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Kun lapsen puhe viivästyy
ja siihen myös löytyy syy:
kielellinen erityisvaikeus

– vanhemmille siitä haikeus!
Mutta meitä on myös toisia
ja ajatuksia monenmoisia.

Jaetaan ne yhdessä,
omassa yhdistyksessä!

Lapsen kielellinen erityisvaikeus

Lahden seudun kielelliset kuntoutujat KieKu ry on 
Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys. 

Aivoliitto tarjoaa monipuolisia palveluja kielelliseen 
erityisvaikeuteen liittyen. Aivoliiton järjestämät 

sopeutumisvalmennuskurssit ovat Kelan ja STEAn 
rahoittamia ja osallistujille maksuttomia. 

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

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



LIITY JÄSENEKSI

Liityn Lahden seudun kielelliset kuntoutujat,
KieKu ry:n jäseneksi

Yhdistyksen jäsenmaksu 28 €/vuosi maksetaan 
yhdistyksen tilille FI 7131 3130 0109 6221. 

Liitä viestiin maksajan nimi ja postiosoite. 

Ilmoita muut yhteystietosi sähköpostilla 
osoitteeseen tuomo@leppaset.com.

JÄSENEDUT

• Kielipolku, Puheen ja kielenkehityksen 
erikoislehti neljä kertaa vuodessa

• paikallisyhdistyksen palvelut
• koulutuksia ja tapahtumia jäsenhintaan
• ilmainen neuvontapalvelu sosiaaliturvaan ja 

kuntoutukseen liittyvissä lakiasioissa
• alueesi järjestösuunnittelijan   

neuvontapalvelut.

Sukunimi

Etunimi

Puhelin

Sähköposti jäsentiedotteita varten

AllekirjoitusPäiväys

YHDISTYKSEN TOIMINTA

Lahden seudun kielelliset kuntoutujat ry 
(ent. Päijät-Hämeen dysfaattisten ja 
kuulovammaisten lasten tuki ry) on perustettu 
vuonna 1973 edistämään kohderyhmiensä 
asioita. Yhdistys kuuluu valtakunnalliseen 
Aivoliittoon.

Yhdistyksen toiminta perustuu erityislasten ja 
heidän vanhempiensa sekä läheistensä tuke-
miseen. Yhdistys järjestää vertaistukitapaamisia 
joihin on vapaa pääsy. Näissä tapaamisissa 
jokaisella on mahdollisuus kuunnella ja 
keskustella asioista, joita erityislapsen perhe 
kohtaa arjessa. Yhdessä voimme myös etsiä 
vastauksia askarruttaviin asioihin niihin 
perehtyneiltä ammattiosaajilta. Voimme myös 
kutsua heitä vierailemaan yhdistyksen illoissa.

Jaetaan asiat ja ajatukset – yhdessä olemme 
enemmän ja voimme vaikuttaa asioihin! 
Mitä enemmän meitä on, 
sitä enemmän voimme vaikuttaa! 
Tervetuloa mukaan!

Yhdistyksellä on ryhmä myös Facebookissa. 
Sieltä saat ohjeet jäseneksi liittymiseen. 

Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi myös 
täyttämällä oheisen liittymislomakkeen, 
ottamalla yhteyttä yhdistyksen jäsenvastaavaan 
(kts.yhteystiedot) tai Aivoliiton verkkosivuilla 
www.aivoliitto.fi.

KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

Noin 7 prosentilla suomalaisista lapsista on 
jonkintasoinen kielellinen erityisvaikeus. 
Puheen kehitys viivästyy jopa 19 prosentilla 
lapsista. Kielellinen erityisvaikeus on yleisempää 
pojilla kuin tytöillä.

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

Puhe puuttuu kokonaan, sanojen oppiminen 
on hidasta, ensisanat tulevat myöhään tai jo 
opitut sanat jäävät pois käytöstä eikä lapsi ala 
yhdistämään sanoja lauseiksi. Sanaston, 
lauseiden, käsitteiden ja kieliopin oppiminen 
on hidasta. 

Kielellinen erityisvaikeus on karkeasti 
jaoteltavissa lievään, keskivaikeaan ja 
vaikeaan häiriöön. Kielellinen erityisvaikeus 
on luonteeltaan pysyvämpi ongelma kuin 
viivästynyt puheen ja kielen kehitys. 

Kielellisessä erityisvaikeudessa puheen ja 
kielenkehitys eivät noudata samoja 
yleisperiaatteita kuin normaalisti kielellisesti 
kehittyneillä lapsilla. Vaikeudet voivat muuttaa 
muotoaan lapsen kasvaessa. 

Kielellinen erityisvaikeus voi ilmetä 
myöhemmin oppimisvaikeuksina. Lukemaan ja 
kirjoittamaan oppiminen saattaa olla hidasta ja 
lapsella tai nuorella voi olla vaikeuksia vieraiden 
kielten sekä matematiikan oppimisessa.


