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TERVEISIÄ SUOMEN 
KIELIPOLULTA  
 
"Mene metsään 
ilo istuu siellä puiden 
siimeksessä 
ja tarjoaa kättään 
jokaiselle." - Timo Pusa 
 
"Metsän seinä 
on vain vihreä ovi 
josta valo 
ohjaa ystävänsä."  
- Risto Rasa 

Korona-aika vei meidät täysin 
uudenlaiseen elämäntapaan. Tai 
jos tarkemmin miettii, niin ehkä vei 
meidän takaisin vanhanlaiseen. 
Mitä tapahtui vanhoina hyvinä 
aikoina? Vuosia sitten? Millaista 
ensimmäiset kuukaudet ja vuodet 
uuden pikkuisen kanssa olivatkaan. 
Täynnä ihmettelyä ja ihastelua. 
Hämmentynyt ja kiitollinen olo 
kaikesta uudesta, mikä pienestä 
lapsesta puhkesi esiin: jokellus, 
hymy, nauru, kierähteleminen, 
ryömiminen, ensiaskeleet, ääntelyt.   
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Älä kirjoita tälle alueelle mitään! 
 

Tähän tulee postin tulostama lähettäjän 
ja vastaanottajan osoite. 

 
Poista tämä ruutu, kun kirje on valmis. 
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TOIMIHENKILÖT 
• Hannu Lehto sihteeri 
• Eija Heikura 

 

YHDISTYKSEN 
HALLITUS 

 
Hallituksen puheenjohtaja 
•  Hannele Selin  

 
Hallituksen jäsenet:  
• Anu-Maarit Lehtonen 

varapuheenjohtaja 
• Outi Närvä 

rahastonhoitaja 
• Johanna Hoikkanen 
• Ari-Pekka Klami 
• Peter Reinhardt 
• Viivi Viita 
 

Varajäsenet:  
• Elina Häkkinen 
• Pekka Viitanen 
 

KERHOT 
• Katso tiedot kotisivulta 

kielipolku.aivoliitto.fi tai 
Facebookista 

• Jyväskylä, Kokkola, 
Lahti, Oulu, Sastamala, 
Seinäjoki, Tampere, 
Turku, Vaasa 

mailto:kielipolku@gmail.com
mailto:kielipolku@gmail.com
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Samaa ihmettelyä voi jatkaa nytkin 
perheenä yhdessä. Oli sitten pieni tai iso 
perhe, uusperhe tai vanhempi 
kahdestaan lapsen kanssa. Luonto ottaa 
kaikki vastaan. Kutsuu ihmettelemään! 
Ihmettele lastasi luonnossa, ihmettele 
kevättä 

Keväällä suunnittelimme yhteistä retkeä 
luontoon Kokkolan eläkeläisten kanssa. 
Toivoimme pääsevämme tekemään 

yhteisen retken, jonka aikana mummut ja 
papat voisivat kertoa vanhoista 
perinteistä, jakaa omaa osaamistaan, 
tieto-taitoaan. 

Poikkeusolojen keskellä ja niiden 
jälkeenkin voimme kukin tahoillamme 
löytää lähimetsän, puistot, luontopolut. 
Voimme ottaa eväitä mukaan ja nauttia 
tunnelmasta. Luonto tekee hyvää, tuo 
iloa ja antaa voimaa. 

 

Ajantasaisimman tiedot kerhojen 
kokoontumisista löytyy kotisivuilta 
https://kielipolku.aivoliitto.fi/toiminta  

Toistaiseksi Covid-19 epidemian aikana ja 
Suomen hallituksen määräämien ja 
suosittamien rajoitusten aikana kerhot 
eivät kokoonnu kasvokkain. 
Kerhotoiminta käynnistyy uudelleen 
tilanteen salliessa, mutta aikaisintaan 
elokuussa. 
Toistaiseksi vertaistukea on saatavilla 
Teams etäkerhojen välityksellä. 

Etäkerhot toimivat Seinäjoen, Jyväskylän 
ja Oulun alueilla ja muualtakin voi liittyä 
mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä 
työntekijöihin, jotta saat kutsun, jolla liityt 
mukaan. 

Edellisten lisäksi järjestämme koko 
Suomen kielihäiriö iltoja, joihin ovat 
tervetulleita kaikki kielihäiriöstä 
kiinnostuneet paikkakunnasta 
riippumatta.

 

Kerhoissa on tarjolla pientä välipalaa. Ja 
useimmiten järjestetty lastenhoito. 

TAMPEREEN PERHEKERHO 
Perhekerho kokoontuu Pellervontuvalla, 
Pellervonkatu 9.  

Ilmoittautumiset ja Lisätietoja kerhosta  
Hannele Selin, puh. 045 260 2141, 
hannele.selin(at)kielipolku.info. 

Kesäkuulle suunniteltu retki Kiviniityn 
Kotieläinpuistoon on peruttu 

Sastamalan Seudun Erityislasten 
Tukiryhmä ERKKI 
ERKKI kokoontuu Sastamalan Vintillä 
pääkirjasto, 2 krs., Sillankorvankatu 1. 

Lisätietoja:Marjaana Laaja, puh. 
045 2184 850, 
marjaana.laaja(at)saunalahti.fi 

 

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 ja syksylle on suunniteltu 
risteily. 

 

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

 

JYVÄSKYLÄ 
Norsukerho kokoontuu kirjaston 
kokoushuoneessa lasten ja nuorten 
osaston vieressä.  

KERHOTOIMINTA 

https://kielipolku.aivoliitto.fi/toiminta
mailto:hannu.laaja@saunalahti.fi
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KOKKOLA 
Kokkola perhekerho kokoontuu 
kirjastossa:  

LAHTI 
Lahden perhekerho pääkirjaston 
kokoushuoneessa Kaarnassa 

OULU 
Oulun perhekerho kokoontuu Järjestötalo 
Kumppanuuskeskuksessa, Kansankatu 
53, Oulu. Konnari ja Asema kokoustilat. 

SEINÄJOKI 
Seinäjoen perhekerho kokoontuu 
kirjaston Jaaksi-tilassa:  

TURKU 
Turun kerho kokoontuu myöhemmin 
ilmoitettavassa paikassa. 

VAASA  
Vaasan perhekerho kokoontuu MLL:n 
tiloissa os. Vaasanpuistikko 15 D 44 

 

KIELIHÄIRIÖ NYT!  
 – SUURI NÄYTTELY VERKOSSA 
Yhdistys tuo ihmiset yhteen verkossa.  
Näyttely tuo taiteen ja kielihäiriön 
omaavat tai sen parissa työskentelevät 
ihmiset koolle.  Tule katsomaan 
ensimmäinen verkossa tapahtuva 
Kielihäiriö- taidenäyttely 

 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 26.4. 
kokoontumisrajoitteita noudattaen.  

Kokouksessa hyväksyttiin mm. vuoden 
2019 tilinpäätös ja aiempaa selkeämmät 
ohjeet hallituksen jäsenille maksettavista 
palkkioista ja matkakorvauksista. 

 

Aivoliitto https://www.aivoliitto.fi  

Autismiliitto https://www.autismiliitto.fi/ 
ADHD-liitto https://adhd-liitto.fi/ 

 
Tampereen seudun autismiyhdistys 
TSAY ryhttps://www.tsau.net/  

 

Erilaisten Oppijoiden liitto ja 
paikallisyhdistykset. 
https://www.eoliitto.fi/tapahtumat/ Sieltä 
löytyy muun muuassa erilaisen oppijan ja 
lukijan info Tampereella tai Jyväskylän 
vertaistukiryhmän tiedot. 

KEHITYSVAMMAISTEN 
PALVELUSÄÄTIÖ 
Katso https://www.kvps.fi/tapahtumat 

  

TAPAHTUMIA  

MUITA YHDISTYKSIÄ 

https://www.aivoliitto.fi/
https://www.autismiliitto.fi/
https://adhd-liitto.fi/
https://www.tsau.net/
https://www.eoliitto.fi/tapahtumat/
https://www.kvps.fi/tapahtumat
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Stipendin haku on avoinna!  
Kielipolku on saanut lahjoituksena 
stipenditilin, josta voidaan myöntää 
stipendit ehtojen mukaisesti määrärahan 
puitteissa:  

1. stipendit ovat suuruudeltaan 100€.  
2. kielihäiriöiselle opiskelijalle  
3. toisen asteen koulutuksesta 

valmistuneelle 

4. haettavissa vuoden sisällä 
valmistumisesta 

5. voivat hakea kaikki toimivien kielihäiriö 
yhdistysten jäsenet ja perheenjäsenet 

6. stipendiä haetaan yhdistyksen 
hallitukselta vapaamuotisella 
hakemuksella, liitteenä tutkintotodistus.  
Esimerkki hakemus löytyy yhdistyksen 
kotisivulta.

 

Haluaisitko jutella jonkun kanssa arjesta, elämästä, mieltä painavista tai mieltä 
ilahduttavista asioista. Eija soittaa puhelun perjantaisin sovittuna aikana. Lämmin puhelu 
on ojennettu käsi. Yksi puhelu voi muuttaa koko päivän suunnan. Voit tilata itsellesi 
perjantaisoiton numerosta 050 5520102 

 

STIPENDIT JA PERJANTAISOITTO 
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