Kevät 2017

”Tule osaksi ELOa,
tehdään yhdessä hyvä elämä
kaikille erityislapsiperheille Lapissa.”
Erityislasten Omaiset ELO ry. on erityislapsiperheiden oma yhdistys. Toimimme Lapin alueella,
yli diagnoosi- ja kuntarajojen.
ELOlehdyke on kevään 2017 ELOtoiminnan tietopaketti erityisperheille, heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille ja muille erityisperheiden
arjesta kiinnostuneille henkilöille. Jos sinulla on
tietoa, josta uskoisit erityisperheiden hyötyvän,
toimita tietosi Eveliinalle:

ELOkolo
ELOkolon löydät Rovaniemen Kauppatorin kupeesta, osoitteesta Pohjolankatu 10 as 1. Toimitilamme (116 m2)
sijaitsee katutasossa ja soveltuu myös
liikkumisen apuvälineitä käyttäville.
Tila koostuu olohuoneesta, neuvottelutilasta, keittiöstä, työntekijöiden
työhuoneista sekä saunasta ja parvekkeesta.

eveliina@erityislastenomaiset.fi

Erityislasten Omaiset ELO ry.
ELO on vertaistukiyhdistys, jonka toiminta keskittyy tukemaan lappilaisia perheitä, joissa on yksi
tai useampi erityistä tukea tarvitseva lapsi tai
nuori. Yhdistyksemme tarjoaa vertaistukea ja
virkistystoimintaa erityislapsille, -nuorille ja heidän perheilleen. ELO toimii yhdeksässä Lapin
kunnassa: Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä,
Kittilässä, Kolarissa, Muoniossa, Rovaniemellä,
Sallassa ja Sodankylässä.
ELOssa toimitaan yli diagnoosirajojen. Vertaisverkostoomme ovat tervetulleita kaikki erityistä
tukea tarvitsevat lapset ja nuoret perheineen.
Diagnosoidut tai diagnosoimattomat tuen tarpeet voivat olla fyysisiä, psyykkisiä, neurologisia,
kielellisiä tai sosiaalisia. Kaikkiin tilaisuuksiin voi
osallistua yli kuntarajojen. Toimintamme lähtökohtana on mukava yhdessä tekeminen, toinen
toistamme tukien ja kunnioittaen.
Toimintamme rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen avustuksen sekä muiden avustusten,
lahjoitusten, myyjäistuottojen ja jäsenmaksujen
avulla.

Tule mukaan kivaan porukkaan,
yhteiseen mukavaan toimintaan!

ELOkololle voit tulla piipahtamaan,
keskustelemaan, kyselemään ja jakamaan kokemuksia erityisperheiden
arjesta. Paikka toimii myös vertaisryhmien kokoontumistilana.
ELOkolo on työntekijöiden tukikohta,
joten voit tulla vapaasti tutustumaan
tiloihimme.
Varmistaaksesi,
että
olemme paikalla, ota meihin yhteyttä
etukäteen. Tiedotamme aukioloajoista
myös Facebookissa. ELOkolo on suljettu peruskoulujen lomien aikana, jolloin
myös ryhmät ovat tauolla.
Tiloja voidaan vuokrata ELOn yhteistyökumppaneille ja ulkopuolisille tahoille, jos muita varauksia ei ole.
Vuokraa tila käyttöösi:
alle 3 tuntia = 30€
3-6 tuntia = 50€
Saunan vuokrauksen lisämaksu 20€.

Ota yhteyttä
Eveliina, 040 197 5050
eveliina@erityislastenomaiset.fi

ELOjäsen

Liity ELOjäseneksi!
Tule kanssamme tekemään yhdessä
hyvä elämä kaikille Lapin erityislapsiperheille, liity Erityislasten Omaiset
ELO ry:n jäseneksi ja olet ELOlainen!
ELOn vertaistuki muilta erilaista arkea
eläviltä perheiltä on vertaansa vailla
oleva voimavara. ELOn jäsenenä toimintamme on sinulle huomattavasti edullisempaa. Jäsenmaksun maksamalla teet
hyvän teon ja tuet Lapin alueen erityislapsiperheiden vertaistukitoimintaa.
Jäsenmaksua vastaan saat
- vertaistukea
- oikeuden osallistua vain jäsenille
suunnattuun toimintaan
- alennusta tapahtumista
- ELOlehdykkeen kaksi kertaa vuodessa
- uutiskirjeen n. kerran kuukaudessa
- tietoa ajankohtaisista erityisperheitä
koskevista asioista
ELOlaiseksi voi liittyä erityislapsiperheen
vanhempi, läheinen, erityislasten kanssa
tekemisissä oleva henkilö – tai kuka
tahansa, jonka sydäntä lähellä ovat
erityislasten asiat. ELOtoiminnassa voit
olla mukana omien resurssien mukaan.
Jäsenhinta perheelle: 20€/vuosi/perhe.
Jäsenmaksun voi maksaa Erityislasten
Omaiset
ELO
ry:n
tilille:
POP FI88 5640 0220 1414 72 tai netissä
http://erityislastenomaiset.fi/toiminta/
mukaan-toimintaan/liity-jaseneksi/

KAIKKIIN TAPAHTUMIIN VOIT
OSALLISTUA YLI KUNTARAJOJEN!
Lisätiedot ELOn työntekijöiltä:
Eveliina Johansson-Kivioja 040 197 5050
eveliina@erityislastenomaiset.fi

Hanna Pikkarainen 044 097 8080
aluetyontekija@erityislastenomaiset.fi

Jessica Kursula 044 097 4040
elokolo@erityislastenomaiset.fi

Kuntakummit ja ELOtiimit
Kuntakummit tekevät ELOn tärkeää työtä
Lapin kunnissa. Eila Halmiainen ja tiimi
Enontekiöllä, Anja Karhula Inarissa, Taija
Hemminki Muoniossa, Martta Vaattovaara-Niva Kolarissa, Tuija Vuorela Sallassa,
Kittilässä Jaana Hyötylä & kunnan ELOtiimi antavat korvaamattoman tehokkaan
työpanoksensa ELOperheiden hyväksi.

Rovaniemi
SÄHKÖINEN ILMOITTAUTUMINEN
RYHMIIN:
erityislastenomaiset.fi/toiminta/ryhmat/

ELOn Pikkuilot liikkuu
Alle 10-vuotiaiden erityistä tukea tai
hoivaa tarvitsevien lasten perheiden
vertaistukiryhmä. Ryhmä on maksuton.
Tapaamiset tiistaisin klo 17-19
7.2. / 28.2. / 21.3. / 11.4. / 25.4. / 23.5.
Kokoonnumme Monden liikuntasalissa
klo 17 ja klo 18 siirrymme ELOkololle.

Supertytöt
Kyseessä on kouluikäisten nuorten vertaistukiryhmä Supertytöt. Ryhmään
mahtuu 8 nuorta. Ryhmässä on tarkoituksena keskustella kuulovammasta ja
siihen liittyvistä haasteista.
ELOkololla lauantaisin klo 10-14
4.2. / 25.2. / 25.3. / 22.4. / 6.5. / 3.6.
Lisätiedot Jessicalta.

ELOnuorten nuorisotila
ELOnuorten tapaamiset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille erityistä tukea
tarvitseville nuorille. Mukaan voi ottaa
kaverin tai avustajan. Oma avustaja on
suositeltavaa, jos ohjauksen tarve on
kokoaikaista. Tarjolla on välipala ja lisäksi
kioski, jossa myynnissä pientä purtavaa!
ELOkololla lauantaisin klo 15-17
4.2. / 25.2. / 25.3. / 22.4. / 6.5. / 3.6.
Huom: max. 15 ELOnuorta/ilta.

Toimiva ryhmä

Sisaruusryhmä

Lapin Muistikunto -hanke järjestää yhteistyössä Erityislasten Omaiset ELO ry:n
kanssa erityislapsille (8-12v.) suunnatun
“TOIMIVA”- ryhmän. Ryhmän tavoitteena on toiminnallisin menetelmin aktivoida muistia ja innostaa työskentelemään
yhdessä toisten kanssa Muistikahvilan
toteuttamiseen.
ELOkololla torstaisin klo 17.30-19
23.3. / 30.3. / 6.4. / 20.4.
ja sunnuntaina 23.4. klo 13-15.
Ilmoittautuminen: bit.ly/toimivaryhmä
Malla Rekilä malla@lapinmuistiyhdistys.fi
045 668 3845

Sisaruusryhmä on tarkoitettu erityislasten sisaruksille eli ryhmään ovat tervetulleita kaikki erityislasten siskot ja veljet!
10.4. Tapaaminen kansainvälisenä sisarusten päivänä. Päivän sisältö varmistuu
myöhemmin.
Lisätiedot Eveliinalta.

ASIA-ryhmä
Yhteistyössä kuntoutuspalvelu Pajun
kanssa erityistä tukea tarvitseville nuorille suunnattu maksuton ja kaikille avoin
harrasteryhmä, jonka tarkoituksena on
löytää uusia harrastuksia, tutustua samanhenkisiin nuoriin ja opetella sosiaalisia taitoja. Ryhmä toimii kannustimena ja
tukena uusiin asioihin tutustumisessa ja
osallistujat toimivat vertaistukena toisilleen. Ryhmän toiminta suunnitellaan
osallistujien toiveiden, tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Ryhmät kokoontuvat:
A-RYHMÄ parittomat viikot (10–14vuotiaat)
Tiistaisin klo 17.30-19.
31.1. / 14.1. / 28.2. / 28.3. / 11.4. / 25.4.
/ 9.5. / 23.5.
B-RYHMÄ parilliset viikot (15-vuotiaat ja
sitä vanhemmat)
Tiistaisin klo 17.30-19.
24.1. / 7.2. / 21.2. / 21.3. / 4.4. / 18.4. /
2.5. / 16.5.
14.3. A&B-ryhmä sirkustelua Mondella
Ilmoittautuminen sähköisesti, lisätiedot
Jenni Haavikko 040 770 5569.

ELOISAT
ELOISAT on vertaisryhmä haastavasti
käyttäytyvien lasten ja -nuorten vanhemmille. Ryhmässä vaihdetaan arjen
kokemuksia ja tietotaitoa sekä voimaannutaan toistemme seurasta. Ryhmä on
maksuton. Tapaaminen ELOkololla.
Keskiviikkoisin klo 17.30-19.30
8.2. Vierailijana ravintovalmentaja Kaija
Takala, Lapin lääkärikeskus.
14.3. Vierailijana Älä missaa lapsuutta
hankekoordinaattori Merja Seppänen.
19.4. Vieraana Kolpeneen kuntoutusohjaaja ja kokemuspuhuja.
2.5. TATU ry:n vierailu.
Lisätiedot Eveliinalta.
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ELOisät
Toiminta on suunnattu erityislasten isille.
Toimintaa suunnitellaan osallistujien
toiveiden pohjalta ja ohjelma tarkentuu
myöhemmin.
ELOkolo, kuun viimeinen maanantai ilta
27.2. / 27.3. / 24.4. / 29.5.
Lisätiedot / ilmoittautuminen Eveliinalle

ELOäidit
”Se, mikä ei tule yhdessä jaetuksi, tulee
jonkun kannettavaksi.” -Martti Siirala.
Tule viettämään mukava ja lämminhenkinen ilta ELOäitien seurassa. Luvassa
keskustelua ja naposteltavaa. Tapaaminen on tarkoitettu kaikille erityislasten
äideille.
25.3. ja 6.5. klo 17.30-20
27.5. Naistenkymppi. ELO tukee osallistumista 10e/hlö. Kokoontuminen ELOkololla. Ilmoittautuminen 30.4. mennessä.

ELOvanhempien liikunta
personal training ryhmä

-

Ryhmän tavoitteena on lisätä liikunnan
avulla erityislasten vanhempien hyvinvointia. Ryhmät toteutetaan Rovaniemellä, Kittilässä ja Sodankylässä. Liikunnan
sisällön suunnittelevat ryhmäläiset itse.
Liikuntaa järjestetään ohjaamalla, kotiharjoitteilla ja erilaisissa ryhmäliikuntatuokioissa.
21.2. klo 18-19.30 Rovaniemen suunnittelutapaaminen ELOkololla.

ADHD-lasten vanhempien
vertaistukiryhmä
Yhteistyössä ADHD-liiton ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Lapin piirin kanssa toteutetaan suljettu vertaistukiryhmä,
joka on suunnattu vanhemmille, joiden
lapsella on ADHD-piirteitä. Ryhmä käynnistyy aluksi suljettuna eli osallistujamäärän täyttyessä siihen ei enää kevätkaudella oteta uusia osallistujia. Toivommekin ryhmäläisiltä sitoutumista tapaamisiin. Mahdollisesta jatkosta sovitaan
yhdessä ryhmäläisten kanssa.
Lauantaisin klo 13-15 ELOkololla
4.3. / 18.3. / 1.4. / 29.4. / 13.5. / 27.5.
Ilmoittautuminen Eveliinalle.

Aktiivisuuden ja tarkkaamattomuuden haasteet lapsella –
tietoa, tukea, oivalluksia
2.2.2017
klo 17.30-20
Nuorisokeskus Monde (Pohjolankatu 6)
ADHD-liitto, Erityislasten omaiset ELO ry.
ja Mannerheimin lastensuojeluliiton
Lapin piiri järjestävät yhteistyössä maksuttoman info– ja keskustelutilaisuuden
perheille, joissa on alle kouluikäinen tai
alakouluikäinen adhd-piirteinen lapsi ja
muille asiasta kiinnostuneille. Illassa
mukana keskustelemassa Rovaniemen
keskittymistiimin työntekijät Ulla Suosalo
ja Asta Pernu sekä kokemusosaaja. Ilmoittautuminen mervi.saukkoriipi@mll.fi

Laskiaisen pulkkamäki
26.2.2017 klo 13–16
Laskiaissunnuntaina on mahdollisuus
viettää ihana ulkoilupäivä yhdessä muiden ELOperheiden kanssa. Luvassa mäenlaskua, makkaran- ja vaahtokarkkien
paistoa, laskiaispullia, naurua ja laulua
iloisessa seurassa!
ELO tarjoaa eväät, joten mukaan tarvitset
vain säänmukaiset vaatteet, mäenlaskuvälineen (pulkka, liukuri tms.) sekä tietysti iloista mieltä! Pakkasraja -20 astetta.
Ilmoittautuminen 24.2. mennessä Eveliinalle.

ELOn kevätkokous 10.4.2017
Tervetuloa ELOn kevätkokoukseen päättämään ELOvuodesta 2017. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat, tarjolla
pullakahvit.
klo 19–20
ELOkolo, Pohjolankatu 10, Rovaniemi
Ilmoittaudu 7.4. mennessä Eveliinalle.

ELOkahavila ravintolapäivänä
20.5.2017
klo 12–15
Erityislasten Omaiset ELO ry:n oma ELOkahavila avaa ovensa valtakunnallisena
ravintolapäivänä. Tervetuloa maistelemaan suussa sulavan maukkaita kakkuja
ja suolaisia herkkuja. Sinä uusi tai tuttu
ELOlainen, vanhempi, lapsi, sisar, isovanhempi, läheinen tai muuten ELOtoiminnasta kiinnostunut - tule tutustumaan,
kahvittelemaan ja leikkimään ELOkololle!

Tunturi-Lappi
Lapin aurinkopäivät Ylläksellä
1.4.2017 klo 12–15
Tervetuloa perheet ympäri Lappia mukaan koko perheen tapahtumaan ulkoilemaan Ylläkselle, Ylläsjärven puolelle!
Päivä on tarkoitettu ELOn jäsenperheille.
ELO tarjoaa lapsille ja nuorille lounaan.
Pakkasraja -20 astetta. ELO avustaa
lasten ja nuorten osallistumista, jolloin
on mahdollisuus ostaa kokopäivän hissilippu hintaan 14€ alle 12-vuotiaat ja yli
12-vuotiaat 18€ (normaalihinta 41€).
Hissiliput myös aikuisille edullisemmin
ELOn kautta. Alle 6-vuotiaat laskettelevat
kypärä päässä ilmaiseksi. Avustaja saa
tulla mukaan maksutta. Lippujen varaus
ELOn kautta etukäteismaksulla. Keycardin hinta 3€.
VAU ja MALIKE järjestävät klo 10–16
laskettelun opetusta pystyssä, kelkalla tai
apuvälineiden avulla. Lisätietoja
jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi/
040 737 5882
Ilmoittautumiset Hannalle 27.3. mennessä. Paikkoja rajoitettu määrä.

ELOtoimintaa Enontekiöllä
Päiväkoti Riekko klo 17.30-19.30.
2.2. Vanhempien tapaaminen, kävelylenkki ja kahvit. Mukana ELOtyöntekijä.
1.3. Vanhempien oma tapaaminen.
22.3. ELOperheiden pulkkamäki.
klo 16.30-18.30 Hetan hiihtomaassa
Mukana ELOtyöntekijä.
19.4. Vanhempien oma tapaaminen.
8.5. Soveltavan sirkuksen lasten työpaja
ja lautapelejä, vetäjänä Hanna. Vanhempien tapaamisessa mukana ELOäiti Pia
Ylisuvanto.
29.5. Vanhempien oma tapaaminen.
Lisätiedot Eilalta 040 179 1557
eila.halmiainen@enontekio.fi tai Hannalta.

ELOtoimintaa Inarissa
14.2. Vanhempien tapaaminen klo 18-20,
Sairaalantie 5, mukana ELOtyöntekijä.
2.4. Perheiden pilkki-/makkaranpaistoretki klo 12 Rytijärvelle.
6.5. Vanhempien tapaaminen Pajakoskella (srk:n leirikeskus) klo 15-18 saunomisen merkeissä.
9.-10.6. Perheiden yöretki Uudenjoen
partiokämpälle. Lähtö pe Ivalon kirkon
pihasta klo 17.30, paluumatkalle la klo 12
aikoihin. Mukana ELOtyöntekijä.
Lisätietoja Anjalta 040 7506286,
anja.karhula@evl.fi tai Eveliinalta.
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ELOtoimintaa Kittilässä
ELOvanhempien vertaisryhmä Päiväkoti
Pikkumettä
Tiistai-iltoina klo 17.30-19.30 seuraavasti
31.1. / 21.2 / 28.3 / 25.4 / 23.5.
Vertaistapaamisen ajaksi on mahdollisuus saada lastenhoitoa, varaus edelliseen iltaan mennessä Jaanalta.
Lisätiedot Jaanalta, 040 7661135,
jaana.hyotyla@kittila.fi tai Hannalta.
VANHEMPIEN LIIKUNTAKERHO aloittaa
Kittilässä, ohjaajana Laura Hakala. Ryhmän suunnittelutapaaminen on 28.3.
Tapaamisessa mukana ELOtyöntekijä.
ELOLIIKUNTAKERHO, Päiväkoti Pikkumettä
keskiviikkoisin klo 17.30-18.30.
Aloituspäivä ja vetäjä varmistuu myöhemmin.
LUOVAN TOIMINNAN ELOKERHO keskiviikkona 22.2. / 22.3. / 26.4. / 17.5. klo
17.30-19. Ohjaajina Tiina Puljujärvi
0407382530
ja
Elina
Koivuniemi
0403577673.

ELOtoimintaa Kolarissa
Nuorisotila Laguuni klo 17.30-19.30
6.2. Konsolipeli-ilta ja ulkoilu.
26.2. Laskiaissunnuntain pulkkamäki klo
12-14 Aurinkotupa Ylläsjärvi.
1.3. Vanhempien tapaaminen koulun
ruokala kuntoutusohjaaja Elina Ruokanen.
24.4. Perheiden pilkkiretki kirkonkylällä.
28.5. Vanhempien vaellus Ylläs.
Lisätiedot Hannalta.

ELOtoimintaa Muoniossa
Päiväkoti Mustikka
1.2. Vanhempien tapaaminen. Kävelylenkki kirjastolta. Mukana Hanna.
1.3. Vanhempien oma tapaaminen.
21.3. Perheiden pulkkamäki Oloksella
klo 16.30-18.30.
19.4. Vanhempien oma tapaaminen.
9.5. Leikkisä maalauspaja, vetäjänä Elina
Varis yläkoulun kuvaamataidon luokka,
mukana ELOtyöntekijä. Vanhempien
tapaamisessa mukana Pia Ylisuvanto.
Lisätietoja Taijalta, 040 489 5157,
taija.hemminki@muonio.fi tai Hannalta.

Itä-Lappi

ELO tiedottaa

ELOtoimintaa Kemijärvellä

Ryhdy ELOvapaaehtoiseksi

Kiehispirtti, Seminaarinkatu 5
klo 17.30-19.30
23.2. Koko perheen pulkanlasku. Pakkasraja -20 astetta.
11.5. Vanhempien tapaaminen.
Lisätiedot Eveliinalta.

Uusia ELOvapaaehtoisia toivotaan toimintaan mukaan. Voit tehdä vapaaehtoistyötä ELOn eri vertaistukiryhmissä tai
perhetapahtumissa oman kiinnostuksesi
ja aikataulusi mukaan. Ota yhteyttä
työntekijöihin ja tule tutustumaan vapaaehtoistyön mahdollisuuksiin. Ota
yhteyttä Eveliinaan.

ELOtoimintaa Sallassa
22.2. Koko perheen ulkoilutapahtuma,
pulkanlaskua, luistelua ja makkaranpaistoa, Kelloselänkoululla. Pakkasraja -20
astetta. Mukana ELOtyöntekijä.
10.5. ELOperheiden tapaaminen, mukana
ELOtyöntekijä.
Lisätiedot Tuijalta, puh. 040 5627035
tuija.vuorela@salla.fi (yhteydenotto mieluiten ennen klo 16).

ELOtoimintaa Sodankylässä
Järjestötalo / Kylätalo Kitinen
klo 17.30-19.30
28.2. Vanhempien tapaaminen.
21.3. Kuvatyöpaja, vetäjänä kuntoutusohjaaja Hanna Rissanen, Aisakellon asumisyksikkö, Rankinen.
12.4. ELOperheiden tapaaminen.
9.5. ELOperheiden tapaaminen, mukana
ELOtyöntekijä.
VANHEMPIEN LIIKUNTAKERHO aloittaa
Sodankylässä, vetäjän Kari Sunnela.
Ryhmän suunnittelutapaaminen on 28.2.
Lisätiedot Eveliinalta.

ELOn vertaisperheet
Meitä ELOn vertaisperheitä on
kahdeksan, viidessä Lapin kunnassa!
 ELOvertaisperheet; koulutetut, vapaaehtoiset ELOperheet
ovat
kokemusasiantuntijoina perheiden
tukena ja rinnalla
jakamassa
arjen
iloja ja haasteita. Ota rohkeasti yhteyttä!
Vertaisperheet ovat hyvä tuki myös
ammattihenkilöiden työhön. Perheet
kuvineen ja yhteystietoineen nettisivuilla.
http://erityislastenomaiset.fi/toiminta/v
ertaisperhetoiminta/
Perheet löytyvät myös Virtupalvelusta!

Esteettömän viestinnän keinoin -koulutuskiertue
klo 12-16 ja 17-20
13.2. Rovaniemi, Nuorisotila Monde.
14.2. Ivalo, Ivalon päiväkoti.
15.2. Sodankylä, Järjestötalo Kitinen.
16.2. Kolari, Jussintien Päiväkoti.
17.2. Kittilä, Päiväkoti Pikkumettä.
Koulutuksen teemana on lapsen vuorovaikutustaitojen kehittyminen ja sen
tukeminen erilaisin esteettömän viestinnän keinoin. Aiheena on puhetta tukevat
ja korvaavat viestintäkeinot kuten viittomat, kuvat, piirtäminen ja erilaiset
teknologiset laitteet. Koko perhe, lähiyhteisö ja varhaiskasvatuksen ja opetuksen
ammattilaiset ovat lämpimästi tervetulleita maksuttomaan koulutukseen. Vetäjänä puheterapeutti Hannele Merikoski,
Aivoliiton Kommunikaatiokeskus. Mukana myös ELOn työntekijät. Ilmoittautuminen Hannalle.

Vapaaehtoisten virkistys- ja
koulutuspäivä 17.6.2017
Ilman vapaaehtoisia ei olisi ELOa! Vapaaehtoiset tekevät arvokasta työtä, jota
tukemaan tarjoamme ELOn vapaaehtoisille koulutus- ja virkistyspäivän. Tervetuloa mukaan antoisaan ja hauskaan vapaaehtoisten päivään! Päivän aikataulu ja
ohjelma ilmoitetaan kevään aikana.
Ilmoittautuminen 13.6. mennessä.

ELOn työntekijät:
EVELIINA JOHANSSON-KIVIOJA
Vastaava verkostotyöntekijä
p. 040 197 5050
eveliina@erityislastenomaiset.fi
HANNA PIKKARAINEN
Aluetyöntekijä
p. 044 097 8080
aluetyontekija@erityislastenomaiset.fi
JESSICA KURSULA
Järjestöavustaja
p.044 097 4040
elokolo@erityislastenomaiset.fi
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Erityislasten Omaiset ELO ry:n
hallitus 2017:
MAURI HAKULINEN (pj.)
p. 040 550 4840
mauri@santaclausenterprises.fi
KIRSI-MARJA KORHONEN (varapj.)
ERJA KARJALAINEN (rahastonhoitaja)
p. 040 571 1993
karjalainen.erja@gmail.com
Yhdistyksen tili: FI88 5640 0220 141472
SUVI SEIKKULA
PÄIVI KOKKONEN
LEENA MAKKONEN (varajäsen)
ELINA RUOKANEN (varajäsen)
KATRI MUSTAKANGAS (varajäsen)
PAULA KIVELÄ (varajäsen)
EVELIINA JOHANSSON-KIVIOJA (hallituksen ulkopuolinen sihteeri)

http://www.erityislastenomaiset.fi/
Erityislasten Omaiset ELO ry.
Facebookissa
Erityislasten Omaiset ELO ry.
Twitterissä @ELOLappi
erityislastenomaiset

