Tule mukaan toimintaan!
Tule rohkeasti mukaan kerhoihin ja harrasteryhmiin
tai perusta porukalla oma ryhmä.

Suomen Kielipolku SLI ry

http://kielipolku.aivoliitto.fi
kielellinenerityisvaikeus

suomenkielipolku

sli_ry

Jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö:
Verkossa osoitteessa www.aivoliitto.fi/tule-mukaan/

Suomen Kielipolku SLI ry on Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys.
Aivoliitto tarjoaa monipuolisia palveluja ja tietoa
aivoverenkiertohäiriöihin ja kehitykselliseen kielihäiriöön liittyen.

AIVOLIITTO RY
p. 02 2138 200
info@aivoliitto.fi
www.aivoliitto.fi

Aivoliiton palveluita:
vertaistuki@aivoliitto.fi
kommunikaatiokeskus.fi
palveluohjaus@aivoliitto.fi

– kehityksellinen kielihäiriö

KEHITYKSELLINEN KIELIHÄIRIÖ (kielellinen erityisvaikeus, SLI tai dysfasia)
ilmenee lapsen puheen ja kielen kehittymisessä (puheilmaisussa ja/tai
kielellisessä ymmärtämisessä). Asia kannattaa ottaa neuvolassa puheeksi
jos:
•
•
•
•
•
•
•

vähintään 1.5-vuotiaalla lapsella on käytössä vasta yksittäisiä sanoja
vähintään 1.5-vuotiaan lapsen käyttösanasto lisääntyy hyvin hitaasti
käyttösanasto ei ala lisääntyä huomattavan nopeasti (”spurtti”)
selvästi ennen kahden vuoden ikää
lausepuhe alkaa myöhään tai on epäselvää
epäilet että lapsi ei aina ymmärrä toisten puhetta ikäisensä tavoin
epäilet ettei lapsi kuule puhetta aina kunnolla
olet huolissasi lapsen tunteiden hallinnasta tai käyttäytymisestä

Kehityksellinen
kielihäiriö
tulee
yleensä
selkeimmin
esiin
vuorovaikutustilanteissa vieraiden ihmisten kanssa. Lapsen kerrontataidot
voivat olla puutteelliset: kerronta on joko erittäin niukkaa tai rakenteellisesti
jäsentymätöntä. Koululaisen kehityksellinen kielihäiriö ilmenee usein
lukemisen ja vieraiden kielten oppimisen ongelmina. Kielihäiriöön voi liittyä
lisäksi työmuistin, tarkkaavuuden ja motoriikan ongelmia. Myös lapsen
sosiaalisissa taidoissa voi olla puutteita.
Kehityksellistä kielihäiriötä ilmenee noin seitsemällä prosentilla
suomalaisista lapsista. Kielihäiriön taustalla ajatellaan olevan aivojen
toimintahäiriö. Kielihäiriö on usein perinnöllinen.
KUNTOUTUS JA TUKI
Lapsi, jolla on vaikeuksia kielen kehityksen kanssa, tarvitsee aina
kuntoutusta. Tuki on aloitettava heti epäilyn herätessä. Tärkeintä on, että
lapsen vuorovaikutusta tuetaan arjen eri tilanteissa. Lähin asiantuntija
lapsen kuntoutuksessa on useimmiten puheterapeutti, joka mm. ohjaa
vanhempia ja muita lapsen kanssa toimivia tahoja sopivien harjoitusten ja
tarvittaessa myös puheen kehitystä tukevien kommunikaatiokeinojen
(esim. kuvat ja viittomat) käytössä.

SUOMEN KIELIPOLKU
Suomen Kielipolku SLI ry on Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys, jonka toimialuetta
on koko maa. Yhdistys tukee henkilöitä, joilla on kehityksellinen kielihäiriö
sekä heidän läheisiään ja perheitä. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.
Jäsenmaksumme on 25 € vuodessa.
PERHEKERHOT JA VERTAISTUKI
Tampere, Seinäjoki, Vaasa, Oulu, Jyväskylä, Lappeenranta, Turku, Kokkola,
Hyvinkää, Lohja ja lisää tulossa.
Perusta
itse
kerho
omalle
paikkakunnallesi,
me
autamme. Katso kerhojen ajat, paikat ja
yhteystiedot:
•
kielipolku.aivoliitto.fi/toiminta
•
Facebook: kielellinenerityisvaikeus
YHDISTYKSEN TARKOITUS
•
•
•
•
•

valvoa kehityksellisen kielihäiriön omaavien lasten, nuorten ja
aikuisten sekä heidän läheistensä etuja ja oikeuksia
kehittää diagnoosin saaneiden lasten päivähoito- ja kouluasioita sekä
vapaa-ajan toimintaa ja osallistumista
edistää yleistä tietämystä kehityksellisestä kielihäiriöstä
yhdistää diagnoosin saaneiden lasten huoltajia vertaistuen kautta ja
tukea heitä kasvatustyössään
järjestää jäsenistölle virkistys- ja harrastustoimintaa
Puheenjohtaja Hannele Selin
p. 045 260 2141, hannele.selin@kielipolku.info
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