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1. LapCI ry:n tarkoitus, tehtävä ja tavoitteet

LapCI ry on valtakunnallinen sisäkorvaistutelasten yhdistys. LapCI ry:n perusti 
vuonna 1999 joukko vanhempia pääasiallisimpana tarkoituksenaan tukea sisäkor-
vaistutteen (SI) saaneita lapsia ja heidän perheitään kautta koko Suomen.

• LapCI ry haluaa olla aidosti valtakunnallinen kaikkien suomalaisten SI-lasten ja 
perheiden yhdistys (nykyisin toiminta vielä pk-seudulle ja Etelä-Suomeen kes-
kittyvää)

• Yhdistys toimii ensisijaisesti SI-lasten ja perheiden yhdistyksenä. Akustisia kuu-
lolaitteita käyttäviä lapsia ja heidän perheitään ei aktiivisesti havitella jäseniksi

• Yhdistys toimii jatkossakin itsenäisesti eikä liity kuulovamma-alan liittojen 
(esim. KHL, KLVL) alajärjestöksi

• Yhdistys tekee avointa ja aktiivista yhteistyötä kaikkien muiden kuulovam-
ma-alan järjestöjen kanssa

• Yhdistys välttää tietoisesti ”institutionalisoitumista” 
• LapCI ry on ketterä, lähtökohtaisesti omien jäsentensä pyörittämä aito kansa-

laisjärjestö, jonka toiminta lähtee jäsenistöstä ja on tehty jäsenistölle
• Yhdistyksen kaiken toiminnan on hyödytettävä SI-lapsia ja -perheitä ja sen on 

lähdettävä heidän odotuksistaan ja tarpeistaan

Toiminnan tavoitteet 2019-2023
Lisäämme toimintaamme, vaikuttavuuttamme ja jäsenmääräämme. Vaikutamme 
erityisesti kuuloterveyteen ja perheiden hyvinvointiin. Ennakoimme toimintaym-
päristön muutoksia reagoimalla nopeasti, joustavasti ja rohkeasti ihmisten tarpei-
siin.

Tuemme sisäkorvaistutelapsia ja -perheitä ammatillisesti sekä vapaaehtoistyön 
avulla. Neuvontamme perustuu sekä henkilökohtaiseen kohtaamiseen että säh-
köisten palveluiden käyttöön.

Vahvistamme osaamista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Toimintamme on kiinnos-
tavaa ja merkityksellistä. Olemme kansalaisjärjestö, jonka toiminta tapahtuu kaik-
kialla Suomessa sekä kansainvälisesti.
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Tehtävämme
 

Sisäkorvaistutelasten ja 
-perheiden tukeminen kuulo-

vammapolulla

Tulevaisuutemme

Kokeileva, kasvava ja vakiin-
tunut asiantuntijajärjestö, 
joka edistää sisäkorvaistu-
telasten asiaa yhteiskun-

nassa. 

Arvomme

Avoimuus, 
riippumattomuus ja yhdessä 

tekeminen ja oppiminen.

2. LapCI ry:n toimintamuodot

CIsu-pajatoiminta on Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen (STEA) koh-
dennetun toiminta-avustuksen turvin toteutettua toimintaa. CIsu-pajatoiminnassa 
SI-lapset pääsevät harjaannuttamaan taitoja, joissa he jäävät altavastaajan ase-
maan suhteessa normaalikuuloisiin ikätovereihin. CIsu-pajoja järjestetään myös 
SI-perheille vertaistuen mahdollistamiseksi.

KUULOAVAIN.FI, kuulovamma-alan tietoportaalin rakennushanke (2012-2014) yh-
teistyössä KLVL ry:n kanssa. Kuuloavaimen viimeinen toimintavuosi oli 2015, jonka 
jälkeen Kuuloavaimen toiminta jatkuu usean eri kuulovamma-alan järjestön yhteis-
työprojektina osana jokaisen omaa perustoimintaa. KLVL ry ja LapCI ry koordinoi-
vat yhdessä Kuuloavain-toimintaa.

LapCI ry:n toimintamuotoja ovat myös edunvalvonta, tiedotus ja vaikuttaminen, 
joista kerrotaan tarkemmin myöhemmin tässä toimintakertomuksessa.
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3. Toimipaikat

LapCI ry:llä oli kaksi toimistohuonetta Valkeassa Talossa (Ilkantie 4, A-osan 3. ker-
roksessa). Toimistot on vuokrattu Kuuloliitolta. Syyskuussa 2018 (Paikka Auki-työn-
tekijän aloittaessa) muutettiin toinen toimistoista isommaksi, jotta saatiin lisää 
tilaa ja parannettua työntekijöiden päivittäistä yhteistyötä. Molemmat toimistot 
saatiin siirrettyä yhteiseen langattomaan verkkoon.

Toimistojen sijainti Valkeassa Talossa  mahdollistaa ja helpottaa yhteistyötä myös 
kuuloalan muiden järjestöjen kanssa. Ideointi ja innovointi mahdollistuu parem-
min, kun osa sosiaalitiloista on yhteisiä esim. Kuuloliiton kanssa.

4. Vuoden 2018 toiminta

4.1. Hallinto

Hallitus
LapCI ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 14.4.2018 Turun 
Linnan ravintolan tiloissa. Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus vuodelle 2018. 
Hallitus koostuu eri-ikäisten sisäkorvaistutelasten vanhemmista, ja se ohjaa yhdis-
tyksen toimintaa. 

LapCI ry:n puheenjohtajana jatkoi Minna Mäkelä. Varapuheenjohtajaksi valittiin 
ensimmäisessä hallituksen kokouksessa Ali Ghiasi. Sihteeriksi valittiin Mari Vas-
sinen. Hallituksen muut jäsenet olivat Tiina Sakomaa, Anri Ruokangas-Syrjälä ja 
Nana Lindholm. Hallituksen varajäseninä toimivat Juha-Matti Kingelin, Tanja Ras-
mussen ja Juha-Pekka Syrjälä. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-tilintarkastaja Johanna 
Hildén ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Katja Hanski.

Yhdistyksen hallitus toimi CIsu-pajan ohjausryhmänä kokonaisuudessaan. Kuuloa-
vain-toiminnan toimistusneuvoston puheenjohtajatyötä jakoi KLVL ry:n toiminnan-
johtaja Sari Suokaksen kanssa toiminnanjohtaja Leena Hasselman. Satakieliohjel-
man ohjausryhmätyöhön osallistui puheenjohtaja Minna Mäkelä. 

Hallitus kokousti toimintakautensa aikana 5 kertaa tapahtumien yhteydessä eri 
puolilla Suomea (Vantaa, Tampere, Kuopio, 2 x Helsinki), . Sähköpostikokouksia pi-
dettiin 6 kpl. Näiden lisäksi hallituksen jäsenet tapasivat toisiaan vuosikokouksessa 
Turussa. 

Taloudenhoitaja
Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi toiminnanjohtaja Leena Hasselman halli-
tuksen ulkopuolelta. Kulujen hyväksyntärajat määriteltiin v. 2015 sähköiseen res-
kontraan siirtyessä seuraavasti: projektikoordinaattori saa hyväksyä alle 500 eu-
ron kulut, toiminnanjohtaja hyväksyy alle 5000 euron laskut ja jos tulee yli 5000 
euron kertasuorituksia, niiden hyväksynnästä vastaa yhdistyksen puheenjohtaja. 
Projektikoordinaattorin hyväksymisoikeudet välillä tammi-lokakuu 2018 kuuluivat 
projektikoordinaattorin sijainen Mari Mäenpäälle ja sen jälkeen ne siirtyivät uudel-
le sijaiselle, Jonna Virtaselle.

Työntekijät 
LapCI ry:ssä työskenteli vuonna 2018 tammi-lokakuussa yksi vakituinen työntekijä 
eli toiminnanjohtaja Leena Hasselman 100 % työajalla. Toiminnanjohtaja vastasi 
LapCI ry:n päivittäisestä toiminnasta, hallinnosta ja taloudenpidosta sekä toimi 

muiden työntekijöiden lähiesimiehenä. Yhdistyksen puheenjohtaja Minna Mäkelä 
toimi Hasselmanin hallinnollisena esimiehenä. 

Projektikoordinaattori Marianne Rintalan äitiysloma- ja hoitovapaasijainen Mari 
Mäenpää työskenteli yhdistyksen palveluksessa 24.7.2017-14.10.2018 osa-aikai-
sella 80 % työajalla. Hänen tilallaan aloitti uusi projektikoordinaattorin sijainen 
Jonna Virtanen, jonka määrä- ja osa-aikainen sijaisuus on voimassa 31.10.2019 
saakka. Vuoden 2018 ajan projektikoordinaattorin apuna toimi freelancer-järjestö-
työntekijä Viivi Kilpeläinen n. 20 % työajalla. 

Projektikoordinaattorin työnkuvaan kuuluivat LapCI ry:n CIsu-pajatoiminnan ta-
pahtumien suunnittelu ja tuottaminen, organisointi ja toteutus. Lisäksi työnkuvaan 
kuuluivat yhdistyksen tiedotuksesta vastaaminen ja arvioinnin kehittäminen. Free-
lancer-järjestötyöntekijän työnkuvaan kuului em. tehtävissä avustaminen ja tiedon 
siirtäminen tilanteessa, jossa moni työntekijä vaihtui vuoden kuluessa. Lisäksi hän 
panosti erityisesti sosiaalisen median kanavien sisällöntuotantoon (Facebook, You-
Tube).

Syyskuun 2018 alussa LapCI ry:ssä aloitti STEA:n Paikka Auki -rahoituksen turvin 
järjestöassistentti Marika Rajala. Hän työskentelee yhdistyksen palveluksessa 
elokuun 2019 loppuun, ja vastaa mm. arkistoinnista, avustavista tehtävistä, ker-
ho-ohjauksesta ja lastenhoidon organisoinnista sekä osallistuu somekanavien si-
sällöntuotantoon ja yhteydenpitoon lasten ja nuorten kanssa Snapchat- ja What-
sApp-ryhmissä. 

Näiden henkilöiden lisäksi LapCI ry:ssä työskenteli tapahtumakohtaisesti muitakin 
henkilöitä. Heidän työtehtäviään olivat mm. lastenhoitaja, leiriohjaaja ja tapahtu-
mien sisältöjen vetäjä.

Jäsenet
Vuoden 2018 lopussa yhdistyksessä oli 186 jäsenperhettä sekä 22 kannatusjäsen-
tä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 9 uutta perhettä, joissa oli 9 uutta SI-lasta. 

Aluejaot © MML, 2017

Jäsenperheet maakunnittain 2018

1—5 
6—10
11—15 
16—20 
20+

Ahvenanmaa 1
Etelä-Karjala 3
Etelä-Pohjanmaa 9
Etelä-Savo 1
Kainuu 3
Kanta-Häme 7
Keski-Pohjanmaa 1
Keski-Suomi 13
Kymenlaakso 2
Lappi 4
Pirkanmaa 20
Pohjanmaa 5
Pohjois-Karjala 0
Pohjois-Pohjanmaa 9
Pohjois-Savo 7
Päijät-Häme 6
Satakunta 9
Uusimaa 71
Varsinais-Suomi 15

HALLITUS 2018

Mäkelä Minna
Ghiasi Ali
Vassinen Mari
Lindholm Nana 
Ruokangas-Syrjälä Anri 
Sakomaa Tiina
Kingelin Juha-Matti
Rasmussen Tanja
Syrjälä Juha-Pekka
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4.3. Edunvalvonta, varsinainen toiminta

Yhdistyksen toiminta koostui pääosin CIsu-paja-toiminnasta. Jäsenmaksutuotoilla 
rahoitettiin mm. stipendejä, perhetapahtumien kuluja ja T-paitojen tilauksia.

Edunvalvonta 
LapCI ry on osallistunut edunvalvonnallisten lausuntojen tekemiseen yhdessä 
muiden kuuloalan järjestöjen kanssa myös vuonna 2018. Edunvalvonta on osa-

4.2. Tiedotus ja viestintä

LapCI ry:n tiedotus- ja viestintätoiminta jatkui aktiivisena. Omien nettisivujen 
(www.lapci.fi) ja Facebook-, Instagram- ja YouTube -somekanavien lisäksi Kuuloa-
vain.fi -tietoportaali lisäsi perheiden saaman tiedon laatua ja määrää edelleen ja 
teki kuulovammatiedon helpommin saavutettavaksi ajasta ja paikasta riippumatto-
mana. Tapahtumatiedottaminen jatkui monipuolisena ja runsaana.

Yhdistys teki eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimat toimenpiteet 
touko-kesäkuussa 2018 ja muokkasi tiedotustoimintaansa sen vaateisiin.

Jäsen- ja tapahtumatiedotus
LapCI ry:n jäsen- ja tapahtumatiedotusta hoitivat omalta osaltaan kaikki työnteki-
jät sekä puheenjohtaja.
 
LapCI ry:n jäsentiedotuksen pääkanavia olivat postitse lähetettävä jäsentiedote, 
järjestön nettisivut (lapci.fi), Facebook-sivu ja -ryhmä “LapCI ry”, SI-nuorten Face-
book-ryhmä “CIsu-jengi”, YouTube -kanava “LapCI ry”, Instagram (instagram.com/
lapciry) sekä Kuuloavain.fi -portaali ja Kuuloavaimen Facebook-sivu. Tapahtumatie-
dotukset lähetettiin suoraan jäsenille sähköpostitse, Facebookin kautta sekä teks-
tiviestitse. Facebook-ryhmän mielekkyydestä keskusteltiin, sillä se on suhteellisen 
suppea ja monet vanhemmat osallistuvat järjestöistä riippumattoman, vanhem-
pien ylläpitämän Facebook-ryhmän keskusteluihin. Toistaiseksi päädyttiin pitä-
mään kyseinen ryhmä vielä olemassa.

Jäsentiedote (paperinen ja sähköinen) lähetettiin jäsenistölle, kannatusjäsenille ja 
yhteistyökumppaneille postitse neljä kertaa: helmi-, touko-, syys- ja marraskuussa. 
Tiedotteen toimittaminen tehtiin yhteistyössä koko tiimin kesken, taitosta vastasi-
vat Mari Mäenpää, Viivi Kilpeläinen, Marika Rajala ja Jonna Virtanen. Taitto tehtiin 
InDesign-ohjelmalla, jonka kuukausilisenssi kustannettiin CIsu-pajatoiminnasta. 
Tiedotteen painos on noin 540 kappaletta. Osa tiedotteista menee sairaaloille, kai-
kille lasten kuntoutusohjaajille ja yhteistyökumppaneille, yhteensä noin 200 kpl. 
Jäsenille ja sidosryhmille postitetaan noin 220 kpl per painos. Loppupainos käytet-
tiin yhdistyksen toiminnan markkinointimateriaalina eri tapahtumissa ja tilaisuuk-
sissa. Loppuvuodesta painosmäärää pienennettiin, kun todettiin paperitiedotteen 
kysynnän olevan suhteellisen saturoitu postitusten myötä. Jokainen jäsentiedote 
julkaistiin myös LapCI ry:n nettisivuilla pdf-muodossa, linkitettynä myös Faceboo-
kiin.

Verkkosisältöjen julkaiseminen jatkui aktiivisena. Vuonna 2018 julkaistiin 27 blogi-
kirjoitusta. YouTube -kanavalla videoita julkaistiin 1 kpl. Väheneminen johtui osal-
taan siitä, että liikkuvan kuvan kanssa työskennelleen Viivi Kilpeläisen työpanos 
yhdistyksessä väheni. Lisäksi GDPR:n myötä sisältöjen julkaisemisen suhteen tul-
tiin varovaisemmiksi. Facebookissa tiedotettiin ajankohtaisista asioista ja tapahtu-
mista. Myös Instagram-tilillä julkaistiin säännöllisesti kuvia.

na myös viestinnässä ja tapahtumien sisällöissä. Vuonna 2018 LapCI ry otti hel-
mikuussa kantaa vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluiden saatavuuteen sekä 
useampaan kertaan HUSin ja STM:n valmisteilla olleeseen apuvälineiden luovu-
tusperusteiden muutokseen, jossa sisäkorvaistutteiden määrittely ja uusimisrytmi 
pohdituttivat LapCI ry:n hallitusta. Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaikuttamistyön 
varalle käännettiin englantilaisen The Ear Foundationin tuottama tiedote rapor-
tista “Spend’2’Save”. Tämän kantavana ajatuksena on se, että kuulovammaisen 
henkilön tulee saada mahdollisimman uudenaikaiset kuulon apuvälineet hyötyäk-
seen kuntoutuksesta maksimaalisesti ja pärjätäkseen mahdollisimman itsenäisesti 
yhteiskunnassa. Panostamalla alkuvaiheessa riittävään kuntoutukseen säästetään 
jatkossa varoja kuntoutuksesta. Jälkimmäisissä kahdessa vaikuttamisprosessissa 
tehtiin vahvaa edunvalvontatyötä yhdessä Kuuloliiton kanssa.

Lisäksi eurooppalaisella tasolla Euro-CIU:n (eurooppalaisen SI-käyttäjien katto-
järjestön) puitteissa tehtiin vaikuttamistyötä European Disability Forumissa (EDF) 
Brysselissä sekä osallistuttiin kansainvälisen sisäkorvaistutepäivän viettoon netti-
kampanjalla 25.2.2018.

Vapaaehtoisten työpanos
Vuonna 2018 vapaaehtoisten tekijöiden työpanos jatkui merkittävänä. Vapaaeh-
toiset vanhemmat osallistuivat tapahtumien toteuttamiseen muun muassa. hal-
litustyössä, mahdollistamalla pikkujoulujen järjestämisen HSL:n ratikassa ja jär-
jestämällä CIsu-pajasia: Vihdissä Anri Ruokangas-Syrjälän vetämänä ja Helsingissä 
Jarno Laitisen vetämänä. Toisena esimerkkinä vapaaehtoiset toivat merkittävän 
kokemuskertomuslisäyksen myös pienten lasten viikonloppuun, johon osallistui-
vat hallituksen jäsenistä vapaaehtoisina Mari Vassinen, Anri Ruokangas-Syrjälä ja 
Juuso Syrjälä. 

Vapaaehtoistyön määrää on pyritty kartoittamaan taulukoimalla vapaaehtoistyö-
hön käytettyä aikaa. Työ on osittain kesken. Esimerkkinä kuitenkin mainittakoon 
yhdistyksen puheenjohtajan, sihteerin ja varapuheenjohtajan vuoden aikana käyt-
tämien vapaaehtoistyötuntien yhteismäärä, joka on 424 tuntia. Tämä vastaa 10,6 
viikon työpanosta 40h työviikolla, eli kukin heistä on käyttänyt vapaaehtoistyöhön 
3,5 viikon työaikaa vastaavan määrän aikaa.

4.4. Yhteistyö 

Vuoden 2018 aikana yhteistyötä tehtiin useiden tahojen kanssa. 

Kuuloavain
Kuuloavain-sivuston toimitusneuvostoon kuuluvien tahojen kanssa tehtiin yhteis-
työtä sivujen päivittämiseksi ja ylläpitämiseksi (KLVL ry, Satakieliohjelma, HUS Kuu-
lokeskus, Kuurojen Liitto, Kuurojen Palvelusäätiö, Kuuloliitto, Kuuloliiton Harvinai-
set-toiminta, Kuurosokeat Ry). 

Sateenvarjoverkosto
Kuuloavain.fi -projektin vuonna 2013 lanseeraama kuulo- ja viittomakielialan las-
ten-, nuorten- ja perhetyöntekijöiden järjestöjen toimijoista koottu Sateenvarjo-
verkosto kokoontui kuusi kertaa vuonna 2018. Tapaamiset rakentavat tärkeää yh-
teistyötä yhdistysten välille ja tuovat lisää mahdollisuuksia huomioida tapahtumien 
päällekkäisyyksiä lapsille ja perheille suunnatussa kurssi- ja leiritoiminnassa. Mari 
Mäenpää, Viivi Kilpeläinen sekä Jonna Virtanen osallistuivat verkostotapaamisiin.

Sateenvarjoverkoston järjestämänä toteutettiin kevätpäivän piknik Seurasaaressa, 

.fi

@moottorivipu

@lapciry

facebook.com/LapciRy

@lapciry

LapCI ry

http://www.lapci.fi
https://www.kuuloavain.fi
https://twitter.com/lapciry
https://www.facebook.com/LapciRy/
https://www.instagram.com/lapciry/
https://www.youtube.com/channel/UCysDPEBiQwyqkq1hCEoibgQ
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jossa LapCI ry hoiti suunnistusta ja makkaranpaistopistettä. Valkean talon kuulo- ja 
viittomakielialan tahojen yhteiset avoimet, koko perheelle suunnatut pikkujoulut, 
järjestettiin 2.12.2018. LapCI ry:n puolesta paikalle toteutui disco.

KLVL ry
KLVL ry:n kanssa järjestettiin myös kurssipäivä sisäkorvaistutelapsille ja heidän 
perheilleen maaliskuussa 2018. Yhteyttä pidettiin säännöllisesti toiminnanjohta-
jien välillä sekä työntekijöiden kesken. Kuuloavain-toiminnassa tehtiin säännöllistä 
yhteistyötä tiedotuksen saralla.

SKUL
Suomen Kuurojen Urheiluliiton (SKUL) kanssa tehtiin yhteistyötä kolmen tapahtu-
man osalta: helmikuussa laskettelumatkalle lähettämällä ohjaajaksi Paula Lähet-
kangas, heinäkuussa SKULin nuorten urheiluviikolle osallistui ohjaajana SI-nuori 
Oona Konttinen ja syyskuussa SKUL:n lasten urheiluviikonlopussa SI-nuori Paula 
Lähetkangas LapCI ry:n ohjaajana.

The Ear Foundation
LapCI ry teki yhteistyötä The Ear Foundationin, Kuulon Tuki ry:n ja Kuuloliiton kans-
sa lähettämällä neljän SI-nuoren ja kahden huoltajan delegaation Englantiin The 
European Friendship Week -leirille.

Resonaari
Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin (HelsinkiMissio) kanssa järjestettiin yksi 
musiikkileiri sekä alle kouluikäisten Musapaja kesäkuussa Resonaarin tiloissa Kulo-
saaressa, Helsingissä.

Ensitietoverkosto
Toiminnanjohtaja osallistui Ensitietoverkoston kokouksiin. Hyviä toimintamalleja 
etsittiin mm. Erityinen sisaruus-projektista. Päätettiin painottaa sisarustyötä vuo-
den 2019 toiminnassa.

Kuuloliitto
Kuuloliiton kanssa yhteistyössä järjestettiin nuorten tapaamisia.

Satakieliohjelma
Kahdelle LapCI ry:n jäsenperheelle tarjottiin mahdollisuus osallistua vuoden 2018  
Satakieliseminaariin Kuopiossa, sillä seminaarin tieteellinen ja käytännöllinen anti 
vanhemmille ja perheille on ainutlaatuinen. Satakieliohjelma kustansi perheen 
osallistumismaksut, LapCI ry kustansi perheille matkat ja majoituksen. Näin kaksi 
jäsenperhettä sai hyötyä alan ajankohtaisimmasta tiedosta suoraan, ilman välikä-
siä. Toinen perheistä tuli Suonenjoelta, toinen Rovaniemeltä. LapCI ry:n hallitus 
valitsi heidät hakemusten perusteella, painottaen taloudellisen avun tärkeyttä per-
heelle. Hakemuksia tuli yhteensä 2 kpl, joten molemmat hakeneet perheet pääsi-
vät seminaariin.

Hallituksen jäsenten osallistumista Satakieliseminaariin Kuopiossa syyskuussa 
2018 tuettiin korvaamalla heidän majoituskulunsa ja maksamalla osallistumismak-
su, sillä seminaarin yhteydessä pidettiin myös LapCI ry:n hallituksen kokous. Yhdis-
tys osallistui Satakieliseminaariin myös näytteilleasettajana.

Satakieliohjelman kurssi- ja leiritoimintaa mainostettiin LapCI ry:n jäsenistölle yh-
distyksen kanavien kautta. Tiedotteissa mainostettiin Satakieliohjelman järjestä-
miä kursseja ja leirejä. Kuuloavain-portaalissa julkaistiin tietoartikkeleita Satakieli-
ohjelman seminaarijulkaisuista.

4.5. Kansainvälinen toiminta

LapCI ry oli edelleen vuonna 2018 Euro-CIU:n eli sisäkorvaistutekäyttäjien euroop-
palaisen kattojärjestön jäsen. Varapuheenjohtaja Ali Ghiasi ja sihteeri Mari Vassi-
nen edustivat yhdistystä Euro-CIU:n vuosikokouksessa Barcelonassa huhtikuussa 
2018. Kotiin tuomisina heillä oli runsaasti kiitoksia edellisenä vuonna Suomessa 
järjestetystä symposiumista sekä ideoita eurooppalaiseen yhteistyöhön. 

LapCI ry lähetti neljän SI-nuoren ja kahden ohjaajan delegaation Englantiin The 
Ear Foundationin järjestämälle European Friendship Weekille -leirille heinäkuussa 
2018. Leirille osallistuivat Jonathan Engman Helsingistä, Vilhelmiina Penttilä Kuo-
piosta, Oiva Salomaa Espoosta sekä Jenna Taipale Heinolasta. Huoltajina matkalla 
toimivat Jennan äiti Kaija Taipale sekä Vilhelmiinan isä Karri Penttilä.

4.6. CIsu-paja-toiminta 

CIsu-pajatoiminnan tarkoituksena on voimauttaa SI-lapsia ja heidän perheitään 
niillä osa-alueilla, joissa lapset kuulovammansa takia ovat normaalikuuloisiin ikäto-
vereihinsa verrattuna altavastaajan asemassa. CIsu-pajan ohjausryhmä (LapCI ry:n 
hallitus) on määritellyt projektin alussa neljä pääteemaa, joissa SI-lapset tarvitse-
vat erityisesti tukea. 

Nämä ovat: 1) musiikki (soittaminen, laulaminen, musiikillinen itseilmaisu), 2) kie-
let (äidinkieli, vieraat kielet, kommunikaatiomenetelmät), 3) “survival”-taidot ja 
itseilmaisu (eläminen kuulovammaisena kuulevien parissa, rohkeus, itsenäisesti 
sekä ryhmässä toimiminen), 4) aistit ja kokonaisvaltainen minäkehitys.

Näiden teemojen alla järjestetään CIsu-pajoja kolmessa ikäryhmässä:
1) alle kouluikäiset (0-6 v.)
2) alakouluikäiset (7-12 v.)
3) yläkouluikäiset ja nuoret (13-18 v.)

Lisäksi järjestetään CIsu-pajoja, joihin osallistuu koko SI-lapsen tai nuoren perhe.

Koska lapsen aistivamma koskettaa koko perhettä, koko perheen huomioiminen on 
yksi CIsu-pajatoiminnan tärkeistä tavoitteista. Siksi myös kuulovammaisten lasten 
kuulevat sisarukset ovat tervetulleita toimintaan mukaan. Uudessa strategiassa 
päätettiin painottaa myös sisarustyön merkitystä.
 
Tilastot
Vuonna 2018 järjestettiin 20 tapahtumaa eri puolilla Suomea. 77 perhettä tai nuor-
ta kävi LapCI ry:n tapahtumissa. Tähän ei ole laskettu Sateenvarjoverkoston järjes-
tämien perhepikkujoulujen kävijöitä, koska sieltä ei tilastoitu läsnäolleita. 

Musiikki

Kielet

’Survival’-taidot 
ja itseilmaisu

Aistit ja 
kokonaisvaltainen 

minäkehitys

Vuosi Tapahtumat Perheet Lapset / Nuoret SI-lapsia

2012 8 32 68 50 %
2013 16 42 95 50 %
2014 15 50 108 45 %
2015 16 40 76 60 %
2016 19 80 122 62 %
2017 20 86 251 59 % 
2018 20 77 247 62 %

https://www.kuuloliitto.fi
https://www.satakieliohjelma.fi
https://www.earfoundation.org.uk
https://www.klvl.fi
http://www.skul.org
https://www.helsinkimissio.fi/resonaari
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Uusia toimintamuotoja vuonna 2018 olivat Helsingissä toteutetut nuorten tapaa-
miset yhteistyössä Kuuloliiton kanssa. Yhteistyöleireistä on laskettu yhteensä osal-
listuneiden määrä sekä SI-käyttäjien määrä erillisenä. Yhteensä vuoden 2018 aika-
na tapahtumissa kävi 152 SI-lasta tai -nuorta. Osa kävi useammassa tapahtumassa. 

Alla ovat vuoden 2018 tapahtumat ja tapahtumakohtaiset osallistujamäärät. Ta-
pahtumat on koodattu A, B ja C -kategorioihin tekemään eroa tapahtuman luon-
teeseen.  L = lasta, P = perheitä (SI-käyttäjät erikseen).

A: VERTAISPERHETAPAHTUMA = koko perheen ohjelmallinen tapahtuma 
– tavoitteena koko perheen voimaantuminen

1.  Vuosikokous 14.4.2018 Turun Linna, Turku: 3 P, 3 L  (SI=3)
2.  Kesäpäivät 18.8.2018, Kuopio: 10 P, 16 L (SI=12)
3.  Pikkujoulut 24.11.2018, HSL:n ratikka, Helsinki: 17 P, 33 L (SI=17)

B: TEEMAPAJA = teemallinen, pitempikestoinen tapahtuma tai leiri 
– tavoitteena kohderyhmän taitojen vahvistaminen ja voimaantuminen

1. Laskettelumatka Kuurojen liiton & SKUL:n kanssa 21.-25.2.2018 Syöte (13-  
 17v):  8 L, (SI=2) + SI:tä käyttävä ohjaaja
2. Luovan toiminnan kerho Helsinki: 6 L (SI=3): pitkäkestoinen, kokoontui 4x   
 keväällä. Ikäryhmä: 7-12v
3. Kuulovamma ja harrastukset -kurssi 17.3.2018 Pajulahti yhteistyössä KLVL   
 ry:n kanssa (7-12v):  6 P, 8 L (5 SI)
4. Englanninkielinen SI-perhepäivä (0-6v) - CI Family Day 24.3.2018 Helsinki: 
 6 P, 10 L (7 SI)
5. Kuuloalan yhteinen kevätpiknik 19.5.2018 Seurasaari, Hki: 5 P, 11 L
6. Nuorten tapaamiset, Helsinki (11-15v) 
 a. Uusi toimintamuoto yhteistyössä Kuuloliiton kanssa. Toteutui 7 ker-
  taa vuoden 2018 aikana. Yhteensä kävijöitä 73 nuorta, joista 38:lla   
  SI. Tämä on 52% kävijöistä.
7. Musiikkileiri (8-13 v), Resonaari: 7 lasta (5= SI)
8. Musapaja (0-6v), Resonaari: 6 P, 10 L (6=SI)
9. Englannin leiri (14-15v) Boston Spa, Englanti: 4 L (SI=4) + 2 huoltajaa
   SPINOFF: Delegaation tapaaminen keväällä Helsingissä: 3 L (SI=3) +  
  2 huoltajaa
10. SKUL:n urheiluleiri, Vierumäki, 2.-7.7.2018: 3 SI-nuorta + 1 SI:tä käyttävä   
 ohjaaja
11. SKUL:n urheiluviikonloppu, Vierumäki:  (SI=) + 1 SI:tä käyttävä ohjaaja
12. Pienten SI-lasten vkl (0-6v), 7.-8.10.2018 Hämeenlinna: 9 P,  14 L (8 SI)
13. SI-nuorten vkl (13-18v), 28.-29.10.2018 Tampere: 10 L (SI=10)
14. Kuuloalan yhteiset pikkujoulut, 2.12.2018, Helsinki

C: CISU-PAJANEN = matalan kynnyksen tapahtuma, kesto muutaman tunnin 
– tavoitteena maantieteellinen kattavuus ja vertaistuki

1. Vihti: SuperPark: 38 hlöä, 19 lasta, 10 SI
2. Helsinki Combat Academy: 5 perhettä, 7 lasta, 5 SI

tahoista: LapCI ry, KLVL ry, HUS Kuulokeskus, Satakieliohjelma, Kuuloliitto, Kuurojen 
Liitto, Kuurojen Palvelusäätiön Juniori-ohjelma ja Kuuloliiton Harvinaiset-ohjelma.

Kuuloavaimen toimitusneuvosto kokoontui vuoden 2018 aikana kaksi kertaa. Kuu-
loavainta on päivitetty oman toimen ohessa uusilla artikkeleilla ja materiaaleilla 
ajankohtaisuuden ja tarpeen mukaan. Sisältöä ei niinkään itse tuoteta, vaan Kuu-
loavain-sivustolle linkataan uutta, tarkoituksenmukaista tietoa palvelemaan yhä 
uusia kuulovammaisten lasten perheitä. Lisäksi Kuuloavaimen Facebookin kautta 
jaetaan tietoa tapahtumista ja artikkeleista tasapuolisesti kaikenlaisia kuuloperhei-
tä palvellen.

5. Tavoitteet ja niiden toteutuminen 2018

Tavoitteet vuodelle 2018 olivat:
1. CIsu-pajoja tuotetaan kaikille kohderyhmäläisille.
2. Kaikki teema-alueet sisällytetään toimintaan vuonna 2018.
3. Vuonna 2018 viestinnässä erityisteemana on itsetunto ja positiivinen minäku-

va.
4. Jatketaan yhteistyötä muiden kuuloalan järjestöjen kanssa järjestämällä 

yhteisiä tapahtumia.
5. Nuorille tarjotaan tukea ja tietoa aikuisuuteen siirtymiseen.
6. Pienten lasten perheille tarjotaan tukea ja omia tapahtumia.

Tavoitteiden toteutuminen 2018:
1. Tapahtumia tuotettiin kaikille kohderyhmille.
2. Kaikkia teemoja näkyi vuoden mittaan järjestetyissä tapahtumissa.
3. Viestinnässä painotettiin positiivista minäkuvaa ja itsetunnon kehittymistä.
4. Yhteisiä tapahtumia toteutui KLVL ry:n, SKUL ry:n ja Kuuloliiton kanssa.
5. Nuorille on järjestetty Englannin leiri ja oma viikonloppu. Aloitettiin uusi yh-

teistoimintamalli nuorten tapaamisissa Kuuloliiton kanssa. Tämä on osoittau-
tunut hyväksi toimintamalliksi, sillä mitä vanhemmaksi lapset kasvavat, sitä 
vähemmän on väliä sillä, millä laitteella kuuntelee (SI/kuulolaite).

6. Pienten lasten perheille oli tarjolla kaikille yhteisten viikonloppujen lisäksi 
musapaja, pienten lasten viikonloppu sekä CIsu-pajasia. Lisäksi järjestettiin 
erillinen englanninkielinen tapahtuma palvelemaan SI-käyttäjiä, joiden äidin-
kieli ei ole suomi.

3
tapahtumaa 

0–6 -vuotiaille

 4
 tapahtumaa 

13–18 -vuotiaille

3
 tapahtumaa

7–12 -vuotiaille

5
tapahtumaa koko 

perheelle

2
kerhoa

2
CIsu-pajasta

4.7. Kuuloavain-toiminta

Kuuloavain-projektirahoituksen päätyttyä päätettiin, että LapCI ry ja KLVL ry mak-
savat nettisivujen ylläpitomaksut puoliksi perusrahoituksessaan, osana viestinnän 
kulurakennetta. Lisäksi perustettiin toimitusneuvosto, jossa on edustus seuraavista 



Sisäkorvaistutelasten  
 valtakunnallinen yhdistys

Taitto: Jonna Virtanen
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