
Vuoden 2017 Syksy /Arjen vinkit vanhemmille -projekti 

(lisätiedot: www.aivoliitto.fi, www.facebook.com/Puhetta -tapahtumat) 

Syksy 2017  

       1.  Hämeenlinna lauantaina 2.9.2017 (alle kouluikäisten lasten vanhemmille) 

       2.  Kajaani lauantaina 23.9.2017 (alle kouluikäisten lasten vanhemmille) 

       3.  Oulu sunnuntai 24.9.2017 (alle kouluikäisten lasten vanhemmille) 

       4.  Porvoo lauantaina 7.10.2016 (alle kouluikäisten lasten vanhemmille) 

       5.  Turku lauantaina 28.10.2017 (HUOM. alakouluikäisten lasten vanhemmille) 

       6. Rauma lauantaina 29.11.2017 (alle kouluikäisten lasten vanhemmille) 

       7. Tampere lauantai 8.11.2017 (HUOM. alakouluikäisten lasten vanhemmille)  

       8. Joensuu lauantaina 18.11.2017 (alle kouluikäisten lasten vanhemmille) 

        

(Lisätiedot :www.facebook.com/Puhetta -videot)

Puhetta – live  

24.8.2017 klo 18.00-  

22.9.2017 klo 18.00-  

6.10.2017 klo 10.00-  

9.11.2017 klo 18.00-  

28.11.2017 klo 18.00-  

14.12.2017 klo 18.00-  

http://www.aivoliitto.fi/
http://www.facebook.com/Puhetta
http://www.facebook.com/Puhetta


(Lisätiedot: www.facebook.com/Puhetta -tapahtumat ) 

tiistai 22.8.2017 klo 18. -19.00.  
tiistai 19.9.2017klo 18.00 -19.00.  
torstai 26.10.2017 klo 18.00 -19.00.  
tiistai 21.11.2017 klo 18.00 -19.00.   
tiistai 12.12.2017 klo 18.00 -19.00.  
  
 
 
 
Arjen vinkit vanhemmille -ryhmä Facebookissa  

 

on tarkoitettu vanhemmille, joiden lapsella on kielellinen erityisvaikeus tai epäily 

siitä.  

Ryhmässä vanhemmat voivat jakaa kokemuksia ja ajatuksia elämästä, johon kielellinen erityisvaikeus vaikuttaa joko 

hiukan tai paljon. Ryhmässä voi jakaa hyviä vinkkejä, jotta arki sujuu helpommin ja joista esimerkiksi oma perhe on 

hyötynyt. 
Tervetuloa mukaan keskusteluun! Ryhmän ylläpitäjänä on Aivoliiton Arjen vinkit vanhemmille -projektin tiimi. 

Ryhmä on suljettu, mutta ei salainen, mikä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa näkee ryhmän ja sen jäsenet, mutta vain 
jäsenet näkevät julkaisut. Huomioithan tämän liittyessäsi ryhmään. 

Tästä pääset liittymään ryhmään: 

 
Arjen vinkit vanhemmille https://www.facebook.com/groups/1824868314415828/?fref=ts 

 

 

Arjen vinkit ammattilaisille -ryhmä Facebookissa 
 
Uusi ryhmä on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät perheiden ja lapsien kanssa, joilla on kielellinen 
erityisvaikeus tai epäily siitä. Ryhmässä voi jakaa ja saada arjen vinkkejä omaan työhön ja jakaa hyviä kokemuksia 

sekä käytänteitä ja mikä tärkeintä verkostoitua muiden kanssa. 

Ryhmän on perustanut Aivoliitto Aivoliiton Arjen vinkit vanhemmille projektintyöntekijät jotka toimivat myös ryhmän 

ylläpitäjinä. Tervetuloa mukaan jos olet esimerkiksi varhaiskasvatuksen työntekijä, terapeutti, opettaja, 
kuntoutusohjaaja jne. 

Arjen vinkit ammattilaisille:https://www.facebook.com/groups/1333270583432349/  
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