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18-vuotiaan LapCI ry:n juhlavuosi alkaa
olemaan lopuillaan. Ja mitä kaikkea
tähän vuoteen onkaan mahtunut. Suurimpana ponnistuksena tietenkin Euro
CIU-symposium mutta monen monta pienempääkin tapahtumaa joissa teitä perheitä on kohdattu.
Nyt syksyllä oman viikonloppunsa saivat
jäsenistömme pienimmät ja vastaavasti
vanhimmat, sekä pienten viikonlopusta
että nuorten viikonlopusta voitte lukea
lisää tästä tiedotteesta.
Vuoden
vaihde
tuo
muutoksia
työntekijöihimme. Leena palaa takaisin
vuoden alussa ja näin saamme kiittää
Ullaa
hänen
muutaman
vuoden
mittaisesta työpanoksestaan yhdistyksen
hyväksi. Ulla on päässyt moneen mukaan
ja mekin olemme oppineet häneltä
paljon. Toivotamme Ullalle kaikkea hyvää
jatkoon, ja samalla toivotamme Leenan
tervetulleeksi takaisin.
Yhdessä olemme enemmän!
Minna Mäkelä
puheenjohtaja
LapCI ry

Tietoisku-päivä pienten SI-lasten perheille 10.2.2018 Helsinki*
Vuosikokous 14.4.2018 Turku*
Kevään luovan toiminnan kerhot Helsingissä ja Tampereella*
Musaleirit 4.-8.6.2018 ja 30.7.-3.8.2018 Resonaari, Helsinki
Pienten lasten musapaja 9.6.2018 Resonaari, Helsinki*
Englannin leiri 22.-28.7.2018 Boston Spa, Iso-Britannia
Kesäpäivät 18.8.2018 Kuopio*
Syksyn luovan toiminnan kerhot Helsingissä ja Tampereella*
Pienten SI-lasten perheiden viikonloppu 6.-7.10.2018, paikka vielä avoin.
SI-nuorten viikonloppu 27.-28.10.2018, Tampere
Pikkujoulut 24.11.2018, paikka vielä avoin.*
Lisäksi myös CIsupajasia ympäri vuoden!
Yhteistyötapahtumia:
SKUL:n nuorten laskettelumatka 21.-25.2.2018, Iso-Syöte
Kuulovamma ja harrastukset-kurssi 17.3.2018, Pajulahti / KLVL ry
Kuuloalan yhteinen kevätpiknik Ajankohta vielä avoin, Seurasaari, Helsinki*
SKUL:n nuorten urheiluleiri 2.-7.7.2018, Vierumäki
SKUL:n lasten urheiluviikonloppu 14.-16.9.2018, Vierumäki
Kuuloalan yhteiset pikkujoulut Ajankohta vielä avoin, Helsinki, Valkea Talo*
Ilmoittautuminen tapahtumiin löytyy LapCI ry:n nettisivuilta Tapahtumat-kohdasta.
*-merkityt tapahtumat ovat maksuttomia. Muihin tapahtumiin on osallistumismaksu, josta
voi hakea alennusta tai vapautusta. Tiedusteluja voi laittaa meilillä toimistolle: info@lapci.fi.

Viiton – olen olemassa

nen

a Salo

Juhan

on väkevä kuvaus identiteettinsä kanssa kamppailevan kuuron
nuoren kasvusta kulttuuristaan ylpeäksi, viittomakieliseksi
aikuiseksi.
Kuulevien vanhempien kuuro lapsi ja ainoa kuuro myös
varhaisessa elinpiirissään – siinä lähtökohdat nuoruusiässä
läpikäymälleni identiteettikriisille. Kriisi olisi voinut päättyä
traagisesti, mutta niin ei kohdallani onneksi käynyt. Kuitenkin
vasta vuosien etsikkoajan jälkeen löysin lopulta kuuron
identiteetin ja suomalaisen viittomakielen äidinkielekseni.
Halusin kirjoittaa elämästäni kirjan jakaakseni kokemukseni
kenen tahansa kieli- ja kulttuurivähemmistöön kuuluvan
kanssa. Aihe on yhteiskunnassamme erittäin ajankohtainen,
sillä kieli- ja kulttuurivähemmistöt ovat nousseet näkyvästi
parrasvaloihin.
Usein ajatellaan, että vähemmistöillä asiat ovat huonosti, ja niissä elävät poikkeavat
valtaväestöstä muutenkin – negatiivisessa mielessä. Kirja tarjoaa oivan välineen kuurojen
maailmaan eläytymiselle ja virheellisten käsitysten korjaamiselle. Samalla se antaa vahvat
näytöt kuurouden ja viittomakielen hyödyistä niin kuuroille itselleen kuin koko valtaväestölle.
Viiton – olen olemassa -kirjan kotisivut: https://juhanasalonen.jimdo.com/
Minuun voi ottaa rohkeasti yhteyttä ja pyytää kertomaan lisää kirjastani
Parhain terveisin, Juhana Salonen juhanas@gmail.com

Pienten SI-lasten perheiden viikonloppu
Sisäkorvaistutelasten

valtakunnallinen yhdistys

Hotel Winterhousessa (ent. Kuulo-Auris) riitti vilskettä kun 14
perhettä kokoontui viettämään pienten SI-lasten perheiden
viikonloppua 7.-8.10.2017. Paikalla oli yhteensä 14 pientä SIlasta.
iikonloppu aloitettiin yhteisellä lounaalla, jonka aikana
esiteltiin lastenhoitajat. Pian tämän jälkeen lapsilla alkoi
oma ohjelma ja vanhemmat pääsivät kuuntelemaan LapCI
ry:n hallituksen jäsenien Nana Lindholmin ja Mari Vassisen
luentoja. Mari puhui vanhemmille toimivasta arkikuntoutuksesta
ja Nanan puheenvuorossa käsiteltiin vanhemmuutta. Luentojen
jälkeen vanhemmat pääsivät myös kuuntelemaan Cochlearin
esittelyä.

V

Lapsille oli koko tapahtuman ajan omaa ohjelmaa, josta vastasivat
lastenhoitajat. Leikimme paljon yhdessä pihalla. Ulkoilun jälkeen
siirryimme sisälle pelaamaan, leikkimään ja askartelemaan.
Lopuksi oli vielä yhteinen leikkituokio ja rauhoittuminen.
dä muita
ä leikkiä ja näh
ä
e
rk
tä
li
o
e
ll
pysähtyä ja
"Lapse
ille oli tärkeää
m
m
e
h
n
a
V
a on
.
a
imppalapsi
millainen matk
tä
si
ja
a
st
tu
u
nto
pohtia kuuloku
jo kuljettu."

Tämän jälkeen perheet pääsivät yhdessä Ritva Torpan muskariin.
Muskarissa pienimmätkin lapset pääsivät kokeilemaan
monenlaisia rytmisoittimia ja kokemaan musiikin riemun.

Illalla perheet pääsivät rentoutumaan ja viettämään yhdessä
aikaa takkatuvalla makkaraa paistaen, herkutellen ja jutellen.
Osa perheistä yöpyi hotellissa ja sunnuntaiaamuna ohjelmassa
oli vielä uintia ja saunomista ennen kotiin lähtöä.
"Suuri merkitys
oli varmasti nähdä
omanikäisiä muita istutelapsia ja huomata
ettei ole ainoa härvelipää. Meille vanhemmille taas vertaistuki
ja vinkit muilta vanhemmilta oli parasta
antia."

Kiitos ja näkemiin Ulla!
Tulin LapCI ry:n toiminnanjohtajaksi marraskuussa 2014 Leena Hasselmanin toimivapaan
sijaiseksi. Nyt Leenan vuodet Singaporessa ja minun vuodet Helsingissä alkavat olla ohi.
Minulla on uusi vakituinen työpaikka lähempänä kotiani Valkeakoskea, Tampereella. Palaan takaisin IT-alalle, Elisa Appelsiinin palvelukseen. Sisäkorvaistutepiireissä jatkan edelleen vapaaehtoistöitä vertaistuki- ja Cochlearin teknisenä tukihenkilönä.
Nämä kolme vuotta ovat olleet oikein antoisia, mutta myös voimia vieviäkin. Antoisaa on
ollut erityisesti nähdä lasten ja perheiden iloa sekä voimaantumista vertaisia kohdatessaan. Vertaisuudessa on voimaa. Voimia vievää on ollut kevään 2017 EURO-CIU symposiumin järjestämisen lisäksi Valkean Talon työpäivien sumpliminen sopimaan perheemme
kalenteriin - meillä kun miehenikin käy täältä Valkeakoskelta Helsingissä töissä ja alakouluikäiset poikamme vielä kaipaavat muutakin läsnäoloa kuin jääkaapin täytettä.
Toivon tsemppiä Leenalle osin vanhaan tuttuun työhön, mutta myös kolmen vuoden aikana muuttuneiden asioiden opetteluun. Teiltä jäseniltä toivon aktiivisuutta eli tukea ja ideoita siitä, mihin suuntaan LapCI ry:n pitäisi kulkea. Kiitos kaikille kollegoille, hallituslaisille
ja teille rivijäsenille - on ilo jättää hyvinvoiva ja virkeä 18-vuotias LapCI ry tuttuihin ja
osaaviin käsiin.

Olkaa edelleen yhdessä enemmän! / Ulla

SI-nuorten viikonloppu
SI-nuorten viikonloppua vietettiin kahdeksan nuoren voimin
Tampereella Dream Hostellin tiloissa. Paikalla olivat ohjaajina
LapCI ry:n Viivi & Mari. Tässä otteita nuorten blogikirjoituksesta:

”Photoshoppaaminen oli todella hauskaa ja tykkäsin siitä.”
”Opin uusia asioita Photoshopin käytöstä, sekä oli hauska nähdä
muidenkin tuotoksia!”
”Mika kertoi meille uusista Cochlearin laitteista. Saimme myös itse
katsoa ja tutkia laitteita, joita Mika oli tuonut mukanaan. Myös
lisälaitteista ja Cochlear-familystä puhuttiin. Esittely kesti noin tunnin
ja se oli hyödyllinen ja mielenkiintoinen, kiitos Mika!”
”Pelissä oli käytävillä monta huonetta, joissa piti ryhmissä ratkaista
tehtäviä tietyssä ajassa. Osa huoneista oli vaikeita ja osa helpoimpia. Pelasimme peliä puolitoista
tuntia. Emme päässeet ihan huippusijoille, mutta nautimme pelistä silti ja kaikilla oli hauskaa.”
”Me syötiin pizzaa ja paljon muita ruokia Raxissa. Sen jälkeen käytiin S-marketissa, josta sai ostaa
herkkuja. Kun palasimme majapaikkaamme, aloimme pelaamaan lautapelejä. Ohjaajat tarjosivat
meille karkkia, kun pelasimme lautapelejä.”
Nuoret: Oiva, Jonathan, Onni, Hanna,
Jenna, Venla, Pinja ja Miisa.
Koko kirjoituksen voit lukea LapCI ry:n blogista: www.lapci.fi/blogi

Pitäjänmäen avaruussoturit vauhdissa!

LapCI ry:n syksyn Luovan toiminnan kerho pidettiin Pitäjämäen Nuorisotilalla
11.9.-30.10.2017. Kerhossa kävi aktiivisesti 6 lasta. Osalla oli sisäkorvaistutteet,
ja osalla tavalliset kuulokojeet.

L

apset toivoivat, että kuvaisimme kerhossa Star Wars-aiheisen avaruuselokuvan.
Toisella kerhokerralla askartelimme elokuvaa varten miekkoja, suojakilpiä,
naamareita, asuja ja avaruusaluksen. Kun elokuvassa tarvittavat rekvisiitat
olivat valmiit, siirryimme ulos kuvaamaan ensimmäisiä otoksia elokuvaan. Lapset
olivat todella innoissaan asusteissaan, keksivät itsekin kohtauksia ja olivat mukana
ideoimassa elokuvan tapahtumia.
Viimeisellä kerhokerrallamme vuorossa oli kuvaamamme Pitäjänmäki Warselokuvan ensi-ilta, johon kutsuimme tietysti myös kerholaisten vanhemmat. Ensiesitystä ennen leivoimme yhdessä tarjottavaksi kahden eri makuisia muffinsseja
ja koristelimme ne runsaalla kuorrutuksella ja muilla upeilla koristeilla. Elokuvan
katsominen nauratti kovasti lapsia ja oli suurmenestys. Ensiesityksen jälkeen
vaadittiinkin heti perään uusintaesitys, ja sehän kyllä järjestyi!

CIsupajanen Jyväskylässä
Keskiviikkona 20.9.2017 joukko keskisuomalaisia istutelasten perheitä kokoontui viettämään iltaa Jyväskylän Superparkiin. Mukana oli seitsemän perhettä,
yhteensä 29 henkilöä.

S

uperparkissa lapset pääsivät touhuamaan vanhempien kanssa palloilujen,
trampoliinien, temppuratojen ja pelien parissa. Lapsilla näkyi olevan
hauskaa ja hiki virtasi. Illan aikana nautittiin hotdogeja sekä herkuteltiin
karkein ja popparein. Kahvittelun lomassa vanhemmat ehtivät vaihtaa hieman
kuulumisia ja jutella istuteasioista. Ehdittiin jopa suunnitella hieman seuraavaa
tapaamistakin joka on 2.12.2017!
"Tapahtumalla oli suuri merkitys, koska pääsimme näkemään suht.
lähellä asuvia muita SI-käyttäjiä ja heidän perheitään ensimmäistä
kertaa. Vertaistuki kun on voimaannuttavaa. Oli ihana nähdä ja tajuta
että hyvin ne imppapäät pärjää."

Tulevia tapahtumia
Laskettelumatka Pikku-Syötteelle ja
Iso-Syötteelle 21.-25.2.2018
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Haluaisitko tuottaa sisältöä eri
some-kanavillemme? Ota yhteyttä:
viivi.kilpelainen@lapci.fi
Paikka: Pudasjärvi
Kohderyhmä: 13-17 vuotiaat
Hinta: 180 euroa (sisarusalennus 150 euroa)
Sisältö: Suomen Kuurojen Urheilu ry järjestää taas laskettelumatkan nuorille, järjestämisessä
mukana ovat Kuurojen Liiton nuorisotyö, Kuuloliitto ry, LapCI ry ja Kuurojen Palvelusäätiön
juniori-ohjelma. Laskettelumatkalla pääsee nauttimaan Pohjois-Suomen karusta ja
lumisesta luonnosta lasketellen, illalla voi taas nauttia muiden nuorten seurasta.
Pakettihinnassa on bussikuljetus reitille Helsinki-Jyväskylä-Pudasjärvi ja takaisin,
majoitus, ruokailu (aamupala, yksi lämmin annos ja iltapala per päivä) ja kolmipäiväinen
laskettelulippu.
Hakuaika: 7.1.2018 mennessä
Lisätiedot: Juha Vahtera / juha.vahtera@kuurojenliitto.fi
Ilmoittautuminen: http://bit.ly/2AYUGrK

Tietoiskupäivä
10.2.2018

Etsitkö lisää tietoa sisäkorvaistutteista? Haluatko tavata muita SI-perheitä? Oletko
LapCI ry:n uusi jäsen? Tietoiskupäivä on suunnattu pienten SI-lasten perheille ja
uusille jäsenillemme. Tervetuloa mukaan koko perheen voimin. Aikuiset pääsevät
kuuntelemaan luentoja ja vertaiskeskusteluja. Lapsille on omaa kivaa ohjelmaa
lastenhoitajien kanssa. 10.2.2018 klo 9.30-13.00, Valkea Talo / Ilkantie 4, 00400 Helsinki
Tapahtuma on maksuton. LapCI ry tarjoaa lounaan. Ilmoittaudu viimeistään 2.2.2018!
Ilmoittautuminen: http://www.lapci.fi/tietoiskupaiva2018/

Kuulovamma ja harrastaminen
-kurssi 17.3.2018
Koko perheen vertaistapahtuma SI-lasten perheille lauantaina 17.3.2018 Pajulahdessa. Ohjelmassa vanhemmille luentoja ja vertaiskeskustelua, lapsille liikunnallisia lajikokeiluja. Lisätiedot
tapahtumasta ja ilmoittautuminen tulevat LapCI
ry:n sivuille lähempänä tapahtumaa. Tapahtuma
järjestetään yhteistyössä KLVL ry:n kanssa.

Tietoa ajankohtaisista tapahtumista
www.lapci.fi
• Puheenjohtaja Minna Mäkelä
minna.lapci@gmail.com, 050 5609907
• Toiminnanjohtaja Ulla Konkarikoski
ulla.konkarikoski@lapci.fi, 0400 914 583
• Projektikoordinaattori Mari Mäenpää
mari.maenpaa@lapci.fi, 045 8590888
• Järjestöassistentti Viivi Kilpeläinen
viivi.kilpelainen@lapci.fi, 040 5645656

YHTEYDENPITOA

MUITA TÄRKEITÄ KONTAKTEJA
• Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto (KLVL
ry) on sisarjärjestömme, jonka kanssa teemme
yhteistyötä
mm.
Kuuloavain-hankkeessa.
Me molemmat yhdistykset olemme lasten ja
perheiden asialla, joten molempiin kannattaa
kuulua ja toimintaan osallistua. www.klvl.org.
• Facebookissa on oma keskustelupalsta
Kuulovammaisten lasten vanhemmille. Sinne
pääsee laittamalla Facebookin haku -kenttään
”Kuulovammaisten lasten vanhemmat”.
• SI-käyttäjien Facebook -ryhmästä löydät aikuisia
SI-käyttäjiä ja lasten vanhempia: www.facebook.
com/groups/29029387332/ Ylläpitäjä hyväksyy
sinut ryhmän jäseneksi, kunhan kerrot, että olet
lapsen vanhempi, SI-käyttäjä tai implantointia
harkitseva.
• Facebookissa on myös Sisäkorvaistute vertaistukiryhmä
käyttäjille,
harkitseville
ja
läheisille:
www.facebook.com/
groups/1055667584490427
• Satakieliohjelma
on
valtakunnallinen
verkosto, jonka toimintaan kannattaa
tutustua: www.satakieliohjelma.fi.
• Kuurojen Liiton toiminnasta lapsista aikuisiin
löytää tietoa: www.kuurojenliitto.fi.
• Kuurojen Palvelusäätiön (KPS) viittomakielen
opetusohjelmasta eli Juniori-ohjelmasta tietoa:
www.kuurojenpalvelusaatio.fi/fi/apua-arkeen/
viittomakielen-juniori-ohjelma/.

Tykkää LapCI ry:stä Facebookissa!
Tiedotteen toimitus ja taitto: Viivi Kilpeläinen

