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 Ari-Pekka Klami
 Peter Reinhardt
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TERVEHDYS
Perjantaina 16.10. vietettiin
kansainvälistä kehityksellisen
kielihäiriön tietoisuuspäivää.
Lucas-poika lähetti meille
ihanan Tiktok-videon ja
terveiset rohkaisuna muille:
"Alussa oli vaikeaa puhua,
kirjoittaa ja lukea mutta sain
paljon apua puheterapeutilta
ja henkilökohtaiselta
avustajalta koulussa. Nyt on
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paljon helpompaa mennä
kouluun"
(Lucas)
Saimme videotervehdykset
myös Jalkapallovalmentaja
Pasi Rautiaiselta,
Happoradion Aki Tykiltä sekä
Oulun ja Seinäjoen
lastenhoitajilta. Videot
löytyvät somekanaviltamme.
Eija

Varajäsenet:
 Elina Häkkinen
 Pekka Viitanen

KERHOT
 Katso tiedot kotisivulta
kielipolku.info tai
Facebookista
 Jyväskylä, Kajaani,
Kokkola, Lahti, Oulu,
Sastamala, Seinäjoki,
Tampere, Turku, Vaasa
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Kehityksellinen kielihäiriö on vielä suurelle
yleisölle suhteellisen tuntematon, vaikka
sitä esiintyy keskimäärin yhdellä lapsella
14:sta. Jokaisessa koululuokassa on siis
keskimäärin lapsi, jolla on kehityksellinen
kielihäiriö.
Kehityksellisellä kielihäiriöllä tarkoitetaan
kielen kehityksen häiriötä, jossa puheen
ja kielen kehitys viivästyy tai etenee
poikkeavasti muuhun kehitykseen
nähden. Kielelliset vaikeudet ilmenevät
puheen tuotossa ja tai kielen
ymmärtämisessä vaikuttaen laajaalaisesti toimintakykyyn,
vuorovaikutukseen ja osallistumiseen.
Kehitykselliseen kielihäiriöön voi myös
liittyä esimerkiksi kömpelyyttä,
tarkkaavuuden häiriöitä tai sosiaalisten
taitojen puutteita.
Puhevammaisten viikkoa vietettiin 13.10.
13.10. vietettiin Kansainvälistä vertaistuen
päivää. Juhlapäivän tarkoituksena oli
huomioida ja juhlistaa vertaistukijoiden
tekemää arvokasta työtä toisen
hyvinvoinnin tukemisessa.
Kiitos sinulle vapaaehtoinen
vertaistukiryhmän ohjaaja ja sinulle, joka
annat tukeasi muille. Vertaistuki on meille
kaikille tärkeää ja voimia antavaa.
Inspiroimme toisiamme, nostamme ylös,
kun toisen voimat hiipuvat
Vietimme iltaa vertaistukiohjaajakoulutuksen parissa. Opimme, luotamme,
kannustamme
Kielipolku on yhteinen polku.
Joukkoomme mahtuu juuri sellaisena kuin
on. Kiitos, kun olet mukana!
"Jos mieltä painaa tai murhe vaivaa,
niin muista vanha neuvo tää:
älä niitä yksin miettimään jää.
Kanssa ystävän murheet puolittuu
ja ilo ja onni tuplaantuu"
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KERHOTOIMINTA
Jatkamme kerhotoimintaa harkinnan
mukaan sekä kasvokkain että etänä.
Seuraamme viranomaisten suosituksia ja
mukautamme kerhoja tarvittaessa.
Ajantasaisimmat tiedot kerhojen
kokoontumisista löytyy kotisivuilta
https://kielipolku.info/toiminta ja
Facebookista: kielellinenerityisvaikeus
Muista ilmoittautua kerhoon etukäteen.
Keräämme yhteystiedot mahdollista
muutosta varten tai jälkikäteen
tiedottamiseksi esim. koronaan liittyen.
Ilmoittautumiset:
www.kielipolku.info/toiminta/
Kerhoissa voi olla tarjolla pientä
välipalaa. Ja useimmiten on järjestetty
lastenhoito.

Paikkakuntakohtaisiin kerhoihin on
tullut seuraavat muutokset
SEINÄJOKI
Seinäjoen perhekerho kokoontuu
ma 2.11. klo 17-19
ma 30.11. klo 17-19

KOKKOLA
Kokkolassa on aloittanut uusi kerho, joka
kokoontuu SILTA yhteisöklubilla,
Rantakatu 6, Kokkola.
ma 16.11. klo 17-19
ma 14.12. klo 17-19
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Seuraava koko Suomen kielihäiriö ilta
verkossa on to 5.11. ja joka toinen torstai
klo 18.
Osallistumislinkki lähetetään
pyydettäessä ja on kotisivulla.
Kielipolun verkossa toimiva vertaistuki
auttaa kuormittavassa elämäntilanteessa. Tähän porukkaan sopii tulla
moikkaamaan, vaikka vain lyhyeksikin
aikaa. Jos ujostuttaa, kameraa ei tarvitse
laittaa päälle. Tai voit vaan kuunnella
muiden juttuja, jos et halua itse puhua.

Lisätietoja kerhoista:
Eija Heikura, p. 050 552 0102,
eija.heikura(at)kielipolku.info
Hannu Lehto, p. 050 552 0101,
hannu.lehto(at)kielipolku.info

PUHU VAAN – vertaisryhmä
Jos olet 18–35-vuotias ja kiinnostunut
ryhmän toiminnasta, tule mukaan ja liity
myös Facebook ja WhatsApp ryhmiin.
Ryhmällä on tapaamisia muutaman
kerran vuodessa.

RISTEILY NUORILLE AIKUISILLE
On peruttu !

TAPAHTUMIA
LUENTO: KESKUSTELUNOMAINEN
LUKUTEKNIIKKA.

lukemistekniikka kehittää lapsen kielellisiä
taitoja ja vahvistaa lapsen omaa
aktiivista toimijuutta yhteisissä
lukuhetkissä. Verkkoluennolla (1h)
käydään läpi ne keinot, joilla
lukutuokiota laajennetaan ja lasta
rohkaistaan osallistumaan luettavan
tarinan tuottamiseen.
Ilmoittautuminen: www.kielipolku.info

/toiminta/luennot/.

Eläin tukea nepsylapsen ja nuoren
kuntoutuksessa
Verkkoluento 8.12.2020
Psykologi, neuropsykiatrinen valmentaja
Riikka Lamminen/Psykologipalvelu Klaufir
Celia ja kirjastot perheiden tukena sekä
Oppimisen apuvälineet -luentotallenteet
löytyvät Youtubesta. Linkit löytyvät yllä
olevasta kotisivun osoitteesta.

PIHALLA! – LUONTOLIIKUNTAA
Aivoliiton Pihalla – ryhmät on suunnattu
12–15-vuotiaille nuorille, joilla on
kehityksellinen kielihäiriö tai epäily siitä.
Luontoliikuntaryhmät kokoontuvat
Jyväskylässä, Tampereella ja Kuopiossa.
Ryhmäkoko on 6–10 henkilöä ja ryhmä
kokoontuu 8 kertaa. Ryhmät toteutuvat,
kun ilmoittautuneita on riittävästi.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Johannes
Hietala, Aivoliiton hankesuunnittelija,
johannes.hietala@aivoliitto.fi, p. 040 543
7289, aivoliitto.fi/pihalla

VERKKOLUENTO Teams alustalla TI
10.11.2020 KLO 18–19.30.
Luennoitsijana puheterapeutti Niina
Rinne. Lapselle lukemisesta on laajaalaisesti hyötyä jokaisen lapsen kielen
kehitykselle. Ääneen lukeminen ja kodin
myönteinen lukuympäristö vaikuttavat
myöhemmin lapsen luki- ja
oppimistaitoihin. Lapsi hyötyy tarinoiden
monipuolisuudesta, mutta oleellista on
myös lukemisen tapa. Dialoginen
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SYYSKOKOUS KUTSU
Yhdistyksen sääntömäärinen syyskokous
Aika: 15.11.2020 klo 15
Paikka: Vammaisjärjestöjen Kokoustila,
Pellervonkatu 9, Tampere
Pyydämme ilmoittautumaan etukäteen
koronatilanteeseen liittyvien rajoitusten
ja turvallisen kokoontumisen
varmistamiseksi.
Ilmoittautumiset la 14.11.2020 mennessä
www.kielipolku.info/toiminta tai
puhelimella Hannele Selin p. 045 260 2141
tai Hannu Lehto p. 050 552 0101.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat, kuten toimintasuunnitelma,
talousarvio ja henkilövalinnat seuraavalle
vuodelle.

MUITA YHDISTYKSIÄ
Aivoliitto https://www.aivoliitto.fi
Autismiliitto https://www.autismiliitto.fi/

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

ADHD-liitto https://adhd-liitto.fi/
Erilaisten Oppijoiden liitto

https://www.eoliitto.fi/tapahtumat/

Tampereen seudun autismiyhdistys
TSAU ry https://www.tsau.net/
KEHITYSVAMMAISTEN
PALVELUSÄÄTIÖ

https://www.kvps.fi/tapahtumat

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