
P ikkuhiljaa kaunis syksy tekee tuloaan. Tänä 
vuonna tuntuu, että kun kesä tuli hieman 
myöhemmin, niin myös syksyä saamme 

odottaa. Mutta kyllä pimenevät ja viilenevät il-
lat jo kertovat uuden vuodenajan tulosta, pian 
saamme varmasti nauttia myös puiden värilois-
tosta kun lehdet alkavat muuttaa värejään.
  Kesällä on uudistettu yhdistyksemme nettisi-
vut. Olettekin ehkä huomanneet uuden aktiivi-
sen blogimme johon pyrimme lisäämään sisäl-
töä viikoittain. Blogiteksteissä voidaan esitellä 
samoja teemoja tai aiheita kuin tiedotteessa. 
Mikäli teille tulee mieleen ideoita millaisen blo-
gitekstin haluaisitte lukea tai jopa itse kirjoittaa, 
ottakaa rohkeasti yhteyttä!
  Olemme vuosien aikana miettineet voimme-
ko tarjota tarpeeksi kaikille perheille lasten 
iästä riippumatta. Nyt tähän asiaan on tartuttu 
ja ensimmäisenä on otettu mukaan uusi tapah-
tuma, pienten SI-lasten perheiden viikonloppu. 
Tilausta tapahtumalle selkeästi on, koska kävi 
niin ikävästi että kaikki halukkaat eivät mu-
kaan mahtuneet. Huomaamme että tämä on 
sitä mitä meiltä toivotaan. Itse odotan tulevaa 
tapahtumaa, koska toivon voivani siellä antaa 
teille uusille perheille sitä mitä itse olen LapCI 
ryn aktiiveilta muutamia vuosia sitten saanut: 
vertaistukea, vinkkejä, uskoa tulevaan ja rauhaa.
  Yhdessä olemme enemmän, 

Minna Mäkelä
puheenjohtaja
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Tervehdys 
perheet!

Imppamuskari Jyväskylässä joka to klo 18 Musiikkikoulu Kumossa 
Kerhot Tampereella ja Helsingissä syksyllä 2015 (katso lisää takakannesta)
Pienten SI-lasten perheiden viikonloppu Kuulo-Auris, Helsinki, 3.-4.10.2015
Pikkujoulut Helsingissä, Valkeassa talossa 28.11. Kuuloalan kaikkien perheiden yhteiset.
Pikkujoulut Tampereella 5.12.2015
Ohjaajakoulutus Kuulo- ja viittomakielialalle, Kuurojen kansanopistossa 30.-31.1.2016
Vuosikokous 2.4.2016 pääkaupunkiseudulla 

TAPAHTUMIA 2015-2016

” Tää ei 
rahise!

Lainalaitteita jäsenille
LapCI ry lainaa jäsenperheilleen sisäkorvaistutteisiin liittyviä lisä- ja apuväli-
neitä kokeiltavaksi. Esimerkiksi Cochlearin Aqua+ -vesisuojat olivat äskettäin 
lainassa Sakomaan perheellä. Lue 21.8.2015 julkaistu juttu www.lapci.fi/blogi 
sekä samalla lue lisää myös muista lainalaitteista 31.8.2015 julkaistusta teks-
tistä..

Kesäisenä päivänä mökillä lapset uivat 
ahkerasti. Eemi muiden mukana, ker-
takäyttöinen uimapussi korvallaan. 

Sukellus ja hetken päästä alkoi huuto. Si-
säkorvaistute eli kotoisammin imppa oli 
tippunut sukeltaessa ja sitä sitten etsittiin 
kymmenen minuuttia useamman ihmisen 
voimin. Onneksemme pieni kelluva aarre 
löytyi. Implantistaan kovin tarkalle pojal-
le tapahtunut oli 
kova pala.
  Meni muutama 
viikko ettei Eemi 
mennyt kertaakaan 
järveen laitteen kanssa, koska pelkäsi 
impan katoavan taas. Päätimme hyö-
dyntää Cochlearin LapCI ry:lle lainakäyttöön 
tarkoittamaa tarjousta ja kokeilla onko se 
Aqua+ -vesisuoja nyt sitten niin hyvä kuin mo-
net olivat kertoneet.
  Ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien poika 
vain kehui Aqua+ - vesisuojaa. Kysellessäni 
eroja kertakäyttöiseen uimapussiin, tuli yllät-
tävä vastaus ”tää ei rahise”. Yllättävän tästä 
tekee se, että hän ei ollut koskaan aiemmin 
valittanut uimapussien rahinasta. ”Uimakuori 
on vielä parempi.” 
   Aqua+  -vesisuoja istuu paremmin korvan 
taakse ja pysyy täten paremmin päässä. Nyky-
ään poika uskaltaa uida pelkäämättä laitteen 
tipahtamista, sukeltelee ja nauttii järvessä 
puljaamisesta. Samaan aikaan itselläni äitinä 

on turvallisempi olo vahtia pojan touhuja, kun 
hän on kuulolla siellä järvessäkin.

Tiina Sakomaa

Kuinka lainaus toimii?
• Laitteita lainataan LapCI ry:n  

  jäsenperheille 
• Lainaaminen on  

  muuten maksutonta, mutta 
  palautussuuntaan postikulut  
  tulee lainaajalle

• Laita viestiä osoitteeseen   
  marianne.rintala@lapci.fi

• Katso mitä muita laitteita on  
  lainattavissa: www.lapci. 
  fi/blogi otsikolla ”Lainalaitteita  
  jäsenille”



   ENGLANNIN LEIRI 2015 | MUSALEIRIT 2015 
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Hälsningar från  
International Friendship 
Week 2015

LapCI ry lähetti viisi SI-nuorta ja kaksi huoltajaa kesällä 2015 Englantiin 
kansainväliselle SI-nuorten leirille (19.-25.7.2015). Leirin järjesti The Ear 
Foundation. Viikon leirille tuli nuoria jälleen monesta maasta: Espanjasta, 
Turkista, Saksasta, Norjasta, Suomesta sekä ympäri Britanniaa. Kaikilla oli 
sisäkorvaistuttet. Tässä Emma Hagbergin matkakertomus. Voit lukea tämän 
tekstin suomeksi ja nähdä lisää kuvia blogista.

”Den 19 juli började resan mot Eng-
land. Från Finland deltog jag, Juho, 
Aura, Helmi och Tino. Våra ledare 

var Juhos mamma Birgitta och Tinos pappa 
Mikko. Vi mellanlandade i Amsterdam. Taxin 
tog oss till en katolsk skola för döva i Boston 
Spa som hette St John´s. På kvällen fick vi lära 
känna varandra och tog det ganska lungt efter 
en lång resdag.
  På måndagen bekantade vi oss med områ-
det och presenterade oss för varandra ochp-
ratade om hörseln. På eftermiddagen gjorde 
vi en utflykt till Metrodo-
me vattenpark.  Kvällens 
program bestod av olika 
lagsporter.
  Tisdagen spenderades 
på skolan med olika aktiviteter 
som man hade fått välja (sport eller att göra 
en film). Själv hade jag valt att delta i sportak-
tiviteterna.
  Vi inledde onsdagen med morgonsamling. 
Vi fick vår lunchväska och hoppade på bussen 
som tog oss till staden York. Först besökte vi 
ett tågmuseum och efteråt såg vi oss runt i 
staden och shoppade en del. På kvällen var 
det igen dags för lekar och lagtävlingar.
  Ett besök i staden Scarborough stod på 
torsdagens schema. Allra först besökte vi en 
gammal borg. Den var stor med fin utsikt över 

stranden där vi sedan kom att spendera res-
ten av dagen. På en restaurang nära stranden 
åt vi middag. Den bestod av  Fish and Chips. 
Det var väldigt gott! Kan nämnas att maten 
under hela lägret var otroligt bra.
  På fredag fick vi ha sovmorgon. Programmet 
på förmiddagen bestod av lite tävlingar och 
prisutdelningar. Finland vann veckans lag-
tävlingar. Sedan fick man välja på att ta en 
promenad i Boston Spa eller baka och pynta 
till kvällens disco. Kvällens program började 
med limbo och sedan hade vi en samling och 
kollade bilder som hade blivit tagna under 

veckan. Så var det dags 
för disco. 
Det var ro-

ligt att dan-
sa och prata 

med alla efter denna fan tastiska vecka. 
Vi avslutade med kramkalas och några sånger. 
Det kändes vemodigt och ledsamt att det var 
sista kvällen.

  Det blev tidig väckning på lördagen för att 
vi skulle hinna med planet… men det slutade 
med 2 extra dagar i England innan vi var hem-
ma.
  Denna vecka var nog en av de bästa veckorna 
jag varit med om! Tack för allt! Jag kommer 
aldrig att glömma detta.
  Tack LapCI för att jag fick denna möjlighet!”

Emma Hagberg
www.lapci.fi/blogi teksti julkaistu 25.8.2015

Haluatko mukaan ensi kesän leirille? LapCI ry lähettää jälleen uudet 
nuoret matkaan 24.-30.7.2016. Laita hakemus, motivaatiokirje, jossa ker-
rot miksi juuri sinun olisi hyvä päästä Englantiin ensi kesänä: marianne.
rintala@lapci.fi marraskuun loppuun mennessä.
Leirille otetaan ensisijaisesti ensikertalaiset sekä vanhimmasta päästä 
(14-15-v). Mukaan tarvitaan myös huoltaja, eli jonkun äiti tai isä. 

”Denna vecka var nog en av de bästa veckorna jag varit med om!

LapCI ry:n kaksi musaleiriä 8-13-vuotiaille pidettiin jälleen pe-
rinteiseen tapaan kesäkuussa Resonaarissa, musiikin erityis-
palvelukeskuksessa Helsingissä. Leireille osallistui yhteensä 
12 lasta. Resonaarissa tehdään toki muutakin kuin musiikkia: 
tänä vuonna mm. kävimme kiipeilemässä, leivoimme, leikim-
me ulkona ja tanssimme viimeisen illan discossa. Juttelimme myös kuuloasioista, 
jokainen sai kertoa omia kokemuksiaan SI:n kanssa. Ensi vuonna sitten uudestaan!

Paperilennokit Resonaarissa



LapCI ry vietti vuotuiset Kesäpäivänsä tänä vuonna Kuuloliiton omistamassa 
vanhassa pappilassa ”Kopolassa” Kuhmoisissa lauantaina 16.8.2015. Paikalla 
oli tusina perhettä, yhteensä 22 lasta, joista puolella on SI. LapCI ry:n pu-
heenjohtaja Minna Mäkelä oli myös paikalla perheensä kanssa. Tässä hänen 
tunnelmiaan tapahtumasta. Lisää blogissa: lapci.fi/blogi 4.9.2015.

KESÄPÄIVÄT KOPOLASSA 2015 | LAPCI-BÄNDI KEIKKAILEE 

Kesäpäivät legendaarisessa 
Kopolassa

Perinteisesti sää on suosinut meitä lapci-
laisia kesäpäivien vietossa. Ohjelmaan 
on vuosien varrella mahtunut mm me-

lontaa, survival rataa, geokätköilyä, seikkai-
lupuistoa. Jälleen kerran saimme nauttia hy-
västä meiningistä yhtenä kesän kauneimmista 
päivistä.
  Kesäpäivät on mitä mainioin tapa hypätä mu-
kaan tapahtumiin, koska ainakin tällä kertaa 
ohjelma oli varsin vapaamuotoista mikä mah-
dollisti sen että sai rauhassa jutella ja tutustua 
uusiin ihmisiin oman rytmin mukaan. Uudet 
perheet saattoivat nähdä ensimmäistä kertaa 
toisia perheitä ja kuinka vähän omia lapsia 
isommilla lapsilla sisäkorvaistutteiden kanssa 
menee, huomata että eivät ne laitteet oike-

” Oli tärkeä hetki koko perheelle nähdä 
muitakin samassa ”veneessä” olevia. ” Oli kiva tavata tuttuja perheitä ja lapsia ja kuulla, miten heillä menee.

astaan lasten puuhailuissa heitä erottaneet 
tavallisesti kuulevista lapsista. 
  Iltapäivän aikana Kopolan pihaan saapui 
myös poni jolla rohkeimmat taisivat useam-
mankin kierroksen ehtiä ratsastamaan. Toinen 
kohokohta oli intiaanikanootti. Yhteishengen 
voimin kanootilla kierrettiin läheinen saari 
moneen otteeseen, jopa ne vilkkaammatkin 
lapset malttoivat kanootissa rauhoittua ohjei-
ta kuuntelemaan.
  Lapsia mietityttivät myös Kopolan pihaan 
ilmestyneet joulukoristeet. Tällä kertaa jou-
lukoristeet saattelivat perheet luontopolulle. 
Polulla ratkottiin arvoituksia, tunnistettiin 
kasveja jne. Erityisen kiinnostava oli rasti jossa 
piti kuunnella erilaisia ääniä. ”Veden liplatus-

ta, kosken pauhaamista, linnun laulua, auton 
ääni, ihmisten ääniä, lehtien havinaa, askelten 
ääniä…” Tuntui, että moni lapsista sai jonkun 
aivan uuden äänihavainnon jota jäi innoissaan 
seuraamaan.  
  Pihapiirissä oli myös monenlaista tekemistä. 
Yhdessä askarreltiin unisieppareita, koruja ja 
kasvomaalauksia. Lisäksi lapset tutustuivat 
toisiinsa ja rakensivat omia pelejään, leikke-
jään ja puuhiaan. 
  Kesäpäiviltä sai varmasti paljon koko perhe ja 
monien kotiinlähtijöiden kuulin pohtivan ettei 
varmaan taida lasten nukahtamista autoon 
kauaa odotella. Eli sanoisin että varsin onnis-
tunut päivä:)

Minna Mäkelä
puheenjohtaja

” Kopolassa oli jotenkin niin rentoa, kun ei tarvinnut varoa autoja tmv. Lapset saivat viipottaa pitkin 
pihaa rennosti eikä vanhempien tarvinnut juosta ihan koko aikaa perässä.

LapCI ry:n musaleireiltä koottu bändi on jo monille tuttu 
näky alan tapahtumissa. Vuosien varrella bändiä on pyydet-
ty esiintymään niin Lapsen oikeuksien päivän juhlassa kuin 
Valkean talon juhlissa. Biisit ja lapset ovat tosin vaihtuneet 
sitten ensimmäisen keikan vuonna 2012, mutta iloinen mei-
ninki pysyy. Tänä syksynä bändillä on kaksi keikkaa. 

LapCI-bändi keikkailee

Syyskuussa 2015 
bändi esiintyi Kuu-
rojen Palvelusää-

tiön Juniori-ohjelman 
20-vuotisjuhlaseminaa-
rissa Valkeassa talossa. 
Samassa tilaisuudes-
sa puhui myös mm. 
lapsiasainvaltuutettu 
Tuomas Kurttila, joka 

kehui puheessaan bän-
din esiintymistä. Bändi 
esitti kaksi biisiä: Robinin 

Paperilennokin ja Jukka Pojan Kylmästä läm-
pimään.  Bändissä soitti ja lauloi tällä kertaa 
Elli Mäkipää, Venla Mäkipää, Hanna Kähärä ja 
Ronja Mäkelä.
 Seuraava keikka on 2.10.2015 niin ikään Val-
keassa talossa, jossa juhlitaan tuolloin Kuulo-
liiton järjestämää avointen ovien päivää. 
   Lue lisää LapCI-bändin vaiheista blogista lap-
ci.fi/blogi, julkaistu 9.9.2015

P.S. Uusia t-paitoja on tilattu! 

Myynnissä tapahtumissa.
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YHTEYDENPITOA 

Tykkää LapCI ry:stä Facebookissa! 

* Tietoa ajankohtaisista tapahtumista:  
www.lapci.fi
* Ota rohkeasti yhteyttä puheenjohtajaamme  
Minna Mäkelään minna.lapci@gmail.com,  
050 5609907 tai toiminnanjohtajaamme 
Ulla Konkarikoskeen ulla.konkarikoski@lapci.fi, 
0400 914 583.
* CIsupaja-projektista tietoa: www.lapci.fi - 
kohdasta CIsu-paja tai Marianne Rintalalta  
marianne.rintala@lapci.fi, 045 8590 888.

MUITA TÄRKEITÄ KONTAKTEJA
* Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto (KLVL 
ry) on sisarjärjestömme, jonka kanssa teemme he-
delmällistä yhteistyötä mm. Kuuloavain-projektissa. 
Me molemmat yhdistykset olemme lasten ja per-
heiden asialla, joten molempiin kannattaa kuulua 
ja toimintaan osallistua. LapCI ry:ssä keskitymme 
erityisesti sisäkorvaistutelasten asioiden ajamiseen.
* Satakieliohjelma on valtakunnallinen verkosto, 
jonka toimintaan kannattaa jokaisen sisäkorva- 
istutelapsen perheen tutustua ja osallistua. 
www.satakieliohjelma.fi.
* Kuulovammaisten lasten vanhemmilla on oma kes-
kustelupalstansa Facebookissa. Sinne pääsee laitta-
malla Facebookin haku-kenttään ”Kuulovammaisten 
lasten vanhemmat”. Aukeavalta sivulta voi pyytää, 
että saa liittyä ryhmään. 
* Sisäkorvaistute -käyttäjien ryhmästä Facebookis-
sa löydät aikuisia CI-käyttäjiä ja lasten vanhempia: 
https://www.facebook.com/groups/29029387332/ 
Mikäli et ole ryhmän jäsen ennestään, valitse Liity 
ryhmään. Ylläpitäjä hyväksyy sinut ryhmän jäsenek-
si, kunhan kerrot, että olet lapsen vanhempi, CI-käyt-
täjä tai implantointia harkitseva.
* Kuurojen Liiton toiminnasta lapsista aikuisiin löytää 
tietoa osoitteesta www.kuurojenliitto.fi.
* Kuurojen Palvelusäätiön viittomakielen opetus-
ohjelman eli Juniori-ohjelman löytää osoitteesta 
http://www.kuurojenpalvelusaatio.fi/fin/ohjelmat/
juniori-ohjelma/.

Tiedotteen toimitus ja taitto: Marianne Rintala

Tulevia tapahtumia

SI- lasten kerhot Tampereella & 

Helsingissä

Vinkkipuheen intensiiviperuskurssi Kuurojen kansanopistossa:
La 21.11.  8.30 – 15.30 8 oh 
Su 22.11.  8.30 – 14.30 7 oh
Vinkkipuheen peruskurssilla opiskellaan menetelmän käytön perusteet. Kurssilla 
opitaan vokaalien ja konsonanttien paikat ja käsimuodot sekä niiden yhdistämiseen 
tarvittavat yksinkertaiset säännöt. Kurssilla tehdään sanaharjoitteita sekä opetellaan 
tuottamaan ja ymmärtämään yksinkertaisia lauseita. Paikkoja on 15 opiskelijalle. 
Kurssimaksu, 95€, sisältää opetuksen ja se laskutetaan kurssin jälkeen.
Ilmoittautuminen: viimeistään 9.11.,  www.kuurojenkansanopisto.fi

Vinkkipuheen peruskurssi 
Helsingissä

Ilmoittautumiset:
CIsu-paja-koordinaattori 

Marianne Rintala 
marianne.rintala@lapci.fi  

045 8590 888

HELSINKI: LapCI ry & KLT järjestävät Luovan toiminnan kerhon ala-
kouluikäisille kuulovammaisille lapsille. Vetäjänä toimii ilmaisutaidon 
ohjaaja Veera Hirvaskero. Kerhossa tutustutaan, leikitään ja askarrel-

laan sekä kokeillaan akrobatiaa ja klovneriaa. Kerho on ilmainen!
Aika: torstaisin 8.10., 22.10., 5.11., ja 19.11. klo 16-18.
Paikka: Pitäjänmäen Nuorisotalo, Jousipolku 1, 00370 Helsinki.

TAMPERE: LapCI ry järjestää taidekerhon noin 8-11-vuotiaille SI-lapsille. 
Päätavoite on ryhmäyttää SI-lapsia. Vetäjänä toimii kuvataiteilija Jani Ikonen. 
Syksyn kerhossa tehdään oma mielikuvitusmaailma asukkaineen. 
Aika: klo 12-15; lauantait 19.9., 26.9., 24.10 ja 7.11. 
Paikka: Janin työhuone, osoite: Turtolankatu 10-12, 33710 Tampere.


