELOn VIRKISTYSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA
ELOisien kesätapaaminen oli
kesäkuun puolivälissä viiden
isän johdolla ELOperheen
Nurminen&Veijalainen rantasaunalla. Illan isäntää Tomi
Nurmista vieraana olleet isät
tässä kiittävät.
**********
ELOäitien hemmotteluilta
elokuun lopulla käynnisti kesän jälkeisen ELOtoiminnan.
Kahdeksan äitiä kokoontui
Villa Willamolle (Rovaniemi)
nauttimaan Mervi-hierojan ja
Lea-kosmetologin rentouttavista hoidoista. Sauna, iltapala,
takkatuli ja miellyttävä seura
piristivät kummasti.
**********
ELOvanhempien takkailtaa
vietettiin syyskuun puolivälissä
Villa Willamolla (Rovaniemi)
kahdeksan ELOvanhemman
voimin. Yhteisiä keskusteluja
mm. kotitöistä, työn ja kodin
yhteensovittamisesta, jaksamisesta kertyi yön tunneille
saakka. Kiitos kivojen ja avoimien ELOvanhempien. Yhdessä on mukava olla.
**********
ELOperheiden

Ruskapäivää
vietetään
lauantaina
7.10. kello
10-16. Kyseessä on bussi-

retki maatilalle Tervolaan , jossa tutustutaan tilan
eläimiin, ratsastetaan, ajetaan
mönkijöillä ja nautitaan laavutunnelmasta.
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Paluumatkalla nautitaan keittolounas Ravintola Kuksassa ja
aterian jälkeen on mahdollisuus tehdä ostoksia Lapin
Lahjatalossa Kuksan vieressä.
ELO maksaa maatilakäynnin
jäsenilleen ja palkkion kuljettajalle, Ketosen Liikenne tarjoaa
meille bussimatkan ja jokainen
maksaa keittolounaan 5,50 € /
henkilö.
Ilmoittaudu 2.10. mennessä
Pialle, p. 040-592 6117 tai
pia.ylisuvanto@luukku.com.
**********
ELOhistorian ensimmäiset

ELOn joulumyyjäiset on
keskiviikkona
13.12. kello
9-14. Paikka
Lapin keskussairaalaan pääaula, jonne on tavoitteena saada myyntiin ELOperheiden yhdessä valmistamia tuotteita (joulukortteja,
pannualusia, lastemme taideteoksia, leivonnaisia,…).
Myyjäispäällikkönä toimii Pirjo
Ala, jolle talkoomyyjät voivat
ilmoittautua, p. 040-518 6900
ala.pirjo@netti.fi.
Toiminnallisia joulumyyjäistalkoot järjestetään Mäkirannan päiväkodilla (os. Mäkiranta 2, Rovaniemi) seuraavasti:
su 29.10. kello 13-16 ja
ma 6.11. kello 17.30-19.30.
Varapäiväksi on suunniteltu
27.11. ma kello 17.30-19.30.
Toivomme runsasta talkooosallistumista (lapset ja aikuiset). Materiaalit ja ohjeistus
paikan päällä, mutta tietty saa
ottaa mukaan omiakin materiaaleja hyvine ideoineen.

Joulumyyjäistuotteiden ideoinnit ja tuotelahjoitukset
(mm. leivonnaiset, käsityötuotteet,…) voi ilmoittaa ja toimittaa Pialle, p. 040-592 6117.
Noutopalvelu kaupunkialueella
toimii myös.
Jokaiseen myyjäistuotteeseen
pyritään saamaan yksilöllinen
tuoteseloste tai –etiketti, josta
ilmenee tuotteen/taideteoksen
nimi, tekijä ja jos kyseessä
lapsi, myös hänen ikänsä ja
mahdollisesti tuotetta kuvaava
loru, sananparsi tai vastaava.
**********

ELOperheiden
pikkujoulu
on 11.11.
kello 13-16.
Paikka Villa
Willamo, Pöykkölä, Ilmoittautumiset 5.11. mennessä Pirjolle, p. 040-518 6900 tai
ala.pirjo@netti.fi.
********************************
ELOn JÄSENTOIMIKUNTA
TIEDOTTAA
Lämmin kiitos teille 31 erityisperheelle, jotka olette päättäneet tukea yhdistyksen toimintaa ja olette maksaneet ELOn
vuosijäsenmaksun!
Ja teitä muita perheitä ELOn
jäsentoimikunta lähestyy ja
pyytää varmistamaan ELO
toiminnan jatkumisen ja kehittymisen maksamalla jäsenmaksun 15 € per perhe.
Tässä luettelo ELOeduista,
jotka ELOjäsenyys tarjoaa:
* saat vertaistuen muista erilaista arkea elävistä perheistä
* saat tietoa; ELO-lehdyke
* saat rahallista etua; ELOtilaisuudet, koulutukset, seminaarit veloituksetta tai omakustannehintaan (jäsenhinta ja eijäsenhinta)

* opit uutta
* voit vaikuttaa, kehittää ja
kehittyä

* yhdessä on hyvä ja kiva olla
ELOn jäsenvastaava ELO-äiti
Tiina Rauhala, p. 0400987 406 tai tprauhala@netti.fi.

mia vapaa-ajan harrastekavereina erityislapsille eli
lapsille, joilla on erityisen hoidon tai tuen tarve.

ELOn kannatusjäsenille ollaan parhaillaan tuottamassa
oma kannatustuote, jolla yritykset, yhteisöt ja yksityiset
henkilöt voivat tukea Erityislasten Omaiset ELO ry:n toimintaa.

Orientoivan viikonlopun lisäksi
kurssiin kuuluu 5 jatkokoulutusiltaa ja harjoittelut erityisperheissä. Kurssi on maksuton ja
siitä saa kurssitodistuksen.

********************************
ELOn TIEDOTUS- JA KOULUTUSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA
Soveltavan liikunnan teemavuoden 2006 päätapahtuma,
liikunnallinen Hyvän tahdon
viesti käynnistyi Rovaniemeltä
Lordin aukiolta 30.8. ELOn
kolme äitiä oli mukana tapahtumassa edustamassa ELOa
ELOliiveineen ja esittelypöytineen.
**********
Malike eli matkalle, liikkeelle,
keskelle elämää – toimintaa ja
toimintavälineitä erityistä tukea
tarvitseville lapsille ja nuorille.
Malike-tiimi järjesti syyskuussa
Ylläksellä Ruskan Lumo –
kurssin, jossa yksi ELOperhe
Rovaniemeltä ja kuusi muuta
erityisperhettä Etelä-Suomesta
pääsivät nauttimaan syksyn
riennoista (mm. kalastus,
mönkijät, taakkaporot).
Keväällä 2007 (vk 17) on luvassa vastaava seikkailuleiri
talviaktiviteetteineen. Lisätiedot ELOn ”seikkailupäällikkö”
Pirjo Ala, p. 040-518 6900 tai
ala.pirjo@netti.fi.
**********
Kuudetta

ELOn
kaverikurssin
orientoivaa
viikonloppua pidetään 4.-5.11.
Kurssi on rakennettu ja testaten kehitetty vapaaehtoisille
henkilöille, jotka haluavat toiErityislasten Omaiset ELO ry.
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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.
**********
Hengähdystauko erityislasten
ja -nuorten vanhemmille ja
toiminnallinen, turvallinen tilapäishoito erityislapsille ja –
nuorille seuraavasti:

Vauhtiviikonloput
2006
20.-22.10. liikuntarajoitteiset lapset
17.-19.11. kehitysvammaiset lapset
16.-17.12. kehitysvammaiset lapset

Viikonlopuissa on paikkoja 3-6
lapselle tai nuorelle kerrallaan.
Tukikohtana Touhutupa, Kolpeneen palvelukeskuksen
iltapäivätoiminnan tila Rovaniemellä.
Vauhtiviikonlopuista vastaa
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. Maksusitoumuksen
saamiseksi ole yhteydessä
kotikuntasi kehitysvamma- tai
vammaispalvelujen työntekijään.
Ilmoittautumiset Vauhtiviikonloppuun viim. 2 viikkoa
ennen hoidon tarvetta: 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!
**********
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
* Soveltava tenniskoulu alkaa
perjantaina 29.9.2006 klo 19.00
Korkalovaaran Tennishallilla
(kaupungista koskikatua pitkin
Rakkatien päähän).
Soveltava tenniskoulu on tarkoitettu itsenäisesti liikkuville, yläasteikäisille kehitysvammaisille
nuorille, jotka ovat kiinnostuneet
tennisharrastuksesta.
Tenniskoulussa opetellaan lajin
alkeita minitenniksen avulla ja
edetään mahdollisuuksien mukaan, jokaisen harrastajan erityistarpeet huomioon ottaen. Tenniskoulun tavoitteena on, että nuoret
saavat asiantuntevaa opetusta ja,
että voisivat edetä harrastuksessa
pidemmälle.
Hinta: 45 € (sis. opetuksen
1krt/vko, yhteensä 12 tuntia sekä
tunneille välineet).
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Johanna Sivonen 044–3700483
www.rovs.net
* MLL 86 vuotta – avoimet ovet
MLL:n Lapin piirissä (Pirkkakatu
2) avointen ovien päivä ke 4.10.
kello 10–13. Ohjelmassa MLL:n
toiminnan esittelyä, laululeikkejä,
kasvomaalausta, kakkukahvit.
Lisätiedot Raili Karjalainen, p.
0400-217 723.
* Suomen CP-liitto yhdessä Lapin CP-yhdistyksen kanssa
järjestää tapaamisen ke 4.10.
kello 18. Paikka: Neuvokas, Kansankatu 8, Rovaniemi. Mukana
tapahtumassa on Suomen CPliiton uusi toiminnanjohtaja Tomi

Kaasinen ja aluesihteeri Lauri
Issakainen. Lisätiedot Teemu
Joona, Lapin CP-yhdistys, p. 040592 8116
* Kotihoidonohjaajat Sirkka ja
Jaana Rovaniemeltä tiedottavat,
että erityisperheiden perheiltaa
vietetään 10.10. kello 18, os.
Jämytie 33. Mukana illassa terapetutit pt Raija Karvo, tt Mari
Lohiniva ja ft Anneli Juopperi
kertomassa työstään. Lastenhoito
järjestetty. Lisätiedot Sirkka Vitikka, p. 040-583 7232 tai Jaana
Kitti, p. 0400-701 852.
* Vammaisliikunnan teemailtaa
vietetään Rovaniemellä ke 11.10.
kello 17-21. Paikkana on ILKKA,
Invalidiliiton kuntoutuskeskus
(LKS:n naapurissa).
Tilaisuudessa kaikille avointa
liikuntaa, vammaisurheilun lajisovellutuksia, Lepe -simulaattori,
ekoaseammuntaa, pöytäpelejä ja
mahdollisuus tutustua soveltavan
liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA:an ja Tevellan liikuntavälineisiin. Tilaisuus on maksuton.
Ilmoittaudu Katriinalle, Rovaniemen liikuntapalvelut, p. 040 562
5337 tai katriina.merkkiniemi@rovaniemi.fi
* Soveltavan uinnin harrasteryhmät ovat käynnistyneet. Ryhmät on tarkoitettu liikunta- ja näkörajoitteisille nuorille, joilla on 25
metrin uintitaito. Uintiryhmät järjestetään yhteistyössä Rovaniemen erityisliikuntapalveluiden ja
Rovaniemen Swimming Clubin
kanssa.
Uintiryhmät toimivat Lapin Urheiluopiston uimahallilla lauantaisin
viikoilla 38-49 (ei 42).
Ilmoittautumiset ja lisätiedot erityisliikunnanohjaaja Katriina
Merkkiniemi, p. 040 562 5337 tai
katriina.merkkiniemi@rovaniemi.fi
* Eräs ELO-äiti pyysi välittämään
tiedon vapailla markkinoilla
olevista avustajaehdokkaista,
jotka hän on alkusyksyn aikana
vastaanottanut etsiessään lapselleen avustajaa. Mikäli perheesi
hyötyy jo kerran listatuista ehdokkaista, ota yhteyttä Piaan, joka
tässä toimii asian välittäjänä.
* Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä on saanut rahoituksen ”Erityislasten ja –nuorten
tilapäishoidon kehittäminen ja
mallintaminen Lapissa” –
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hankkeelle, jolla kehitetään tilapäishoidon lappilaisia toiminnan
organisoitumismalleja. Projektissa
työskentelee projektisuunnittelijana Tanja Peltovuoma sekä osaaikaisena työntekijänä Pekka
Ojaniemi.
Hanke kutsuu jokaisen mukaan
kehittämistyöhön, alkuvaiheessa
asiakkaat eli erityisperheet ja
hankkeen edetessä myös tilapäishoidon kenttätyöntekijät,
hallintojohdon ja poliittiset päättäjät. Bikva–arviointimenetelmää
käyttäen perehdytään paikallisiin
toimintamalleihin ja kokemuksiin
sekä selvitetään nykytilanteessa
eri toimijoiden välistä työnjakoa ja
vastuita.
Nyt ja tässä hanke etsii ryhmähaastatteluun erityislasten ja –
nuorten vanhempia!
Haastateltavien ryhmä tai ryhmät
muodostetaan 4-6 vanhemmasta.
Ryhmähaastattelu etenee mahdollisimman pitkälle avoimen
keskustelun periaatteella. Tarkoituksena on, että vanhemmat
voivat vapaasti tuoda esiin lastensa ja nuortensa tilapäishoitoon
liittyviä kokemuksia, niin myönteisiä kuin kielteisiäkin. Haastattelut
tullaan äänittämään. Haastateltavat esiintyvät nimettöminä kaikissa arvioinnin vaiheissa ja arviointiin liittyvässä raportoinnissa.
Arvioinnilla pyritään asiakkaiden
tuottaman tiedon kautta käytäntöjen muuttamiseen sekä hyvien
käytäntöjen löytämiseen.
Haastattelun ja arvioinnin suorittamisesta vastaavat projektityöntekijät, joille voit ilmoittaa halukkuutesi haastatteluun:
Tanja Peltovuoma, p. 0400
377 635 tai Pekka Ojaniemi,
p. 040 724 8301 tai
tanja.peltovuoma.@lshp.fi
pekka.ojaniemi@poskelappi.fi
* Kehitysvammaisten Tukiliitto ja
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
järjestävät Neljän Tuulen –päivät
Rovaniemellä 24.-25.11.2006.
Paikkana Santa Sport Center.
Toiminnallinen tapahtuma ja kaksi
seminaaria tarjoavat tietoa ja
toimintaa, vertaisuutta ja tukea
erityisperheille, alan työntekijöille
ja opskeiljoille.
Tapahtuman yhteydessä on myös
toimijoiden tori, jossa yhdistyksillä, yrityksillä ja liitoilla on mahdollisuus esitellä toimintaansa ja
tarjoamiaan palveluita. Toimijoiden tori palvelee pe 24.11. ja la
25.11. kello 12-18.

Lisätiedot tapahtumasta ja ilmoittautumiset aluesihteeri SannaMaija Pohjanvesi, p. 040-526
8272 tai sannamaija.pohjanvesi@kvtl.fi.
* Aune-projektin (autismi) alueryhmätapaaminen City Hotellissa (Pekankatu 9, Rvn) maanantaina 27.11.2006 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
* IX Valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät järjestetään Lapin yliopistossa 15.16.2.2007 teemalla "Sosiaalityön
tulevaisuuden suunta?".
Toivomme päiville mahdollisimman runsasta käytännön toimijoiden osallistumista!
Lisätiedot: tutkijatohtori Merja
Laitinen, Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos, gsm 040-5092153 tai
merja.laitinen@ulapland.fi.
* * Jaatinen eli vammaisperhei-

den monitoimikeskus ry ylläpitää
sähköpostilistaa nimeltä Jaatisposti, jolle voi liittyä kuka tahansa
vammaisen lapsen asioista kiinnostunut, sähköpostiosoitteen
omistava henkilö. Jaatisposti ei
tunne diagnoosirajoja eikä kuntarajoja. Jaatispostin tarkoitus on
synnyttää avointa keskustelua ja
sitä kautta edistää luovaa ajattelua vammaisen lapsen asioissa.
Jaatispostiin liiittyminen:
:: Lähetä viesti osoitteeseen:
JaatispostiSUBSCRIBE@yahoobroups.com
:: Kun saat automaattisen vastausviestin, lähetä se takaisin ”vastaa” / ”reply” –toiminnolla
:: Olet liittynyt Jaatispostiin!
Jaatispostista poistuminen:
:: Lähetä viesti osoitteeseen;
jaatispostiUNsubscribe@yahoogroups.com
Jaatispostin viestit on mahdollista
saada päivittäin myös kootussa
pakettimuodossa:
:: Lähetä email-viesti osoitteeseen
jaatispostiDIGEST@yhahoogroups.com

ELOn HALLITUS
2006 -2007
PIA YLISUVANTO (pj.)

p. 040-592 6117
pia.ylisuvanto@luukku.com
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. 040-509 8106
tilappal@ulapland.fi
KRISTIINA LEINONEN (varajäs.)

p. 040-773 9869
kristiina.leinonen@rovala.fi
TUULA MARTTIINI (varajäsen)

p. 040-511 2916
tuula.marttiini@luukku.com
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