ELO-lehdyke
on tiedote erityisperheitä varten
KEVÄT 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. täyttää
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, mutta ELOlaisia on
jo 13 kunnassa ympäri Lapin
ja Suomen. ELOssa on tällä
hetkellä yli 90 erityisperhettä ja
180 yhteistyötoimijaa.

ELOn VIRKISTYSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA
ELOäidit hemmottelivat itseään 25.2. Marja-Leena Merkkiniemen turvehoitolassa Narkaudessa. Mukana oli 5 hemmottelusta nauttinutta ELOäitiä. Mainio elämys!
**********
Perinteinen Elon Aurinkopäivä järjestetään lauantaina
1.4. kello 13-16. Paikkana
on Mäkirannan päiväkoti, Mäkiranta 3 (Rovaniemi). Aurinkopäivän ohjelmassa on vanhemmille Erityislasten Omaiset
ELO ry:n vuosikokous ja lapsille ovat Rovala-Opiston viittomakielisen ohjauksen opiskelijat järjestäneet omaa ohjelmaa. Ilmoittautumiset Aurinkopäivään/vuosikokoukseen
28.3. mennessä Kristiinalle,
kristiina.leinonen@rovala.fi tai
040-773 9869. Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse osallistujien nimet, lasten iät, lapsen erityistuen tarve.

ELOn toimintaa johtaa ELOn
hallitus, jossa on virkistys-,
tiedotus- ja jäsentoimikunnat
sekä kummi-, tilapäishoito- ja
ELOn tulevaisuustyöryhmät.
Lehdykkeen lopussa on luettelo hallituksen jäsenistä yhteystietoineen.

**********
ELOisien ilta on perjantaina 7.4. kello 18. Isät pääsevät uimaan, saunomaan, rupattelemaan. Tilat tarjoaa Kolpeneen palvelukeskus, os.
Myllärintie 35 (Rovaniemi).
Kokoontuminen Kolpeneella
Lapin Krassin parkkipaikalla.
Tarjoilun vuoksi ilmoittaudu
Esalle, p. 040-731 9346.

Yhdistyksen avainsanoja ovat
mm. vertaistuki, tiedottaminen,
koulutus, tapahtumat, erityislasten harrastus- ja kaveritoiminta. Tervetuloa mukaan!

ELOvanhempien voimavuorokausi II järjestetään 22.-23.4. Lähtö lauan-

**********

**********

taina puolilta päivin ja paluu
sunnuntaina kello 15 mennessä.

Paikka Napapiirin Järvilomat,
Ylitornio. Kustannukset 30 €
/ELO-jäsen ja 35 €/ei-jäsen.
Hinta sisältää majoituksen,
aamiaisen ja kotaruokailun.
ELOkukkarosta kustannetaan
savusauna.
Sitovat ilmoittautumiset 13.4.
mennessä Sarille, p. 040-873
7986 tai sari.hanninen@pp1.inet.fi.
Kerro erityisruokavaliot!
Lisätiedot: netissä ”maaseutumatkailu.laplandfinland.com”
**********
Erityisesti uudet, tietysti myös
muut ELOvanhemmat kutsutaan ELOvanhempien
pizzailtaan, jota vietetään
perjantaina 5.5. kello 19.
Paikka Ravintola Oktetti,
Jäämerentie 31 (Mäkiranta,
Rovaniemi). ELO tarjoaa pizzat ja juomat maksetaan itse.
Ilmoittautumiset 28.4. mennessä Sari V:lle, p. 050-390
0082.
********************************
ELOn TIEDOTUSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA

Vauhtiviikonloput 2006 :
Muistattehan hyvät lappilaiset
erityisperheet hyödyntää ja
käyttää vauhtiviikonloppuja!
Tavoite on edelleen tärkeä eli
tarjota meille erityislasten ja –
nuorten vanhemmille hengähdystauko arjen kiemuroista
samalla kun lapsemme ovat
toiminnallisessa, turvallisessa,
laadukkaassa tilapäishoidossa.
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Vauhtiviikonloput
21.-23.4. kehitysvammaiset lapset
19.-21.5. autistiset lapset
16.-18.6. liikuntarajoitteiset lapset
21.-23.7. kehitysvammaiset nuoret
18.-20.8. kehitysvammaiset lapset
15.-17.9. autistiset lapset
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
valtakunnallinen Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.
Maksusitoumuksen saamiseksi ole yhteydessä kotikuntasi
kehitysvamma- tai vammaispalvelujen työntekijään.
Ilmoittautumiset viimeistään
2 viikkoa ennen vauhtiviikonloppua: perhelomittaja Tanja
Pakisjärvi, p. 040-7401 004.
Tanja päivystää tiistaisin ja
torstaisin 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.
**********
Suomen Punaisen Ristin Lapin
piirin pyynnöstä kuudes
ELOn kaveriku rssi toistamiseen siirretään alkamaan
syksyllä 2006. Alustavan
suunnitelman mukaan kurssi
alkaa orientoivana viikonloppuna 9.-10.9.
Kurssin tavoitteena on kouluttaa vapaaehtoisia henkilöitä
vapaa-ajankavereiksi erityislapsille eli lapsille, joilla on
erityisen hoidon tai tuen tarve.
Aiheesta lisää kesän lopulla.
Kurssista kiinnostuneet vapaaehtoiset voivat olla yhteydessä Veli-Matti Ahtiaiseen,

SPR, p. 0400-398 217 ja kavereista kiinnostuneet erityisperheet Piaa, p. 040-592 6117 tai
pia.ylisuvanto@luukku.com
**********
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
* Huomio perheet, joissa AAC eli
puhetta tukevien ja korvaavien
kommunikaatiomenetelmien
apuvälinetarvetta. Opettaja Taimi Tolvanen pyytää ottamaan
häneen yhteyttä, mikäli lapsellanne tarvetta kommunikaatiomateriaaleihin tai peleihin. Alaa opiskelevat opiskelijat ovat valmiita
tekemään materiaalia opintojaksojensa aikana. Ota yhteyttä
taimi.tolvanen@pp.inet.fi.
* Erityisjalkapalloa Rovaniemellä
Kyseessä alkava, ohjattu erityisliikuntaryhmä, jossa jalkapallon
myötä harjoitellaan myös muuta
liikuntaa. Tutustuminen palloon
leikkien ja pelien kautta. Ryhmä
1991 tai sitä ennen syntyneille 1015 tytölle ja pojalle. Info ja ekat
harjoitukset 28.3. kello 18.3019.30 Ounasrinteen koululla, os.
Matkajängäntie 5, Rovaniemi.
Lisätiedot FC Lyncks, p. 050-443
7171 tai mika.mustonen@konfield.com.
* Kirjoituspyyntö erityislasten
vanhemmille: Kasvatustieteen
opiskelija Henna Yli-Huikku Lapin
Yliopistosta tekee erityispedagogiikan sivuaineopintoihin kuuluvaa
proseminaarityötä ja pyytää vanhempia kirjoittamaan kokemuksiaan perhekeskeisyydestä. Jos
asia kiinnostaa, ota pikaisesti
yhteyttä Hennaan sähköpostitse
hylihuik@ulapland.fi.

ELOn HALLITUS
Virkistystoimikunta:
PIRJO ALA
p. 040-518 6900
ala.pirjo@suomi24.fi
TUULA MARTTIINI
p. 040-511 2916
tuula.marttiini@luukku.com
JAAKKO LEINONEN
(hall. varaj.)

p. 050-351 1143
jaakko.leinonen@rovaniemi.fi
Jäsentoimikunta:
SARI HÄNNINEN (hall. pj.)
p. 040-873 7986
erityislasten.omaiset@luukku.com

TIINA RAUHALA (hall. varajäsen)
p. 0400-987 406
tprauhala@netti.fi
Tiedotustoimikunta:
PIA YLISUVANTO (hall. vpj.)
p. 040-592 6117
pia.ylisuvanto@luukku.com
SARI VEIJALAINEN
p. 050-390 0082
sari.veijalainen@laplandfinland.com

JAANA SALMI (hall. varaj.)
p. 050-331 8217
jaanasalmi1@luukku.com
Tilapäishoitotyöryhmä:
KRISTIINA LEINONEN
p. 040-773 9869
kristiina.leinonen@rovala.fi
ELO-isät:
ESA AUER
p. 040-731 9346
rovaniemi@ketosenliikenne.fi
Rahaliikenne:
LEILA AUER
p. 0400-395 188
leila.auer@fi.ey.com
ELO-tili POP 564002-2141472

* Erityisryhmien ilmainen uintivuoro Vesihiidessä (Rovaniemi)
sunnuntaisin kello 16.45-17.45.
Lisätiedot Jaakko Runtti, p.
346 885 tai 040-718 7764.

**********
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