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• Eija Aaltonen

YHDISTYKSEN
HALLITUS
Hallituksen puheenjohtaja
• Hannele Selin
Hallituksen jäsenet:
• Jutta Reinhardt
varapuheenjohtaja
• Outi Närvä
rahastonhoitaja
• Elina Kärsämä
Jäsenvastaava
• Anu-Maarit Lehtonen
Liikuntavastaava
• Ari-Pekka Klami
• Peter Reinhardt

ALKUVUODEN TERVEHDYS TAMPEREELTA!
Jälleen vuosi on vaihtunut ja olemme aloittelemassa uutta
vuotta. Viime vuosi oli varmasti jokaiselle haasteellinen ja
epävarma tulevasta. Korona on vaikuttanut niin moneen asiaan
läsnäolollaan. On ollut pakko vaihtaa toimintatapoja myös
meillä yhdistyksessä. Olemme toteuttaneet kerhoja, luentoja
sekä muita tapahtumia jäsenille etänä. On ollut mukavaa
nähdä kuinka lapsetkin ovat nauttineet kerhoissa saadessaan
kertoa kuulumisiaan sekä näyttää omia piirroksia tai
lempilelujaan puhelimella tai tabletilla. Haluan kiittää kaikkia
teitä mukana olleita sekä kerhon vetäjiä että Eijaa ja Hannua,
että olemme saaneet toteuttaa kaiken tämän haasteista
huolimatta.

Varajäsenet:
• Viivi Viita
• Elina Häkkinen

KERHOT
• Katso tiedot kotisivulta
www.kielipolku.info tai
Facebookista
• Jyväskylä, Kokkola,
Lahti, Oulu, Seinäjoki,
Tampere, Turku, Vaasa,
Hyvinkää, Lohja,
Lappeenranta

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Toivotaan että tilanne muuttuisi koronan
osalta paremmaksi ja saisimme jatkaa
normaalisti kerhoissa keväämmällä tai
syksyllä, aika näyttää. Tiedotamme
verkkosivuillamme tapahtumista ja
muutoksista, joten kannattaa seurata
sivuja. Nautitaan tulevista talvipäivistä
ulkoillen ja kevättä odotellen.
Terveisin Hannele Selin,
Puheenjohtaja

HANKE MUUTOKSESSA
Yhdessä äänemme kuuluu! -hanke
alkoi keväällä 2019. STEA myönsi
avustuksen kolmeksi vuodeksi
Veikkauksen tuotoista.
STEA ei ole myöntämässä hankkeelle tai
yhdistykselle jatkorahoitusta. Tavoitteena
kuitenkin on, että yhdistyksen toiminta
jatkuu edelleen, mutta
vapaaehtoisvoimin. Yhdistys on toiminut
alun 30 vuotta vapaaehtoisten voimin,
joten se on mahdollista jatkossakin.
Myönnettyä hankerahoitusta on vielä
jäljellä tälle vuodelle, joten toimintaa
voidaan edelleen jatkaa ja kehittää.
Kerhoille voidaan jatkossakin vuokrata
kokoontumistiloja, joissa on tarjolla kahvia
ja pullaa. Myös lastenhoitoa järjestetään.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on
vakaa ja antaa vielä mahdollisuuksia.
Hanke on ollut yhdistykselle
menestyksekäs. Eija ja Hannu ovat
työntekijöinä pystyneet laajentamaan
yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen
toiminta on oikeasti valtakunnallista, kun
kerhoja on voitu aloittaa kymmenellä
uudella paikkakunnalla. Yhdistyksen
jäsenmäärä on kasvanut merkittävästi ja
palaute on ollut myönteistä. Hankkeen
aikana on aloitettu uutta toimintaa
monissa muodoissa ja lisätty tiedotusta,
erityisesti somessa.
Yhdistyksellä on ollut kumppaneita
järjestämässä luentotilaisuuksia ja
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koronan myötä ne on siirretty verkkoon.
Verkkoluennot ovat saavuttaneet uusia
ihmisiä jopa enemmän kuin muu
toiminta. Olemme saaneet mainetta
varteenotettavana toimijana liittojen
rinnalla eduskuntaa myöten. Keskustelut
uusien jäsenten kanssa ja perjantaisoitot
ovat auttaneen monia arjen haasteissa
ja korona keskellä. Voimme olla
tyytyväisiä ja ylpeitä hankkeen
saavutuksista ja tästä on hyvä jatkaa
eteenpäin.
Hannu on aloittamassa palkkatyötä
toisaalla ja jatkaa yhdistyksessä
vapaaehtoisena. Hannun tehtäviä ja
vastuita jaetaan ja joitakin toimintoja
mietitään uudelleen.
Kerhot jatkavat toimintaansa
vapaaehtoisten kerhonohjaajien
pitäminä. Toivottavaa on, että jokaisella
kerholla olisi vähintään kaksi
vastuuhenkilöä. Jos olet kiinnostunut,
ilmoittaudu Eijalle tai oman kerhosi
ohjaajalle ja sopikaa yhteistyöstä. Myös
hallituksen jäseniin voi olla yhteydessä.
Aivoliitossa on paljon osaamista ja
jäsenistölle tarkoitettuja palveluita, niitä
kannattaa myös hyödyntää.

KERHOTOIMINTA
Kerhotoiminta jatkuu koronatilanteen
salliessa joko etänä tai kasvokkain.
Ajantasaisimmat tiedot kerhojen
kokoontumisista löytyy kotisivuilta
https://kielipolku.info/toiminta ja
Facebookista: kielellinenerityisvaikeus

Kielipolun vertaistuki -etäkerhoja

järjestetään joka toinen torstai
parittomina viikkoina. Vertaistuki-iltoihin
ovat tervetulleita kaikki paikkakunnasta
riippumatta. Niitä järjestetään
paikkakuntakohtaisten kerhojen lisäksi.

Helmikuun Kielipolun vertaistuki -illat ovat
to 10.2. ja 24.2. Osallistumislinkki on
kotisivulla.
Jäsenkirje 1/2022 ● Suomen Kielipolku SLI ry

PERHEKERHOT PAIKKAKUNNITTAIN
lisätietoja kerhoista:
Eija Aaltonen, p. 050 552 0102,
eija.aaltonen(at)kielipolku.info ja

TAMPERE perhekerho

kokoontuu sunnuntaina klo 15 - 17
Pellervontuvalla, Vammaisjärjestöt,
Pellervonkatu 9, Tampere
su 13.2. klo 16
su 20.3. klo 16

JYVÄSKYLÄ perhekerho

kokoontuu tiistaisin klo 17.30-19.30 MäkiMatin perhepuisto, Oikokatu 7, Jyväskylä.
ti 22.2. klo 17.30
ti 22.3. klo 17.30

OULU kerhoon kokoontuu maanantaisin
klo 17.30-19.30 Oulussa myöhemmin
ilmoitettava paikka.
ma 7.2. klo 17.30

TURKU kerho kokoontuu perjantaisin klo
17.30-19.30. Lounatuulet Yhteisötalossa,
Läntinen Pitkäkatu 33, Takkahuone
Tammi ja kokoustila Saarni.
Seuraa kotisivuja

SEINÄJOKI kerho kokoontuu torstaisin

klo 17-19 Pääkirjasto Apilan Jaoksi 3
kokoushuoneessa, Alvar Aallon katu 14,
Seinäjoki.
to 17.2. klo 17
to 17.3. klo 17

PUHU VAAN – vertaisryhmä
Jos olet 18-35 vuotias ja kiinnostunut
ryhmän toiminnasta, tule mukaan!
Jätä liittymispyyntö Facebookin ”Puhu
Vaan” ryhmään ja lähetä WhatsApp
liittymispyyntö vertaisryhmänohjaaja Viivi
Viita. p. 044 252 4600
Verkkotapaaminen (Teams)
on suunnitteilla, mutta ei tällä hetkellä
sovittua aikataulua. Seuraa ilmoittelua.

VERKKOLUENTOJA
VERKKOLUENNOT TOTETUTETAAN TEAMSIN
VÄLITYKSELLÄ keskiviikkoisin KLO 18-20.
Luennoille ei tarvitse ilmoittautua, eikä niitä
tallenneta.

16.2.20221 klo 18-20,
Ystävyys ja yksinäisyys.
Elina Pihtari, MLL

16.3.20221 klo 18-20,
Kuvakommunikaatio.

Hannele Merikoski, Aivoliitto ry

13.4.20221 klo 18-20,
Oppimisen olohuone.
Erilaisten oppijoiden liitto

11.5.20221 klo 18-20,
Tukiviittomat.
Osuuskunta Via

VAASA kerho kokoontuu tiistaisin klo

17.30-19.00. Paikka vielä avoin, seuraa
ilmoittelua kotisivulla.
ti 15.2. klo 17.30
ti 15.3. klo 17.30

LAPPEENRANTA
Kerho kokoontuu Kuutinkulmassa,
Valtakatu 23.
30.3. klo 18.00

HYVINKÄÄ ja LOHJA
Kerhojen tilanne on vielä osin auki.
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VINKKIPÄIVÄT

STIPENDIT
Stipendit haettavissa toisen asteen
opinnoista valmistuneille
•
•
•
•
•

stipendit ovat suuruudeltaan 100 €.
kielihäiriöiselle opiskelijalle
toisen asteen koulutuksesta
valmistuneelle
haettavissa vuoden sisällä
valmistumisesta
voivat hakea kaikki toimivien
kielihäiriö yhdistysten jäsenet ja
perheenjäsenet

Stipendin haku

Aivoliiton vanhempien vinkkipäivät ja illat jatkuvat verkossa. Lisää tietoa löytyy
Aivoliiton sivulta
www.aivoliitto.fi/tapahtumat/.

stipendiä haetaan yhdistyksen
hallitukselta vapaamuotisella
hakemuksella, liitteenä tutkintotodistus.
Hakemus löytyy https://www.
kielipolku.info/ jasenyys/stipendit/

19.2. klo 10 Vanhempien vinkkipäivä
1.3. klo 17.30 Vinkki-ilta vanhemmille –
Ajan hahmottaminen ja kellonajat
haltuun!
15.3klo 17.30 Vinkki-ilta vanhemmille –
Suujumppa haltuun!

MUITA YHDISTYKSIÄ
Aivoliitto https://www.aivoliitto.fi
Autismiliitto https://www.autismiliitto.fi/
ADHD-liitto https://adhd-liitto.fi/
Erilaisten Oppijoiden liitto ja
paikallisyhdistykset.
https://www.eoliitto.fi/tapahtumat/
Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU
ry https://www.tsau.net/
Kehitysvammaisten palvelusäätiö
Katso https://www.kvps.fi/tapahtumat

Sivu 4

Jäsenkirje 1/2022 ● Suomen Kielipolku SLI ry

