
KEINUVA

Varsinais-Suomen kielellisen 

erityisvaikeuden tuki ry

Varsinais-Suomen kielellisen erityisvaikeuden tuki ry on 
Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys. Aivoliitto tarjoaa monipuolisia palveluja 

ja tietoa kielelliseen erityisvaikeuteen ja aivoverenkiertohäiriöihin 
liittyen. Aivoliiton järjestämät sopetumisvalmennuskurssit ovat Kelan 

ja STEA:n rahoittamia ja osallistujille maksuttomia.

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

Alueesi järjestösuunnittelija
Carita Sinkkonen
p. 050 308 9095
carita.sinkkonen@aivoliitto.fi



YLEISTÄ

Kielellisessä erityisvaikeudessa SLI (aiemmin dysfasia) lapsen puheen ja 
kielen kehitys viivästyy tai etenee poikkeavasti. Lapsen kielellinen oppimi-
nen ja toimintakyky eivät kehity iän mukaisesti. 

Kielellisen erityisvaikeuden aste on yksilöstä riippuen lievä, keskivaikea tai 
vaikea. Lapsen puhe voi olla epäselvää tai puuttua kokonaan. Sanojen op-
piminen on hidasta, ensisanat saattavat tulla myöhään tai jo opitut sanat 
voivat jäädä pois käytöstä. Lauseiden rakentaminen voi olla vaikeaa. 

Vaikeudet voivat muuttaa muotoaan lapsen kasvaessa. Kielellinen erityis-
vaikeus voi ilmetä myöhemmin myös oppimisvaikeuksina.

Kielellisessä erityisvaikeudessa saattaa olla liitännäishäiriöitä kuten hah-
motuksen ja motoriikan vaikeuksia, tarkkaavaisuuden kiinnittämisen ja 
keskittymisen ongelmia sekä vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa.

Kommunikoinnin tueksi lapsi saattaa tarvita puhetta tukevia ja korvaavia 
kommunikointimenetelmiä. Kielellisen erityisvaikeuden terapiamuotoja 
ovat mm. puhe-, toiminta- ja musiikkiterapia.

JÄSENEDUT

Jäsenmaksumme on 25 €/vuosi.

Jäsenetuna saat
• puheen- ja kielenkehityksen erikoislehden 4 kertaa vuodessa
• tervetuloa jäseneksi -infopaketin
• koulutuksia ja tapahtumia jäsenhintaan
• Aivoliiton ilmaisen neuvontapalvelun sairastumiseen liittyvissä laki-

asioissa
• alueesi järjestösuunnittelijan neuvontapalvelut
• mahdollisuuden osallistua paikallisen jäsenyhdistyksen toimintaan.

Jäseneksi voi liittyä
1) sähköpostilla jäsenasioidenhoitajalle keinuva@gmail.com tai
2) verkkosivulla www.aivoliitto.fi -> liity jäseneksi.

YHDISTYS

Varsinais-Suomen kielellisen erityisvaikeuden tuki ry on perustettu ver-
taistukitoimintaa varten. Yhdistyksen perustivat SLI-lasten äidit keväällä 
2013.

Yhdistyksen toiminta painottuu vanhempien vertaistukitapaamisiin ja 
perheille suunnattuun virkistystoimintaan, jossa perheet pääsevät jaka-
maan ajatuksiaan ja saavat vinkkejä arjen haasteiden kanssa toimimiseen.

Tule rohkeasti mukaan toimintaamme - yhdessä voimme luoda tarpeidem-
me mukaista vertaistukea! 

Älä jää yksin - tule mukaan toimintaan!

YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja Salla Jaakola, p. 045 636 3020

Varapuheenjohtaja Timo Nurminen, timo.e.nurminen@gmail.com 

Rahastonhoitaja Sari de Nier, p. 0400 822988

Sihteeri Suvi Lahti, p. 041 363 1562

Jäsenhoitaja Tuija Ojutkangas, p. 040 703 5016

Kotisivut                    
www.keinuva.fi

Sähköposti
keinuva@gmail.com

Löydät meidät myös Facebookista:
Varsinais-Suomen kielellisen erityisvaikeuden tuki


