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Lapsen kielellinen erityisvaikeus
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Oletko ihmetellyt lapsesi ilmaisukyvyn
erilaisuutta toisiin lapsiin verrattuna?

Pääkaupunkiseudun dysfasiayhdistys ry on
Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys.
Aivoliitto tarjoaa monipuolisia palveluja kielelliseen
erityisvaikeuteen liittyen. Aivoliiton järjestämät
sopeutumisvalmennuskurssit ovat Kelan ja RAY:n
rahoittamia ja osallistujille maksuttomia.

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

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

Alueesi suunnittelija
Veijo Kivistö
p. 040 5430 009
veijo.kivisto@aivoliitto.fi

Puuttuuko puhe kokonaan tai
onko puhe epäselvää?
Onko puheen tuotossa tai
ymmärtämisessä vaikeutta?
Onko lapsesi kömpelö, arka, vilkas,
keskittymiskyvytön, hiljainen, vetäytyvä?
Onko kouluikäisellä lapsellasi ongelmia
lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa
tai vieraissa kielissä?

KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

YHDISTYKSEN TOIMINTA

LIITY JÄSENEKSI

Kielellinen erityisvaikeus (aiemmin dysfasia) on
yksi syy siihen, miksi lapsen puhe ei lähde kehittymään kuten tyypillisesti kehittyneillä lapsilla.
Noin 7 prosentilla suomalaisista lapsista on
jonkintasoinen kielellinen erityisvaikeus.

Pääkaupunkiseudun dysfasiayhdistys ry on
perustettu vuonna 2003. Yhdistys kuuluu
valtakunnalliseen Aivoliittoon. Yhdistyksen
toiminta perustuu dysfaattisten lasten ja
nuorten tukemiseen ja vertaistuen
tarjoamiseen myös heidän vanhemmilleen
ja muille läheisille.

Liityn Pääkaupunkiseudun dysfasiayhdistys ry:n
jäseneksi.

Kielellisessä erityisvaikeudessa lapsen
puheen ja kielen kehitys viivästyy tai etenee
poikkeavasti. Puhe saattaa puuttua kokonaan,
sanojen oppiminen on hidasta, ensisanat
tulevat myöhään tai jo opitut sanat jäävät pois
käytöstä eikä lapsi ala yhdistämään sanoja
lauseiksi.
Kielellisen erityisvaikeuden syynä on
useimmiten lapsen perimä. Kielellinen erityisvaikeus on yleisempää pojilla kuin tytöillä.
Kielellinen erityisvaikeus voi olla lievää,
keskivaikeaa tai vaikeaa. Kielellinen erityisvaikeus ilmenee jokaisella lapsella eri tavalla. Se on
luonteeltaan pysyvämpi ongelma kuin viivästynyt puheen ja kielen kehitys.
Vaikeudet voivat muuttaa muotoaan lapsen
kasvaessa. Kielellinen erityisvaikeus voi ilmetä
myöhemmin oppimisvaikeuksina. Lukemaan ja
kirjoittamaan oppiminen saattaa olla hidasta ja
lapsella ja nuorella voi olla vaikeuksia vieraiden
kielten sekä matematiikan oppimisessa.
Lasta, jolla on vaikeuksia kielen kehityksen
kanssa, voidaan tukea tai kuntouttaa esimerkiksi puheterapialla, toimintaterapialla, viittomilla, päiväkotijärjestelyin ja koulun tukitoimin.
Tärkeää on myös vanhempien sitoutuminen ja
aktiivinen osallistuminen.

Yhdistys järjestää jäsentapaamisia, joihin on
jäsenillä vapaa pääsy. Niissä tapaamisissa on
mahdollisuus keskustella asioista, joita perheet
kohtaavat arjessa ja yhdessä voimme myös etsiä
vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.
Voimme myös kutsua asiaan perehtyneitä
ammattiosaajia vierailemaan tilaisuuksissamme.
Yhdistys järjestää ennen kaikkea virkistystoimintaa, johon koko perhe voi osallistua.

ÄLÄ JÄÄ YKSIN - TULE MUKAAN TOIMINTAAN JA SAAMAAN VERTAISTUKEA!
Yhdessä olemme enemmän ja voimme myös
vaikuttaa lastemme ja nuortemme asioihin. Ja
mitä enemmän meitä on, sitä enemmän voimme vaikuttaa. Jäsenenä voit tulla yhdistyksen
tapahtumiin, saada vertaistukea ja myös olla
osaltasi vaikuttamassa toiminnan sisältöön.
Lämpimästi tervetuloa!
Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi
• täyttämällä oheisen liittymislomakkeen
• Aivoliiton verkkosivulla www.aivoliitto.fi
• ottamalla yhteyttä yhdistyksen jäsenvastaavaan tai kehen tahansa hallituksen jäseneen.
Yhteystiedot:
www.paakaupunkiseudundysfasiayhdistys.fi.

Yhdistyksen jäsenmaksu on tällä hetkellä 25 €/
vuosi.

JÄSENEDUT jotka saat jäsenmaksun maksamalla
• Kielipolku, puheen ja kielenkehityksen 		
erikoislehti 4 krt vuodessa.
• Oikeus osallistua Pääkaupunkiseudun 		
dysfasiayhdistys ry:n tapahtumiin, joista pääosa
maksuttomia jäsenmaksun maksaneille perheille.
• Aivoliiton järjestämiä koulutuksia ja tapahtumia
jäsenhintaan.
• Aivoliiton ilmainen jäsenneuvonta sosiaaliturvaan, kuntoutukseen ja tukitoimiin liittyvissä
lakiasioissa ja alueesi järjestösuunnittelijan
neuvontapalvelut.
Sukunimi
Etunimi
Kotipaikka
Sähköpostiosoite,
tai ja jos sellaista ei ole käytössä, postiosoite

Päiväys

Allekirjoitus

