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• Hannu Lehto
• Eija Aaltonen

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

LOPPUVUODEN TERVEHDYS
Tampereella satoi ensilumi ja
olemmekin päässeet
näkemään miltä loppusyksy
näyttää eri puolella Suomea.
Vierailemme Hannun kanssa
eri kerhoissa ympäri Suomen ja
onkin ollut mahtavaa tavata
lapsia ja vanhempia
kasvotusten
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Kerhoihimme on aina vapaa
pääsy ja voit hyvin osallistua
toimintaan ilman diagnoosia
tai vaikka useammankin
kanssa. Nepsy-asiat ovat
tuttuja monelle ja niiden
jakaminen auttaa jaksamaan
ja antaa voimaa!
Tsempataan toisiamme kohti
ensi vuotta! Nähdään
kerhossa!
-Eija

Varajäsenet:
• Elina Häkkinen

KERHOT
• Katso tiedot kotisivulta
www.kielipolku.info tai
Facebookista
• Jyväskylä, Kokkola,
Lahti, Oulu, Seinäjoki,
Tampere, Turku, Vaasa,
Hyvinkää, Lohja,
Lappeenranta
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SYYSKOKOUS KUTSU
Suomen Kielipolku SLI ry kutsuu jäsenensä
sääntömääräiseen syyskokoukseen.
Aika: su 12.12.2021 klo 14.00
Paikka: Vammaisjärjestöjen Kokoustila,
Pellervonkatu 9, Tampere ja Teams
etäyhteys, tervetuloa!
Lastenhoito järjestetty
Osallistuminen edellyttää etukäteen
ilmoittautumista to 9.12.2021 mennessä
Ilmoittautumislomakkeella
www.kielipolku.info/toiminta tai puh.
050 552 0101/Hannu Lehto. Ilmoita nimi,
sähköposti, puhelin, osallistutko etänä vai
toimistolla ja lastenhoidon tarve?
Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat, kuten
toimintasuunnitelma, jäsenmaksu,
hallituksen palkkiot ja matkakorvaukset,
talousarvio ja henkilövalinnat seuraavalle
vuodelle.
Kokouksessa äänestämiseen vaaditaan
mahdollisuus sähköpostin lukemiseen ja
verkkoselaimen käyttöön kokouksen
aikana, sekä etänä että kokouspaikalla
olevilta.
Tampereella 11.11.2021

Kerhoissa on ollut hyvin tilaa ja toivomme
näkevämme kerhoissa yhä useampia
kasvoja. Osallistutaan kerhoihin vain
terveenä ja toiset huomioiden.
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.
Tapaamisissa on eri teemoja, joita voi
myös ehdottaa etukäteen. Ota rohkeasti
yhteyttä työntekijöihin.
Joulukuun Kielipolun vertaistuki -ilta on to
9.12. Osallistumislinkki on kotisivulla.

PERHEKERHOT PAIKKAKUNNITTAIN
TAMPERE perhekerho

kokoontuu sunnuntaina klo 15 - 17
Pellervontuvalla, Vammaisjärjestöt,
Pellervonkatu 9, Tampere
su 12.12. Pikkujoulu klo 15-17
(syyskokous tuntia ennen)

JYVÄSKYLÄ perhekerho

kokoontuu tiistaisin klo 17.30-19.30 MäkiMatin perhepuisto, Oikokatu 7, Jyväskylä.
ti 30.11.

KERHOTOIMINTA
Kerhotoimintaa on aloitettu jo
kasvokkain ja toivottavasti voimme
jatkaa tapaamisia joulun lähestyessä.

KOKKOLA perhekerho kokoontuu

maanantaisin klo 17-19 SILTA
yhteisöklubissa, Rantakatu 6, Kokkola.
ma 29.11.

LAHTI kerhoon on varattu torstaisin klo

17-19 pääkirjaston kokoushuone Kaarna,
Kirkkokatu 31, Lahti
to 2.12.

OULU kerhoon kokoontuu maanantaisin
klo 17.30-19.30 pääkirjaston Oulu -huone
3. kerros. Kaarlenväylä 3, Oulu
ma 22.11.
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HYVINKÄÄ kerho kokoontuu

keskiviikkoisin klo 18-20 Järjestötalo
Onnensillassa, os. Siltakatu 6, Hyvinkää
ke 1.12.

LAPPEENRANTA kerho kokoontuu

tiistaisin klo 18-20 Kuutinkulmassa os.
Valtakatu 23 LH 503, Lappeenranta
ti 7.12.

TURKU kerho kokoontuu perjantaisin klo
17.30-19.30 Lounatuulet Yhteisötalossa,
Läntinen Pitkäkatu 33, Takkahuone
Tammi ja kokoustila Saarni.
pe 10.12.

SEINÄJOKI kerho kokoontuu torstaisin

klo 17-19 Pääkirjasto Apilan Jaoksi 3
kokoushuoneessa, Alvar Aallon katu 14,
Seinäjoki.
to 16.12.

VAASA kerho kokoontuu tiistaisin klo

17.00-19.00 MLL:n tiloissa perhetalo
Myötätuulessa, Vaasanpuistikko 15 D 44.
Soita ovikelloa!
ti 14.12. pikkujoulut
lisätietoja kerhoista:
Eija Aaltonen, p. 050 552 0102,
eija.aaltonen(at)kielipolku.info ja
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!
Jätä liittymispyyntö Facebookin ”Puhu
Vaan” ryhmään ja lähetä WhatsApp
liittymispyyntö vertaisryhmänohjaaja Viivi
Viita. p. 044 252 4600
Verkkotapaaminen (Teams) tulossa
21.12.2021 klo 17.
Luel lisää ja Ilmoittaudu:
https://www.aivoliitto.fi/tapahtumat/lapsi
perheet-ja-nuoret-kielihairio
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VUODEN VAPAAEHTOINEN
VIIVI VIITA ON
AIVOLIITON
VUODEN VAPAAEHTOINEN 2021
Viivi Viita Suomen
Kielipolku SLI ry:stä on
valittu Aivoliiton
Vuoden Vapaaehtoiseksi vuonna 2021. Valinnan myötä
Viivi oli nimetty Aivoliiton ehdokkaaksi
myös Kansalaisareenan Vuoden
Vapaaehtoinen -äänestykseen.
Viivi on toiminut vertaisohjaajana Puhu
Vaan -ryhmässä vuodesta 2017 alkaen.
Puhu Vaan on valtakunnallinen
vertaisryhmä nuorille 18–35-vuotiaille
aikuisille, joilla on kehityksellinen
kielihäiriö. Vertaisohjaajana Viivi on
aktiivisesti luonut uutta toimintaa ja
ideoinut erilaisia tapaamisia. Viivi on ollut
mukana myös Suomen Kielipolun
hallituksessa vuosina 2018–2020.
Viivi on jakanut oman kokemustarinansa
Aivoliiton YouTube-kanavalta
löytyvällä videolla ja pyrkinyt näin omalla
esimerkillään lisäämään tietoutta
kehityksellisestä kehityshäiriöstä. Viivi
toimii rohkaisevana esimerkkinä muille
nuorille ja nuorille aikuisille, joilla on
kehityksellinen kielihäiriö.
Viivi on koulutukseltaan vaatetusompelija
ja modisti. Hän käy töissä kokopäiväisesti
ja hoitaa vapaaehtoistoimintaa iltaisin ja
viikonloppuisin – kiinnittäen kuitenkin
huomiota myös omiin voimavaroihinsa ja
jaksamiseensa. Viivin ehdokkuudella
haluamme nostaa esille nuorten aikuisten
toimintaa ja korostaa, että kaikki voivat
löytää vapaaehtoistoiminnasta itselleen
sopivat tavat osallistua. Viivin esimerkki
muistuttaa myös siitä, että kehityksellinen
kielihäiriö ei kosketa vain lapsia, vaan
jatkuu läpi elämän. Viivi inspiroi omalla
esimerkillään!
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VERKKOLUENTOJA

MUITA YHDISTYKSIÄ

VERKKOLUENNOT TOTETUTETAAN TEAMSIN
VÄLITYKSELLÄ keskiviikkoisin KLO 18-20.

Aivoliitto https://www.aivoliitto.fi

Ilmoittautuminen kotisivulla
www.kielipolku.info/toiminta/luennot

8.12.2021 klo 18-20, Autismi ja
autismikirjo.

Elina Havukainen, Vertais- ja
kokemustoiminnan suunnittelija,
Autismiliitto ry

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/

Mukana kokemusasiantuntija Tiina
Kähkönen.

Kehitysvammaisten palvelusäätiö

Luentoja jatketaan myös ensi vuonna,
ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Vanhempien 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

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

Matalankynnyksen tukea, keinoja ja
arjen vinkkejä vanhemmille alle
kouluikäisen ja alakouluikäisen lapsen
kielenkehityksen ja oppimisen haasteisiin.
Tilaisuudet järjestää Aivoliiton
Kommunikaatiokeskus.
Seuraavat Aivoliiton Vinkkipäivät
vanhemmille Tampereella 27.11.
Vinkki-ilta vanhemmille – Ajan
hahmottaminen ja kellon ajat haltuun!
Tapahtuma verkossa (Zoom) 11.1.2022
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan
https://www.aivoliitto.fi/tapahtumat/lapsi
perheet-ja-nuoret-kielihairio
Tilaisuus on maksuton

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