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Julkaisu erityisperheitä varten
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Tunturi-Lappi, sivu 3

Tämä ELO-lehdyke on vertaistukitiedote 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

Erityislasten Omaiset ELO ry.
ELOn tarkoitus on tukea perheitä, joissa on yksi
tai useampi erityistä tukea tarvitseva lapsi tai
nuori. Tällä hetkellä ELO tarjoaa vertaistukea ja
virkistystoimintaa erityislapsille, -nuorille ja
heidän perheilleen Rovaniemellä, Enontekiöllä,
Muoniossa, Kittilässä, Kolarissa, Sodankylässä,
Kemijärvellä ja Sallassa.
ELOssa toimitaan yli diagnoosi- ja kuntarajojen.
Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan,
onpa lapsella tai nuorella fyysisiä, psyykkisiä,
neurologisia, kielellisiä tai muita erityistarpeita.
Myös diagnosoimattomat ja pitkäaikaissairaat
lapset ja nuoret perheineen kuuluvat ELOn vertaisverkostoon. Kaikkiin tapahtumiin voi osallistua yli kuntarajojen. Toiminnan lähtökohtana on
mukava yhdessä tekeminen toinen toistamme
tukien.

Erityisryhmien asumisen
teemalauantai 29.9.2012

ELOperheiden päivä Levillä 3.11.2012

Tilaisuuden tavoitteena on jatkaa
helmikuisen teemalauantain käytännönläheistä asumispalvelujen kehittämistyötä. Yhteisen kehittämispäivän
teemana on asuminen osallisuuden
näkökulmasta.

Kaikkien ELOperheiden yhteinen tapaaminen yli kunta- ja diagnoosirajojen! Koko perheen mukavassa tapahtumassa luvassa yhteistä, mukavaa
tekemistä ja ruokailu.

ELOn Pikkuilot, ELOnuoret, ELOäidit- ja
isät sekä muut syksyn Rovaniemen
vertaistapaamiset löydät s. 2 alkaen.

Itä-Lappi, sivu 3

Kittilän, Kolarin, Enontekiön ja Muonion kevään vertaistapaamisista llsätietoa s. 3 alkaen.

ELO tiedottaa, sivu 3-4

Kysy lisää ja tule mukaan toimintaan! Kaikki tapaamiset ovat
avoimia yli kunta- ja diagnoosirajojen.
”On ilo kuulua ELOn porukkaan. Perheemme
kulkee mielellään erilaisissa ELOn toiminnallisissa tapahtumissa eri puolilla Lappia. Mm.
viime keväänä kävimme ihanilla ELOn Aurinkopäivillä Sallassa ja Ylläksellä rentoutumassa, virkistäytymässä ja tapaamassa
vertaisia. On hienoa, että ELOKOLO-hanke
kehittää toimintaa omalla paikkakunnalla ja
kehittämistyössä voi myös itse olla mukana.”
-Annikki ja Antti Ylitalo
ELOvanhemmat, Sodankylä

ELOperheiden Ruskapäivä 22.9.2012 Pyhällä
Kaikkien ELOperheiden yhteinen tapaaminen yli kunta- ja diagnoosirajojen! Luvassa mm. ulkoilua, frisbeegolfia ja yhteinen ruokailu sekä multimediaesitys luontokeskus Naavassa
Kemijärven, Sodankylän ja Sallan alueen muut kevään vertaistapaamiset
löydät s.3 alkaen.

Hyvä päivä koulutus
7.11.2012 Sodankylässä
Tietoa muiden järjestämistä erityisperheitä koskevista tapahtumista löydät
ELOtiedottaa osiosta s. 3 alkaen.
ELOkuulumiset, ELO t-paitojen tilausohjeet sekä yhteystiedot
löytyvät myös. s. 3-4.

Rovaniemi
Kaikkiin tapaamisiin voi osallistua yli
kuntarajojen.

ELOn Pikkuilot
Alle kouluikäisten erityistä tukea tai
hoivaa tarvitsevien lasten perheiden
vertaistukiryhmä. 4.9. ”viitotut lauluhetket”, 9.10. ”capoeira”, 6.11. ”viitotut
lauluhetket”, 11.12. ”lapsi ja vanhempi –
liikuntahetki”.
Tiistait 4.9./9.10./6.11./11.12.12
Kello 17.30-19
ELOkolo, Pohjolankatu 10, Rovaniemi
Lisätiedot ELOäiti Tiinalta, p. 0400
940 982, tiinasusa@gmail.com

ELOnuorten lauantaikerho
Fysioterapiaopiskelijat järjestävät ELOnuorten lauantaikerhon kolmena lauantaina. 15.9. ”Tavataan taas!”, 27.10.
”London calling” ja 17.11. ”TipTap!”
Lauantait 15.9/27.10./17.11.12
Kello 13-15
ELOkolo, Pohjolankatu 10, Rovaniemi
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 10.9.
mennessä Katrille, p. 040 197 6060
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi

ELOisät ja -miehet 15.9.2012
ELOisien ja –miesten tapaaminen järjestetään tänä syksynä GOLFin merkeissä.
Kokoontuminen la 15.9. klo 16 golfkentällä. Klo 18-> ELOkololla lämpiää sauna
ja tarjolla on pientä iltapalaa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 13.9.
mennessä ELOisä Timolle, p. 046 530
7409, tilappal@gmail.com

ELOISAT
ADHD, autismin kirjon ja muiden haastavasti käyttäytyvien lasten vanhempien
vertaistukiryhmä. 26.9. ”rupattelu”,
31.10. alustaja varmistamatta, 28.11.
”pikkujoulu”.
Keskiviikot 26.9./31.10./28.11.12
Kello 18-20
ELOkolo, Pohjolankatu 10, Rovaniemi
Lisätiedot Katrilta, p. 040 197 6060
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi

Erityisryhmien asumisen
teemalauantai #2 29.9.2012
11.2.2012 pidetyn erityisryhmien asumisen teemalauantain jatkotapaaminen.
Tilaisuuden tavoitteena on jatkaa helmikuisen teemalauantain käytännönläheistä asumispalvelujen kehittämis- ja suunnittelutyötä. Päivän teemana on asuminen osallisuuden näkökulmasta.
Lauantai 29.9.2012, kello 12-16
Potkuri, Pohjolankatu 2, Rovaniemi
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 21.9.2012
mennessä Pialle, p 040-197 5050,
pia.ylisuvanto@erityislastenomaiset.fi.

ELOn Teematorstait 4.10. ja
8.11.2012
Tänä syksynä pidetään kaksi Teematorstaita. 4.10. Markku Laulumaa Invapalvelu
Oy:stä tulee kertomaan asunnon muutostöistä ja inva-auton hankinnasta. 8.11.
Tanja Roth Kynnys ry:stä tulee pitämään
lisääntymis- ja seksuaaliterveysiltaa.
Tilaisuudet ovat avoimia kaikille aiheista
kiinnostuneille. 8.11. tilaisuuteen pyydetään ennakkoilmoittautumiset Katrille tai
Pialle 1.11. mennessä. Kahvitarjoilu.
Torstait 4.10. ja 8.11.12 kello 18-20
ELOkolo, Pohjolankatu 10, Rovaniemi

ELOäidit ja -naiset 27.10.2012
ELOäitien ja -naisten syystapaamisessa
luvassa jälleen hemmottelua, ohjelma ja
paikka tarkentuu myöhemmin.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 19.10.
mennessä Lisbethille, p. 050 595 0091
lisbeth.jacobson@ulapland.fi

ELOn syyskokous 28.10.2012
ELO toivottaa tervetulleeksi jäsenensä
ensimmäiseen ELOn syyskokoukseen!
Kokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat, mm. valitaan hallitus vuodelle
2013. Lopuksi nautitaan pizzat yhdessä.
Tarjoilujen vuoksi ilmoittaudu mukaan
26.10. mennessä Katrille tai Pialle.

ELOn Liikuntakerho
ELO järjestää yhteistyössä Liikunta- ja
kuntoutuspalvelut Rova & Kangas kanssa
Liikun vauhdilla -liikuntakerhon vauhdikkaille kouluikäisille erityislapsille ja –
nuorille.
Liikuntakerhomaksu
on
20€/osallistuja (15€/ELOjäsenperheille).
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Maanantaisin 29.10., 5.11., 12.11.,
19.11. ja 26.11.2012 kello 17.30-18.30
Saaren koulun liikuntasali, Uutelankuja 1,
Rovaniemi
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 26.10.
mennessä Tommille, p. 040 7710 339
tommi.kangas@liikun.com

Uusien perheiden ilta 20.11.2012
Elokololla järjestetään ensimmäistä
kertaa tapaaminen uusille ELOperheille
tiistaina 20.11. klo 18-20. Tervetuloa
kuulemaan lisää ELOtoiminnasta jo mukana olevien vanhempien kertomana.
Ti 20.11.2012, kello 18-20
ELOkolo, Pohjolankatu 10, Rovaniemi
Lisätiedot Katrilta, p. 040 197 6060
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi

ELOn Joulumyyjäistalkoot
Tänä vuonna joulumyyjäistalkoissa askarrellaan ja leivotaan jouluista myytävää
4.12. Lapin keskussairaalan aulassa pidettäviin joulumyyjäisiin. Kyseessä on ELOyhdistyksemme vuosittainen varainhankintatempaus, johon haastamme sinutkin
mukaan. Osallistu talkooiltoihin tai valmista kotona käsitöitä, leivonnaisia tai
muuta myyjäismyytävää.
To 22.11./ to 29.11. ja ma 3.12.2012,
kello 18-20
ELOkolo, Pohjolankatu 10, Rovaniemi

ELOn Joulupuuro 2.12.2012
ELOn perinteisissä pikkujouluissa syödään joulupuuroa sekä nautitaan jouluisesta tunnelmasta ja Joulupukin vierailusta yhdessä.
Sunnuntai 2.12.2012, kello 13-15
Eläkeläistila Potkuri, Pohjolankatu 2,
Rovaniemi
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 23.11.
mennessä Katrille tai Pialle.

ELOn Joulumyyjäiset 4.12.2012
ELOn perinteiset joulumyyjäiset pidetään
LKS:n aulassa tiistaina 4.12. klo 9-14.
Tervetuloa ostoksille tai avuksi myyntipöydän taakse!
Tiistai 4.12.2012 klo 9-14
Lapin keskussairaala, Ounasrinteentie 22,
Rovaniemi

ELOkolon Avoimet Ovet
14.12.2012 kello 11-16

ELOPERHEIDEN virkistyspäivä
3.11.2012 LEVILLÄ

ELOPERHEIDEN Ruskapäivä Pyhällä 22.9.2012

ELOkololla tarjolla kahvia, glögiä, torttuja
ja pipareita! Tervetuloa tutustumaan
ELOn toimintaan ja jouluiseen ELOkolo toimitilaan sekä jättämään jouluterveisesi ELOlle! Paikalla hanketyöntekijät Katri
ja Pia.

ELOperheiden tapahtumapäivässä mukavaa tekemistä kaikenikäisille. Tarkempi
ohjelma varmistuu syksyn aikana. Ilmoittautuminen 26.10. mennessä Katrille tai
Pialle. Päivän mahdollinen omavastuuhinta ilmoitetaan myöhemmin.

Koko perheen mukavassa tapahtumassa
luvassa mm. ulkoilua, frisbeegolfia ja
yhteinen ruokailu sekä multimediaesitys
luontokeskus Naavassa. Ilmoittautuminen 17.9. mennessä Katrille tai Pialle.
Päivän omavastuuhinta 25€/perhe (0€
ELOn jäsenperheille).

Perjantai 14.12.2012, kello 11-16
ELOkolo, Pohjolankatu 10, Rovaniemi

Lauantai 3.11.2012, kello 13-16
Levi

Tunturi-Lappi
Kaikkiin tapaamisiin voi osallistua yli
kuntarajojen. Myös uudet vanhemmat
tervetulleita!

ELOvanhempien tapaaminen
Kittilässä 2.10.2012
Kittilän erityistä tukea tarvitsevien lasten
vanhempien vertaistapaaminen. Luvassa
iltapalaa ja mukavaa yhdessäoloa. Ilmoittaudu 28.9. mennessä Katrille tai Pialle.

ELOn vertaisperheiden tapaaminen #2 17.-18.11.2012
ELOn vertaisperhetoiminnassa jatkavien
perheiden toinen tapaaminen. Tarkempi
ohjelma, aika ja paikka ilmoitetaan perheille myöhemmin.

Itä-Lappi
Kaikkiin tapaamisiin voi osallistua yli
kuntarajojen. Myös uudet vanhemmat
tervetulleita!

ELOvanhempien tapaaminen
Sallassa 5.9.2012

ELOvanhempien tapaaminen
Enontekiöllä 10.10.2012

Sallan erityistä tukea tarvitsevien lasten
vanhempien vertaistapaaminen. Ulkoilua
ja iltapala Kolmiloukkosen laavulla.

Keskiviikko 10.10.2012, kello 18-21
Huvilakylä Ounasloma, Ounastie 1, Hetta

ELOvanhempien tapaaminen
Kolarissa 23.10.2012
Kolarin erityistä tukea tarvitsevien lasten
vanhempien vertaistapaaminen. Luvassa
iltapalaa ja mukavaa yhdessäoloa. Ilmoittaudu 19.10. mennessä Katrille tai Pialle.
Tiistai 23.10.2012, kello 18-20
Jussintien päiväkoti, Jussintie 4, Kolari

ELOperheiden loma Ylläksellä
13.- 18.10.2012
ELO järjestää yhteistyössä Maaseudun
Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa erityisperheiden syysloman Hotelli Ylläsrinteellä, Kolarissa. Hakuaika lomalle päättyi
31.8. ja mukaan valittiin kymmenen
ELOperhettä. Mukavaa lomaa valituille!

ELO tiedottaa
Muiden tiedotteet
ELO välittää tietoa meille toimitetuista,
muiden järjestäjätahojen tuottamista
tapahtumista Pohjois-Suomen alueella.
ELO ei vastaa mahdollisista kirjoitus- ja
asiavirheistä.

Tiistai 2.10.2012, kello 18-20
Kotilo, Valtatie 11D, KITTILÄ

Enontekiön ja Muonion erityistä tukea
tarvitsevien lasten vanhempien vertaistapaaminen. Kuulumisten vaihtoa iltapalan äärellä. Ilmoittaudu mukaan 8.10.
mennessä Katrille tai Pialle.

Lauantai 22.9.2012, kello 13-16
Luontokeskus Naava, Luontotie 1, Pyhä

Keskiviikko 5.9.2012 klo 18-20.
Poropuiston pysäköintialue

ELOvanhempien tapaaminen
Kemijärvellä 13.9.2012
Kemijärven erityistä tukea tarvitsevien
lasten vanhempien vertaistapaaminen.
Luvassa iltapalaa ja mukavaa yhdessäoloa. Tarjoilujen vuoksi ilmoittautuminen
Katrille tai Pialle 10.9. mennessä.
Torstai 13.9.2012 klo 18-20
Askel talo, Särkeläntie 4, Kemijärvi

ELOvanhempien tapaamiset
Sodankylässä
Sodankylän erityistä tukea tarvitsevien
lasten vanhempien vertaisryhmä kokoontuu 28.8., 23.10., 20.11. ja 13.12.2012
Alan talolla. Mukana illoissa Raija Toivola
ja Merja Tammi.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Raijalle,
raija.toivola@sodankyla.fi, p. 0408274750
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Rovaniemen kaupungin erityisliikunta
järjestää kevätkaudella 2012 lapsille ja
nuorille mm. heppaharrastusta, harrasteuintia ja sirkustelua. Ilmoittautumiset
ja lisätiedot erityisliikunnanohjaajilta p.
040 562 5337 tai 040 548 6447.
Vammaisliikunnan kokeilupäivä järjestetään la 22.9. klo 11–14 Rovaniemellä,
Lapin urheiluopistolla (Hiihtomajantie 2).
Kokeiltavana on erilaisia matalan kynnyksen pelejä, lajeja ja välineitä niin sisällä
kuin ulkona. Tapahtuma on maksuton.
Lisätiedot Jarnolta, p. 040 737 5882 tai
jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi
Kuvien käyttö kuntoutuksessa –koulutus
24.9. klo 8.30–15.30 Hotelli Oppipojassa
Rovaniemellä. Koulutuksen tavoitteena
on, että osallistuja ymmärtää kuvien
käytön mahdollisuudet kuntoutuksessa ja
arjessa sekä osaa valmistaa ja hyödyntää
kuvia omassa toimintaympäristössään.
Osallistumismaksu: 140 e +alv. Lisätietoja
antaa koulutusvastaava Marja Rekilä, 040
560 4791 tai koulutus@tutoris.fi.
Tunne -koulutus Oulun pääkirjastossa
26.9. kello 13-16. Koulutusiltapäivässä
kokoonnutaan pohtimaan yhdessä ajankohtaisia teemoja autististen henkilöiden
tunnetaitoihin liittyen. Koulutuksen hinta
40€. P-Suomen autismin kirjon jäsenille
20€. ilmoittautumiset 9.9. mennessä:
www.kumppanuuskeskus.fi/tapahtumat/
muut-ilmoittautumiset/tunne/

Näkökulmia haastavaan käyttäytymiseen – koulutus Rovaniemen Pohjahovissa 23.10.2012 kello 13-16. Koulutuksen
tavoitteena on herättää ajatuksia ja
keskustelua erityistä tukea tarvitsevien
henkilöiden haastavasta käyttäytymisestä, antaa viitteitä haastavaan käyttäytymiseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista
sekä vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden osallisuutta ja arvostavaa
kohtaamista. Koulutuksen hinta 18€.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 7.10.2012
mennessä p. 044 754 9333 tai hannamari.raatikainen@autismisaatio.fi
Kehitysvammaliitto järjestää koulutuksen aiheesta: Miten opin ymmärtämään
erityistä tukea tarvitsevan henkilön
käyttäytymistä kokonaisvaltaisesti?
Koulutus pidetään Oulussa 30.10. kello 816. Koulutuksen hinta on 160€. Lisätiedot
ja ilmoittautuminen osoitteessa
http://www.kehitysvammaliitto.fi/suome
ksi/koulutus-ja-kehittaminen/koulutusja-tapahtumakalenteri?a=view&id=59
Tienviittoja tulevaisuuteen - ikäperheseminaari to 1.11. klo 9-16 Rovaniemen
Arktikumissa. Seminaari on tarkoitettu
perheille, joissa kehitysvammainen perheenjäsen asuu ikääntyvien vanhempiensa kanssa, lähityöntekijöille sekä kaikille,
jotka tukevat kehitysvammaista nuorta
kohti aikuisuutta. Seminaari on maksuton. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 5.10.
mennessä p. 0207 713 556 tai
satu.koivurinne@kvps.fi
Hyvä päivä! koulutus ke 7.11. klo 13-16
Sodankylässä. Avoin koulutus kaikille
autismin kirjon lasten arkeen liittyville
läheisille sekä heidän parissa työskenteleville ammattilaisille. Koulutuksessa
käsitellään mm. ympäristön ja ajan strukturointia sekä kommunikaatiokeinoja.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset osoitteessa
http://www.kumppanuuskeskus.fi/tapah
tumat/muutilmoittautumiset/hyvapaiva/
Vammaisurheilu VAU tiedottaa: Rovaniemelle on tulossa sähköpyörätuolisalibandyn kokeilukerta, jonne tulee lajia
esittelemään pari pelaajaa sekä ohjaaaja
Oulusta. Myös soveltavaa joogaa ja tanssia tulossa Rovaniemelle. Lisätietoa saa
Jarnolta, p. 040 737 5882 tai
jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi
Rovaniemen ASIA-ryhmä adhd ja asperger nuorille kokoontuu syksyllä torstaisin

kello 17 eteenpäin. Lisätietoa ryhmän
toiminnasta saa Jukalta, p. 041 728
3720,jukka.palokangas@kuntoutuspaju.fi

MATTI VÄLIAHDET (varapj.)
p. 0400-399 116
matti.valiahdet@gmail.com

Rovaniemen kaupungin liikuntapalvelut
järjestävät yhdistyksien jäsenille yhteisiä
liikuntavuoroja seuraavasti; soveltava
ammunta ti klo 15 – 17, soveltava kurlinki to klo 13.45 – 15.15, keilavuoro to klo
14 – 15. Lisätietoj antaa: erityisliikunnanohjaaja, puh. 040 5625 337.

ERJA KARJALAINEN (rahastonhoitaja)
p. 040-571 1993
karjalainen.erja@gmail.com

ELOkuulumiset
Hei! Kesälomat on kaukainen muisto vain
ja ELOn syyskausi on käynnistynyt vauhdilla kellastuvien lehtien ja pakastuvien
iltojen myötä.

ANNA HÄKKINEN
PIRJO PANTSAR (liikuntavastaava)
TIMO LAPPALAINEN (varajäsen)
MILLA KARTTUNEN (varajäsen)
MARJO-RIITTA ROMAKKANIEMI (varaj.)
PIA YLISUVANTO (ulkopuolinen sihteeri)

Tänä syksynä vierailemme jälleen kaikissa
hankekunnissamme. Odotamme innolla,
että näemme meille jo tuttuja perheitä ja
yhteistyökumppaneita, mutta myös uusia
ELOihmisiä.

ELOkolo – hanketyöntekijät
KATRI MIETTINEN
p. 040-197 6060
katri.miettinen@erityislastenomaiset.fi

Syksyn ja kevään yksi tärkeä tehtävämme
on kerätä aineistoa Rahaautomaattiyhdistykselle syyskuussa 2013
lähetettävää toiminta-avustusta varten.
Koemme erittäin tärkeänä ELOtoiminnan
jatkumisen vähintäänkin tämän hetken
tasolla myös ELOkolo-hankkeen (20092013) päättymisen jälkeen.
Tähän liittyen olemme saaneet Kemin
ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Johanna Muotkan tekemään ELOlle
opinnäytetyönsä. Opinnäytetyön alustava aihe on ELOkolo-kehittämishankkeen
arviointi ja ELO toiminnan jatko Lapissa.
Johanna työstää opinnäytetyötään syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana.
Opinnäytetyöhön liittyen tulemme lähettämään sähköisen kyselyn sekä ELOperheille että tärkeimmille yhteistyökumppaneillemme. Toivomme, että mahdollisimman moni vastaa lyhyeen kyselyyn,
jotta saamme mahdollisimman ajantasaista tietoa toiminnan tarpeesta rahoittajalle.
Tervetuloa mukaan syyskauden toimintaan ja tapaamisiin! Terkuin Katri ja Pia

ELO Yhteystiedot
ELOn hallitus 2011
MAURI HAKULINEN (pj.)
p. 040-550 4840
mauri@santaclausenterprises.fi
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JATTA VIITALA (jäsenvastaava)
p. 040-701 5842
jatta.viitala@luukku.com

PIA YLISUVANTO
p. 040-197 5050
pia.ylisuvanto@erityislastenomaiset.fi
ELO löytyy myös Facebookista nimellä
Erityislasten Omaiset ELO ry.
ELOkolo-tila löytyy osoitteesta Pohjolankatu 10, Rovaniemi. ELOkolo toimii lappilaisten erityisperheiden kohtaamispaikkana sekä vertaisryhmien kokoontumistilana. Tilaa vuokrataan ulkopuolisille
tahoille sen ollessa vapaana.
Liittymällä ELOn jäseneksi olet osa ELOn
vertaisverkostoa, tuet ELO-toimintaa ja
mahdollistat toiminnan kehittämisen.
Jäsenhinnat: Perhejäsen 17€/vuosi,
kannatusjäsenet 25€/vuosi.
Liity jäseneksi netissä:
http://www.erityislastenomaiset.fi/liityjas
eneksi

Nyt voit kannattaa ELOtoimintaa
myös tilaamalla ELO t-paidan itsellesi, puolisolle, lapsille, sukulaisille ja
tuttaville! ELOn t-paidat voit tilata
17.9. lähtien nettisivuilta osoitteesta
http://www.erityislastenomaiset.fi/t
uotteet
Tilaus onnistuu myös puhelimitse tai
sähköpostitse Katrilta tai Pialta.

