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LapCI ry:n TAPAHTUMIA 2016

Ohjaajakoulutus Kuulo- ja viittomakielialalle, Kuurojen kansanopistossa 30.-31.1.2016
SKUL:n Laskettelumatka (yht. mm. Kuurojen liitto) 13-17 v. 23.-27.2.2016
Luovan toiminnan kerhot toivottavasti jatkuvat sekä TRE että HKI!
Mitä kuuluu kouluun? (yht. KLVL) 12.3.2016 TRE, tietoiskupäivä koulunsa aloittavien
kuulovammaisten lasten perheille

Tervehdys
jälleen!

V

uosi lähenee loppuaan ja on aika hieman
vetää yhteen mennyttä ja siirtää katsetta
tulevaan.
Kuluneen vuoden aikana on pyörinyt jo tutusti
kesän bändileirit ja nuoret kävivät Englannissa,
josta kotiinkin päästiin muutaman mutkan kautta. Bändi on päässyt esittelemään oppimiaan
taitoja keikoilla. Vuosikokouksessa ja kesäpäivillä oli mukana runsaasti uusia perheitä. Samoin
Pienten SI-lasten perheiden viikonloppu kiinnosti hyvin monia.
Tämän lisäksi on ollut kerhotoimintaa niin Tampereella kuin Helsingissäkin. Tampereella tehtiin
keväällä animaatioita monella eri tavalla ja syksyllä ryhmäläinen kotiutui ryhmästä kierrätysmateriaaleista tehdyn naamion kanssa.
Mutta mitä ensi vuonna? Sekä tiedotuksessa
että toiminnassamme pyrimme aiempaa laajemmin huomioimaan myös isommat jäsenemme. Blogiin tulee tekstejä ammatinvalinnasta
ja aikuistumisesta. Tuttuun tapaan pieni kooste
blogiteksteistä julkaistaan myös tiedotteessa.
Muutoin jatkamme hyväksi havaittuja toimintamuotoja ja totta kai otamme vastaan toiveita
myös teiltä jäseniltä.
Nyt nautitaan pimenevistä illoista ja odotellaan
valkoista peitettä koko maahan. Jo vajaan kuukauden kuluttua tapaammekin Pikkujouluissa
Tampereella.
Yhdessä olemme enemmän,
Minna Mäkelä
puheenjohtaja

LapCI ry:n Vuosikokous 2.4.2016 pääkaupunkiseudulla, puuhaa koko perheelle
Musaleirit Resonaarissa 8-13-vuotiaille 6.-10.6. ja HUOM: 1.-5.8.2016
Englannin leiri International Friendship Week 14-15 v. 24.-30.7.2016
Kesäpäivät 20.8.2016 Näillä näkymin Seinäjoella!

Vuosi on vierähtänyt

Aloitin 2,5 vuoden mittaisen pestini Leena Hasselmanin toimivapaan sijaisena
1.11.2014. Eka vuosi on hurahtanut vauhdilla, olen tavannut mukavia perheitä
ja ennen kaikkea “päätähtiämme” eli SI-lapsia ja -nuoria sisaruksineen!

L

apCI ry:n toimistot sijaitsevat Helsingin
Haagassa Valkeassa Talossa. Koska meitä
on vain kaksi työntekijää, työpäivien aikana vaihdamme ketterästi tehtävästä toiseen.
Koordinaattori Marianne kantaa päävastuun
tapahtumien järjestämisestä ja minä sitten
siitä byrokraattisemmasta puolesta, kuten rahoitushakemuksista, erilaisista lausunnoista
ja hallituksen kokouksista.

ottaneet sähköisen ostolaskujen käsittelyn
käyttöön sekä rakentaneet uudet verkkosivut,
johon saimme bloginkin.
Mitä tulevaisuus tuo toivottavasti tullessaan?
Nyt päästään siihen toivotaan-osioon. Rakas
joulupukki, anna meidän rahoitushakemustemme mennä läpi! Haimme RAY:n toiminta-avustuksen lisäksi nimittäin Kulttuurirahastolta ja Koneen säätiöltä rahoja vuonna
2017 järjestettävän ISON sisäkorvaistutesymposiumin järjestämiseen. Laita jo nyt kalenteriisi 20.-21.4.2017, silloin Helsingissä
järjestetään kansainvälinen kaksipäiväinen
sisäkorvaistuteaiheinen symposium. EuroCIU, joka on eurooppalainen katto-organisaatiomme, pitää vielä vuosikokouksensa
lauantaina 22.4.2017.
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(RAY) haluavat nähdä mihin
rahat käytetään, joten meitä valvotaan tarkasti. Lisäksi teemme toiminnan arviointia ja siksi
saatte tapahtumien jälkeen ja aika ajoin vastata kyselyihimme, jotta saamme itsearvioinnin
tueksi niitä todellisia mielipiteitä viestintämme ja toimintamme vaikuttavuudesta.
Perustyön lisäksi teemme myös työn ja yhdistyksen toiminnan kehittämistä: nyt vuoden
aikana olemme mm. vaihtaneet tilitoimistoa,

”

Soita tai mailaa, jos
voimme olla avuksesi
SI-juttuihin liittyen!

Tässä pieni raapaisu siihen, mitä kaikkea
työmme pitää sisällään! Nykäise hihasta,
soita tai mailaa, jos voimme olla avuksesi SIjuttuihin liittyvissä asioissa. Pikku vinkkinä
muuten: meiltä saa lausuntoja ja mielipiteitäkin, jos byrokraatit uhkaavat heittää kapuloita
rattaisiinne! Ilolla huomasimme tänä syksynä,
kuinka erään koululaisen taival helpottui, kun
lausuntoja ilmoille laitoimme.
Ulla Konkarikoski
toiminnanjohtaja

PIENTEN SI-LASTEN VKL | PALAUTETTA

Pienten SI-lasten
Sisäkorvaistutelasten

valtakunnallinen yhdistys

perheiden oma viikonloppu
LapCI ry:n puheenjuohtaja Minna Mäkelä
raportoi pienten SI-lasten perheille lokakuussa järjestetystä viikonlopusta.

HYKS:ssä pitkän uran
tehneen kuntoutusohjaaja Ritva Lapin
kanssa. Ohjasimme
esittelykierroksen ja
sen jälkeen perheet
tuottivat itse niin hedelmällistä keskustelua että me saimme
Ritvan kanssa olla lähinnä kuuntelijoina,
kertoen väliin omista
poluistamme ja kokemuksistamme. Puolitoista tuntia hurahti
kuin siivillä.
Seuraavaksi vuorossa
e hetki kun lapsesi on saanut diagnoosin oli paketti tiukkaa tietoa tekniikasta. Teemu
vaikeasta kuulovammasta. Se hetki kun Koski Cochlear Finlandilta kertoi heidän sisäolette perheenä tehneet päätöksen, että korvaistutejärjestelmistään, uusista langattolapselle leikkautetaan sisäkorvaistutteet ja mista lisälaitteista sekä muista oheistarvikkeisaloitetaan SI-kuntoutus. Se hetki kun laitteet ta. Jälleen jaettiin yhteisiä kokemuksia, arjen
aktivoidaan. Se hetki kun alkaa tulla
vinkkejä itse
llinen s i s ä k o r v a e
d
y
ä
ensimmäisiä sanoja.
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li aiva
Nämä ovat niitä hetkiä joita
istutteiden
Paikka o
pselle.”
monet jäsenemme ovat kokekäytöstä jne.
pienelle la
neet tai kokemassa. Niitä hetkiä,
Iltapäivän
joina ainakin omalla kohdalla kaipasin toisia viimeisistä tuokisaman eläneitä ja kokeneita ihmisiä.
oista vastasi toiLokakuun ensimmäisenä viikonloppuna mintaterapeutti
Kuulo-Aurikseen Helsingissä kokoontui 12 Marja Laakso.
perhettä ympäri Suomen (mm. Kajaanista, Ruokailun
jälJyväskylästä, Hämeenlinnasta, Lohjalta ja keen
otettiin
Tampereelta). Suurimmalla osalla perheistä mukaan
SIoli noin 2-vuotias lapsi jolla takana noin vuosi lapset ja Marja
elämää sisäkorvaistutteiden kanssa.
ohjasi erilaisia
Lauantaina aloitimme yhteisellä lounalla kielen käyttöä
jolloin perheet alkoivat tutustumaan. Ensim- tukevia lauluja
mäisenä varsinaisena ohjelmana oli keskus- ja leikkejä.
telutuokio, jonka vetäjänä toimin yhdessä Illan tullen al-
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”

koi perheiden vapaa-aika. Lapset olivat ulkoilleet ja touhuilleet ja myös heille alkoi oman
perheen seura kelpaamaan.
LapCI ry:n perinteinen Singstar-laite kaivettiin myös esiin ja mukana olleet jo vähän
isommat SI-lapset näyttivät pienempien perheille mallia kuinka musiikista voi nauttia
myös sisäkorvaistutteilla.
Sunnuntaina aloitimme kuulumisten vaihtamista aamupalalla. Aamupalan jälkeen siirryimme uima-altaille. Monilla perheillä olikin
jo käytössään Aqua+ -vesisuoja ja niillä joilla
ei vielä ollut, oli mahdollista kokeilla sellaista.
Uinnin jälkeen vuorossa oli vielä lounas ja sen
jälkeen perheet aloittivat kotimatkansa ympäri Suomen, Kajaanista Helsinkiin.
Tarve tällaiselle tapahtumalle oli selkeästi
olemassa. Perheitä olisi tullut enemmänkin.
Yhdityksenä saatoimme todeta, että vastaavia tapahtumia on syytä järjestää jatkossakin. Siispä Kuulo-Auris on varattu pienten
SI-lasten perheille jälleen 8.-9.10.2016, joten
merkatkaa tuo viikonloppu vaikka jo kalentereihinne!
Minna Mäkelä
puheenjohtaja
www.lapci.fi/blogi (teksti julkaistu
14.10.2015)
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KERHOTOIMINTA SYKSYLLÄ 2015 | LAPCI-UUTISIA

Luovan toiminnan kerhot

LapCI ry:n kerhot ovat pyörineet tänä syksynä sekä Tampereella että Helsingissä. Tässä kuulumisia.

T

ampereella taidekerho on pyörinyt neljä
kertaa joka toinen lauantai kuvataiteilija
Jani Ikosen työhuoneella. Kerhossa on
käynyt neljä lasta. Syksyn aikana jokainen on
saanut tehdä oman naamion.
Palautetta kerättiin jälkikäteen. Kerholaiset
toivoivat, että mukaan tulisi enemmän lapsia: ”Ryhmä voisi olla isompikin, mutta ei kovin paljon isompi. Kertojakin voisi olla ehkä

”

Pienessä ryhmässä
on saanut kokeilla
uudenlaisia
asioita ja antaa
mielikuvituksen
lentää, toteuttaa
itseään.

Alla Tampereen taidekerhon
naamioita tekijöineen.
Kuvat: Jani Ikonen.

enemmänkin, toisaalta tälläinen 4 kertaa oli
kiva ’spurtti’. 3 tuntia kerrallaan tuntui aikuisesta ensin varsin pitkältä, mutta itse asiassa
oli juuri sopiva: Lapset saivat rauhassa keskittyä juttuunsa.”
Helsingissä puolestaan kerho kokoontui joka
toinen torstai-ilta ja oli nimeltään Luovan toiminnan kerho. Sitä veti ilmaisutaidon ohjaaja
Veera Hirvaskero. Paikkana oli Pitäjänmäen
nuorisotalo. Kerhossa oli kuusi alakouluikäistä
lasta. Se järjestettiin yhteistyössä Pääkaupunkiseudun KLT:n kanssa, joten kerhossa ei ollut
pelkästään SI-lapsia, vaan muitakin esim. kuulolaitetta käyttäviä.
Kerhossa tutustuttiin, askarreltiin, leikittiin
sekä kokeiltiin akrobatiaa sekä klovneriaa. Viimeisellä kerralla oli esitys vanhemmille.
Marianne Rintala
koordinaattori

LapCI ry
onnittelee

Ritva Torppaa
Musiikilliset aktiviteetit auttavat sisäkorvaistutteella kuulevia lapsia, ilmeni
puheterapeutti Ritva Torpan väitöksessä. Hän väitteli marraskuussa 2015 käyttäytymistieteellisessä
tiedekunnassa
psykologian alaan kuuluvasta aiheesta
Pitch-related auditory skills in children
with cochlear implants: The role of auditory working memory, attention and
music.

S

eurantatutkimuksissa Torppa mittasi aivojen reaktioita musiikillisissa äänissä
tapahtuviin muutoksiin. Aivovastemenetelmän avulla nähtiin 4-13-vuotiailla, kotona
paljon laulavilla SI-lapsilla kuulotarkkaavuusvasteiden (P3a) nopeutumista ja suurenemista jopa samakaltaisiksi kuin kuulevilla lapsilla.
Tätä ei havaittu muilla SI-lapsilla.
Torpan tutkimustulosten perusteella laulaminen auttaa aivoja reagoimaan paremmin
musiikin rytmien, äänen laadun ja korkeuden
muutoksiin. Se auttaa myös toipumaan kuurouden aiheuttamista muutoksista kuulotarkkaavuudessa.
-Väitöskirjani tulokset viittaavat vahvasti siihen, että kotona laulamisen ja ohjatun musiikkitoiminnan yhdistelmä on tie SI-lasten ja
mahdollisesti myös muiden kuulovammaisten
lasten parempaan puhekielen kehitykseen,
koulumenestykseen ja elämänlaatuun, Torppa painottaa.
LapCI ry onnittelee lämpimästi tuoretta filosofian tohtori Ritva Torppaa!

Stipendejä lapcille

H

uomio! LapCI ry haluaa myös tänä
jouluna muistaa sisäkorvaistutelapsia
stipendeillä. Mikäli tunnet jonkun lapsen tai nuoren, joka on esimerkiksi ylittänyt
itsensä tai toiminut esimerkillisellä tavalla
edistääkseen SI-lasten asiaa, niin laita viestiä:
marianne.rintala@lapci.fi.
Stipendejä jaetaan jouluisin ja keväisin.

Sisäkorvaistutelasten

valtakunnallinen yhdistys

Tulevia tapahtumia
-hankkeen päätösseminaari
Olet lämpimästi tervetullut juhlistamaan Kuulovammaisten Lasten Vanhempien
liitto ry:n ja LapCI – sisäkorvaistutelasten valtakunnallinen yhdistys ry:n yhteisen
Kuuloavain-hankkeen päättymistä loppuseminaariin!
Aika: 2.12.2015 klo 13-16, paikka: Valkean talon auditorio, Helsinki.
Esiintyjinä mm: Anneli Salomaa, HUS:n ylilääkäri Antti Aarnisalo, puheterapeutti Tanja
Rasmussen ja TYKS:n perhepsykoterapeutti Outi Abrahamsson. Käet ylös! -duo esittää
viittomakielistä musiikkia. Tapahtuma on ilmainen. Katso lisää: www.kuuloavain.fi.

Haluatko lähteä kesällä 2016 Englantiin?
Oletko silloin 14–16-vuotias?
* 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.

YHTEYDENPITOA

LapCI ry lähettää neljän nuoren delegaation sekä
huoltajan The Ear Foundationin kansainväliselle SInuorten leirille 24.–30.7.2016. Hae mukaan!
Kirjoita motivaatiokirje ”Miksi juuri minut tulisi valita leirille?” Lähetä se marraskuun
2015 loppuun mennessä koordinaattorille: marianne.rintala@lapci.fi. LapCI ry:n
hallitus käsittelee kirjeet ja valitsee delegaation.
Leirille lähetetään myös yksi huoltaja, joten etusijalla olisi sellainen nuori, jonka esim.
äiti tai isä pääsisi leirille mukaan. Huoltajalle matka on ilmainen. Leirin hinta on 200
€, sisältäen lennot Helsingistä Manchesteriin ja matkat Englannissa sekä täysihoidon
leirillä. Lisäksi järjestetään tapaaminen Suomessa ennen leiriä.

Lastenohjaajakoulutus (15 h)

30.– 31.1.2016
Valkea talo
Ilkantie 4
Helsinki

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia ohjaajana kuulo-,
kuulonäkövamma- ja viittomakielialan järjestöjen lasten- ja nuorten
toiminnassa. Kieli: suomi / viittomakieli. Hinta on 30 €.

Ilmoittautuminen viimeistään 4.1.2016 www.kuurojenkansanopisto.fi/lyhytkurssit
Kurssista saa todistuksen. Tiedustelut: Päivi Vataja, Kuuloliitto, Harvinaiset -toiminta, paivi.
vataja@kuuloliitto.fi, p. 050 5717 884.

MUITA TÄRKEITÄ KONTAKTEJA
* Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto (KLVL
ry) on sisarjärjestömme, jonka kanssa teemme hedelmällistä yhteistyötä mm. Kuuloavain-projektissa.
Me molemmat yhdistykset olemme lasten ja perheiden asialla, joten molempiin kannattaa kuulua
ja toimintaan osallistua. LapCI ry:ssä keskitymme
erityisesti sisäkorvaistutelasten asioiden ajamiseen.
* Satakieliohjelma on valtakunnallinen verkosto,
jonka toimintaan kannattaa jokaisen sisäkorvaistutelapsen perheen tutustua ja osallistua.
www.satakieliohjelma.fi.
* Kuulovammaisten lasten vanhemmilla on oma keskustelupalstansa Facebookissa. Sinne pääsee laittamalla Facebookin haku-kenttään ”Kuulovammaisten
lasten vanhemmat”. Aukeavalta sivulta voi pyytää,
että saa liittyä ryhmään.
* Sisäkorvaistute -käyttäjien ryhmästä Facebookissa 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 jäseneksi, kunhan kerrot, että olet lapsen vanhempi, CI-käyttäjä tai implantointia harkitseva.
* Kuurojen Liiton toiminnasta lapsista aikuisiin löytää
tietoa osoitteesta www.kuurojenliitto.fi.
* Kuurojen Palvelusäätiön viittomakielen opetusohjelman eli Juniori-ohjelman löytää osoitteesta
http://www.kuurojenpalvelusaatio.fi/fin/ohjelmat/
juniori-ohjelma/.

Tykkää LapCI ry:stä Facebookissa!
Tiedotteen toimitus ja taitto: Marianne Rintala

