ELO-lehdyke
on tiedote erityisperheitä varten
KEVÄT 2009
Tämä lehdyke eli tiedote on
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

**********
ELO eli Erityislasten Omaiset ELO ry. on syksyllä 2009
yhdeksän vuotta toiminut
vertaistukiyhdistys yli diagnoosi-, kunta- ja järjestörajojen.
Erityisperheeksi määritellään
perhe, 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 Rovaniemeltä ja on laajentunut
ympäri Lapin ja Suomen.
ELOssa on nyt 153 erityisperhettä ja yli 280 yhteistyötoimijaa.
Yhdistyksen avainsanoja ovat
vertaistuki, tiedonvälitys, koulutus, tapahtumat, erityislasten
harrastus- ja kaveritoiminta.
ELOn toimintaa johtaa ELOn
hallitus, jonka jäsenet yhteystietoineen löytyvät tiedotteen
lopusta. Yhdistyksen palkatut
työntekijät yhteystietoineen
ovat niin ikään tiedotteen lopussa.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

TOTEUTUNEITA
ELO-TAPAHTUMIA
Seitsemän ELOäitiä vietti ÄITIEN VOIMAVUOROKAUTTA
helmikuun lopulla maaseudun
rauhassa Ylitorniolla. Kiireetöntä laatuaikaa yhdessä vietettiin ja maatalon emännän
herkuista nautittiin.
**********
Yhdistyksen lakisääteinen
VUOSIKOKOUS oli Ravintola
Oktetissa Rovaniemellä
21.3.09. Kokoukseen osallistui
15 henkilöä. Yhdistyksen hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi ELOisä Timo Lappalainen. Varsinaisiksi jäseniksi
valittiin seuraavat ELOvanhemmat: Pirjo Ala, Tiina
Alasaukko-oja, Lisbeth Jacobson, Tiina Rauhala ja
Seija Tuomisto sekä varajäseniksi Hilpi Ahola, Tuula
Herva, Tuula Marttiini, Hannele Vehkaoja ja Matti Väliahdet. Hallituksen ulkopuoliseksi sihteeriksi valittiin Pia
Ylisuvanto.
Järjestäytymiskokouksessaan
27.4.09 hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajakseen Tiina Rauhalan, rahastonhoitajaksi Tiina Alasaukkoojan ja jäsenvastaavaksi Pirjo
Alan.
Vuosikokouksen jälkeen nautittuun PIZZAILTAAN Ravintola Oktetissa 21.3.09 osallistui
peräti 17 henkilöä. Oli mukava
jakaa kokemuksia ELOaikuisten kesken.
**********
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ELOhistorian ensimmäiset
työntekijät palkattiin Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaan ELOkolo –
kehittämishankkeeseen 2009-2012 kuluneen
kevään aikana. Hanketyöntekijöinä aloittivat Pia Ylisuvanto
1.3.09 ja Katri Miettinen
1.4.09 alkaen.
ELOkolo - HANKE mahdollisti
ELOkolo – nimisen toimitilan
vuokraamisen, kalustamisen ja
sisustamisen Rovaniemelle
osoitteeseen Pohjolankatu 10.
116 m2 – suuruinen katutason
tila on ELOlaisten vertaistuen
kohtaamispaikka, hanketyöntekijöiden työpaikka ja lähes
yhdeksän vuotisen ELOtoiminnan keskittymä.
ELOkolon TUPAREITA vietettiin ELOperheiden johdolla
ja ELOkavereiden avustamana
lauantaina 4.4. Perhetapahtumaan kokosi yhteen yli 60
henkilöä. Lapset pääsivät kokemaan mm. lahjaonginnan
ilon, sirkustemppujen haasteet, sisäpelien jipot, ELOkavereiden järjestämät askartelut. Kakkua ja muita herkkuja
syötiin juhlan kunniaksi. Kaikkien iloksi Joulupukki vieraili ja
avasi ELOkolon virallisin nauhaseremonioin. Joulupukki
toimii ELOkolo - hankkeen
suojelijana.
Yli 80 yhteistyötoimijaa ja muita ELOtoiminnasta kiinnostuneita vieraili ELOkolon
AVOIMIEN OVIEN PÄIVILLÄ
27.-28.4.09. Kiitos jokaiselle
ELOkolossa vierailleelle ja
tervetuloa niille, jotka eivät ole
vielä ELOkololla vierailleet!

TULEVIA
ELO-TAPAHTUMIA
ELOperheiden LAAVURETKI
VAATTUNKIKÖNKÄÄLLE
(n. 20 km Rovaniemen keskustasta Sodankylään) on
lauantaina 16.5.09 kello 1316. Laavuretken mahdollistavat vapaaehtoiset ELOkaverit.
Kokoonnumme kello 13 Vaattunkikönkään retkeilyreitin Ppaikan vieressä sijaitsevaan
Metsähallituksen kämppäkartanoon, johon meille on järjestetty lyhyt tutustuminen erityisryhmien lomatoimintaan erikoistuneen Lomaco Oy – nimisen yrityksen toimesta.
13.30 jatketaan perhekunnittain matkaa pitkospuita (1 km)
pitkin laavulle. Reitin varrella
perheet ratkovat muutaman
luontoon liittyvän kysymyksen.
Laavulla nautitaan retkieväät,
jotka toivotaan jokaisen perheen ottavan kotoa mukaan ja
palkitaan reittikysymyksiin
osallistuneet perheet.
Ilmoittautumiset Katrille
13.5.09 mennessä, p. 040197 6060 tai
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi

**********
ELOäidin aloitteesta haastamme kaikki ELONAISET
mukaan Urheiluopistolta Rovaniemeltä lauantaina 23.5.
kello 13.15 starttaavaan
NAISTEN KYMPPIIN. Lähdetään porukalla iloitsemaan
raittiista ilmasta kävellen, sauvakävellen tai ne jotka haluavat, juosten. Järjestäjien perimä osallistumismaksu on 10.5.
mennessä ilmoittautuneilta 31
e/hlö ja sen jälkeen ilmoittautuneilta 36 e/hlö. ELO-yhdistys
tukee osallistujia osallistujamäärästä riippuen 5-10e/hlö.
Osallistumismaksu sisältää
tapahtumapaidan, kevytlounaan Urheiluopistolla, reittikartan, käsiohjelman, huollon
reitillä/juomat, tuotekassin 600
ensimmäiselle maaliintulijalle,

vapaan sisäänpääsyn Santasport – kylpylään sekä osallistumisen arvontaan. Kuntoilun
ja tapahtumajärjestäjien tarjoaman annin jälkeen siirrymme omaan tukikohtaamme,
ELOkoloon, saunomaan ja
nauttimaan yhdistyksen tarjoamista herkuista. Samassa
yhteydessä vietetään ELOäiti
Pirjon läksiäisiä. Huom! Jos
haluat osallistua vain ELOkolo
-osioon, sekin on mahdollista.
Ilmoittaudu pikaisesti Pialle, p.
040-197 5050 tai

ELOkololla, os. Pohjolankatu
10. Tervetuloa mukaan kaikki
nuorten toiminnasta kiinnostuneet!
ELO-KAVERIT

ELO-KAVERIT eli erityislastemme kaveritoiminnassa
mukana olevat vapaaehtoiset
kokoontuvat ennen kesätaukoa seuraavasti:

pia.ylisuvanto@erityislastenomaiset.fi

**********
Ennakkotietona ELOperheille:
ELOn RUSKAPÄIVÄÄ vietetään lauantaina 29.8.09.
Tarkempaa tietoa yksityiskohtien selkiytyessä seuraavassa
tiedotteessa ja ELOn nettisivuilla.

12.5. klo 17-20, Malikepelikassikoulutus kiinnostuneille. Ilmoittaudu nopeasti
pia.ylisuvanto@erityislasten
omaiset.fi

16.5. klo 13-16, Vaattunkikönkään laavuretki, ELOperheet ja kaverit yhdessä.
Ilmoittaudu PiaK tai PiaY.

28.5. klo 18-21, KaveriVERTAISTUKI
Alle kouluikäisten erityistä
tukea ja hoivaa tarvitsevien
lasten perheiden vertaistukiryhmä ELOn PIKKUILOT
kokoontuu ennen kesätaukoa
perheiden Iltailoissa maanantaina 18.5.09 kello 17.30
alkaen. Kokoontuminen aikaisemmasta tiedosta poiketen
ELOkololla, os. Pohjolankatu
10, Rovaniemi. Mukana tilaisuudessa on Rovaniemen
kaupungin kotihoidonohjaajat.
Suunnitellaan ensi syksyn
Pikkuilojen toimintaa. Tervetuloa entiset ja uudet perheet!!
Lisätiedot: ELOäiti ja ELOhallituksen jäsen Tiina Alasaukkooja, p. 0400-940 982 tai tiinasusa@gmail.com.
**********

ELO-NUORET järjestävät
suunnittelupalaverin erityisnuorten toiminnan käynnistämiseksi syksyltä 2009.
SUUNNITTELUPALAVERI
on tiistaina 26.5.09 kello 18
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kauden päätös ELOkololla,
os. Pohjolankatu 10. Ilmoittaudu PiaK tai PiaY.
Klubitoimintaa vetää klubipäällikkö PiaK
pia_leena(at)hotmail.com ja
Tiina H palattuaan reissusta.
**********

– toimitila löytyy Rovaniemen
kauppatorin kupeesta osoitteesta Pohjolankatu 10.

ELOkolo on 116 m2:n tila katutasossa. Tila koostuu suuresta olohuoneesta, neuvottelutilasta, keittiöstä, hanketyöntekijöiden työhuoneesta ja
saunasta.

Moikka ja hei!
Olen Miettisen Katri,
ELOkolo –
hankkeen
toinen työntekijä. Siirryin 1.4.2009
Kolpeneen
palvelukeskuksen projektisuunnittelijan paikalta suoraan ELOkoloon
töihin. Ensimmäinen työkuukausi
menikin vauhdilla ELOkolon kalustamisessa sekä tupareiden ja avoimien
ovien järjestämisessä. Ehdin myös
käydä pikku maakuntakierroksella ja
vastaanotto hankkeelle oli erittäin
positiivista! Paljon terveisiä kaikille
uusille ja vanhoille yhteistyökumppaneille, ollaan yhteydessä myös jatkossa erityislapsiperheiden asioissa!
Puhelinnumeroni on 040-197 6060 ja
sähköpostiosoitteeni
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi

Olen Pia
Ylisuvanto,
Katrin työkaveri.
Innolla tehdään
töitä erityislasten,
-nuorten ja heidän perheiden ja
sidosryhmien
hyväksi. Parhaillaan työstetään
hankkeen ensimmäistä ohjausryhmän kokousta
torstaille 28.5.09. Lisäksi ahkerasti
kartoitetaan Lapin erityisperheiden
vertaistuen tarpeita löytääksemme
loppu vuoden aikana hyvät yhteistyöalueet ja – toimijat ELOkolo – vertaistukihankkeellemme. Minut tavoittaa
puhelimitse numerosta 040-197 5050
tai sähköpostitse
pia.ylisuvanto@erityislastenomaiset.fi

TILAPÄISHOITO

Vuoden 2009

Vauhtiviikonloppuja eli
tilapäishoidon ryhmälomitusviikonloppuja lappilaisille erityislapsille ja -nuorille on tarjolla 22.-24.5. ja 25.-28.6.
Loppuvuoden päivistä on neuvottelu toukokuun lopulla. Jos
teillä perheillä on toiveita tulevien Vauhtiviikonloppujen
ajankohdiksi, ilmoitelkaa ne
Katrille 20.5.09 mennessä,
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi

Vauhtiviikonlopun tilapäishoito
on ryhmälomitusta 4-8 erityislapselle ja – nuorelle kerrallaan. Tukikohtana on Touhutupa, Kolpeneen palvelukeskuksen tila Rovaniemellä.
Vauhtiviikonlopusta vastaa
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. Maksusitoumuksen
saamiseksi ole yhteydessä
kotikuntasi kehitysvamma- tai
vammaispalveluun.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
perhelomittaja saila.ronkainen@kvps.fi tai
p. 0207 713 415. Päivystysaika on arkitiistaisin kello 12-15.

TIEDONVÄLITYS
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.
ELO ei vastaa mahdollisista
kirjoitus- ja asiavirheistä.
* TUPA eli Tulevaisuuden asumisen palvelumallit – pilotti on
osa Vaski – Pohjois-Suomen
vammaispalvelujen kehittämisyksikköhanketta. Tupa-pilotin Rovaniemen omaistiimin seuraava
tapaaminen on ke 13.5.09 kello
18 osoitteessa Korkalonkatu 18 B
2. Rovaniemen omaistiimin ja
kehittämistiimin yhteinen tapaaminen on ti 2.6.09 kello 18
samassa osoitteessa kuin ed.
tilaisuus. Lisätiedot Maarit Kinnunen, p. 040-351 3350 tai maarit.kinnunen@lshp.fi
* Valokuva terapeuttisena kokemuksena – luento on Aineen
taidemuseolla Torniossa 14.5.09
kello 17. Luennoitsijana VTM,
valokuvaaja, psykoterapeutti ja
Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen suunnittelija Ulla
Halkola. Hinta 5e. Lisätietoa
osoitteesta: www.tornio.fi/aine
* Lystilauantai erityislapsille
Kemin Peiponpesässä la 16.5.
kello 10-15. Lisätiedot: Virpi Wallin, Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja
Läheiset ry/Power-projekti, p.
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0400-259 313. Ilmoittautumiset:
omaishoitajat@majakkatalo.fi
* Suuret Seikkailijat – konsertti
Nivavaaran koululla, Rovaniemellä su 17.5.09 kello 14. Pianon
soittoa kuvionuoteilla, lauluesityksiä tukiviittomin. Vapaa pääsy.
* Erkkilänkujan päivätoimintakeskuksen (os. Erkkilänkuja 3-5.
Rovaniemi) avajaisia vietetään
19.5.09 kello 13-15. Kakkutarjoilu.
Lisätiedot: p. 040-722 1482, satu.alaraudanjoki@rovaniemi.fi
* Virkistysviikonloppu erityislasten vanhemmille 22.-24.5.09
Lapualla tarjoaa vanhemmille
mahdollisuuden viettää omaa
aikaa. Hinta 80e/aikuinen ja
40e/lapsi. Hinta sisältää opetuksen, täysihoidon, majoituksen
kahden hengen huoneessa. Järjestäjä Lapuan kristillinen opisto,
p. 06-433 9200 tai opisto@lapuankro.net. Netti-info:
www.lapuankro.net.
* Erityisryhmien asumisen keskustelutilaisuus on ma 25.5.09
kello 17.30-20.30 Tiroli-salissa
Rovaniemellä. Tilaisuudessa on
mukana toiminnanjohtaja Markku
Virkamäki Kehitysvammaisten
Palvelusäätiöltä. Lisätiedot: Rovaniemen Kehitysvammaisten
Tuki ry, Leila Mäkelä, p. 040-512
1198.
* Valtakunnallinen esteettömän
luontoliikunnan seminaari Vaattungin Savotta 2009 on 26.27.5.09 Rovaniemellä. Tilaisuus
on maksuton. Järjestäjänä Rovaniemen kaupunki, Metsähallitus,
Lapin läänihallitus, Suomen Invalidien Urheiluliitto ja Suomen
Liikunta ja Urheilu. Lisätiedot:
Riikka Juntunen, SLU, p. 0400340 091, riikka.juntunen@slu.fi
* Lapin Liikunnan järjestämä
Sporttileiri ala-asteikäisille tytöille
ja pojille järjestetään Lapin Urheiluopistolla 1.-4.6.09. Mukana
myös soveltava sporttileiri erityisohjausta tarvitseville lapsille.
Hinta 60-120 e/lapsi sisältäen
ohjelman, majoituksen, ruokailut
ja vakuutuksen. Lisätiedot: Maarit
Toivola, p. 040-497 7321.
* Lapin lääninhallituksen sosiaalija terveysosasto järjestää Uudistuva vammaispalvelulaki - koulutuksen 4.6.09 kello 9.30-15.30
Lapin lääninhallituksen juhlasalissa Rovaniemellä. Koulutus on

maksuton. Ilmoittaudu kirsti.lilja@laaninhallitus.fi.
* Vertaistukiryhmän käynnistäjän koulutus järjestetään Rovaniemellä 6.-7.6.09. Koulutus on
tarkoitettu henkilöille, jotka ovat
kiinnostuneita käynnistämään
vertaistukiryhmän omalla paikkakunnalla tai lähialueellaan. Hinta
40e/henkilö sisältäen koulutuksen
ja täysihoidon majoituksella ja
30e/henkilö ei-majoittuville. Järjestäjänä Kehitysvammaisten
Tukiliiton Vertaansa vailla – projekti. Ilmoittautuminen 13.5.09
mennessä Mairelle, maire.pallari@kvtl.fi tai p. 040-526
8272. Vapaita paikkoja voi tiedustella 22.5 saakka Oililta, p. 050917 7475, oili.jyrkama@kvtl.fi
* Erityisuinnin tekniikkakurssi
Kuortaneen urheiluopistolla 8.10.6.09. Kurssilla saa eväitä erityistukea tarvitsevien uimareiden
harrasteuinnin ja tekniikan ohjaamiseen. Hinta 170e. Järjestäjä
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) yhteistyössä
Suomen Invalidien Urheiluliiton
(SIU) kanssa. Lisätiedot: tero.savolainen@suh.fi tai 09-3436
6733.
* Erityislasten ratsastusleiri
järjestetään 15.-17.6.09 Rovaniemellä. Hinta 85 e/lapsi. Rovaniemen kaupungin liikuntapalvelukeskus tukee (42,50e) oman
kuntansa leiriläisiä. Lisätiedot:
Nelly Korteniemi, Rovaniemen
Ratsastuskeskus Oy, p. 040-564
5264.
* Sosiaali- ja terveysturvan
päivät järjestetään Lappia-Talolla
Rovaniemellä 12.-14.8.09. Lisätiedot: http://www.stkl.fi/sotu_2009/
* Kunnille tulee velvoite järjestää
henkilökohtaista apua vaikeavammaisille henkilöille. Vammaispalvelulakiin lisätään säännökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä henkilökohtaisesta avusta. Henkilökohtaiseen apuun kuuluu vaikeavammaisen henkilön välttämätön
avustaminen päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa
osallistumisessa sekä sosiaalisen
vuorovaikutuksen ylläpitämisessä
kotona ja kodin ulkopuolella. Samalla muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annettua lakia siten, että henkilö-

kohtainen apu säädetään maksuttomaksi sosiaalipalveluksi. Myös
kehitysvammaisilla henkilöillä
tulee oikeus tähän lakiuudistukseen. Uudistus tulee voimaan
1.9.2009.
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry ja
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
ry järjestävät edunvalvontapäivän 29.8.09 Kemissä. Koulutusten tavoitteena on nostaa esiin
meneillään olevat yhteiskunnalliset muutokset ja lakiuudistukset
sekä niiden tuomat haasteet
vammaisten kuntalaisten palveluiden järjestämisessä. Hinta 20
e/ tukiliiton jäsen ja 40 e/ei-jäsen,
sisältäen ohjelman, kahvit ja lounaan. Lisätiedot ritva.still@kvtl.fi
* Kumppanuus ja vuorovaikutus –leiri 28.-30.8.09 Norvajärvellä, Rovaniemen seudulla.
Järjestäjät Lapin CP-yhdistys,
Rovaniemen seurakunta, OPopintokeskus ja Suomen CP-liitto.
Hinnat 20e-70e per henkilö. Ilmoittaudu 14.8.09 mennessä 040718 7764, jaakko.runtti@suomi24.fi
* ”Lapsen ja nuoren levottomuus – syitä ja tuen tarpeita”
– koulutus on pe 28.8.09 kello 915 Oulussa, Oulun kaupunginkirjastossa. Hinta 50e (kahvi, koulutusmateriaali) ja 0e adhd-liiton
jäsenille. Ilmoittaudu 14.8. mennessä tanja.arffman@adhd.liitto.fi
tai 045-657 7876.
* Mikäli perheelläsi on tarvetta
perhehoitajien palveluille, ota
yhteyttä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön perhehoidon johtaja
Kirsi Toimiseen Tampereella,
kirsi.toiminen@kvps.fi tai 0400891 429.
* Vuonna 2008 perustettu hoivaalan yritys, Lomaco Oy, järjestää
kesäleirejä erityisryhmille kesäheinäkuussa 2009. Lisätiedot
Jaana Haavikko, p. 0400-540 945
tai jaana.haavikko@luukku.com.
Netti-info: www.lomaco.fi

ELO-HALLITUS 2009
TIMO LAPPALAINEN (pj.)
p. 040-776 8406
tilappal@gmail.com
TIINA RAUHALA (varapj.)
p. 0400-987 406
rauhala.tiina@gmail.com
TIINA ALASAUKKO-OJA
(rahastonhoitaja)

p. 0400-940 982
tiinasusa@gmail.com
PIRJO ALA (jäsenvastaava)
p. 045-127 1622
ala.pirjo@suomi24.fi
LISBETH JACOBSON
p. 050-595 0091
lisbeth.jacobson@ulapland.fi
SEIJA TUOMISTO
p. 040-760 4834
seija.tuomisto@rovaniemi.fi
HILPI AHOLA
p. 0400-692 285
hilpi.ahola@pp2.inet.fi
TUULA HERVA (varajäsen)
p. 040-775 6172
tuula.herva@apteekit.net
TUULA MARTTIINI (varajäsen)
p. 040-511 2916
tuula.marttiini@gmail.com
HANNELE VEHKAOJA
(varajäsen)

p. 050-374 8940
hannele.vehkaoja@rovaniemi.fi

MATTI VÄLIAHDET (varajäsen)
p. 0400-399 116
matti.valiahdet@pp.inet.fi
PIA YLISUVANTO

* Lapin autismi- ja aspergeryhdistys ry. järjestää sopeutumisvalmennuskurssin kouluikäisille
aspergerlapsille ja –nuorille sekä
heidän perheilleen 18.-20.9.09.
Paikkana Saarennotan leirikeskus, Kemi. Lisätiedot ja hakuohjeet: www.lapinautismi.net tai
Reima Rönkkö, p. 050-366 8309.
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(hallituksen ulkopuolinen sihteeri)

p. 040-197 5050
pia.ylisuvanto@erityislastenomaiset.fi

**********

ELOn verkkosivusto
on osoitteessa
www.erityislastenomaiset.fi

