
Vuosi on vaihtunut ja olemme varmasti itse 
kukin täällä Suomessa saaneet nauttia 
mitä erilisimmista talvi-ilmoista. Milloin 

paukkuu pakkanen ja milloin taas vettä tippuu 
sulalle maalle. Toivotaan että ainakin nyt hiih-
toloma-aikaan joka paikassa saadaan nauttia 
oikein talvisesta ulkoiluilmasta.
  Tässä vaiheessa on aina hyvä katsoa vähän 
taaksepäin, mitä olemme yhdessä saanet aikaan 
viime vuoden aikana. Vuonna 2014 järjestimme 
15 eri tapahtumaa tai Cisupajaa. Eri perheitä 
näissä tapahtumissa oli mukana 50 joista 17 
oli uusia perheitä. Yhdistyksen hallitus on tästä 
hyvin mielissään, koska totta kai toivomme että 
saamme mahdollisimman monet teistä mu-
kaan. 
  Viime vuonna toimintaa järjestettiin useilla 
paikkakunnilla, mutta kuten tästä tiedotteesta 
näette, toiminta laajenee entistä enemmän. 
Helsingissä toimineesta valokuvauskerhosta on 
saatu hyvää palautetta ja sen vuoksi toiminta 
laajenee nyt sekä Tampereelle että Jyväskylään. 
  Voimme luvata, että tänäkin vuonna Raha-au-
tomaattiyhdistyksen tuella voimme Cisupajojen 
puittessa järjestää jälleen laadukasta ja voimaut-
tavaa toimintaa SI-lapsille, -nuorille ja heidän 
perheilleen.
  Yhdessä olemme enemmän!
Terveisin,

Minna Mäkelä
puheenjohtaja
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Tervehdys 
jäsenillemme!

Laskettelumatka Rukalle (yht. mm. SKUL & Kuurojen Liitto)  13-17 v. 18.-22.2.2015
Taidekerhot Tampereella ja Jyväskylässä noin 8-11 v, maalis-huhtikuussa (ks. takakansi)
Vuosikokous 2015 Koko perheelle, Järvenpää 28.3.2015 
Musaleirit Resonaarissa, 8-11 v 1.-5.6. ja 11-13 v 8.-12.6.2015
Englannin leiri International Friendship Week 14-15 v, 19.-25.7.2015
Juniori-urheiluleiri (yht. mm. SKUL & Kuurojen Liitto) Vierumäki 12-17 v, 20.-27.7.2015  
Kesäpäivät 2015 Koko perheelle, Kopola, 15.8.2015
Lasten urheiluvkl (yht. mm. SKUL & Kuurojen Liitto) Vierumäki 7-12 v, 28.-30.8.2015
Pienten perheiden viikonloppu Kuntoutus-Auris, Helsinki, 3.-4.10.2015 

TAPAHTUMAKALENTERI 2015

Lasten viihdepäivä!

La 28.3.2015 
klo 12-17

Viihdeliikunta, Myllytie 3, 04410 Järvenpää

Tervetuloa koko perheen kanssa viihtymään Järvenpäähän la 28.3. klo 12-17. Tapahtuma on 
ilmainen. Lastenhoitajia on paikalla tarpeen mukaan. Aikataulu:

12-13 Lounas ja tutustuminen
13-15 Lapsille erilaisia pajoja mm. majanrakennusta, miekkailua, segway-ajelua, jättimäi-
nen zorb-pallo ja aikuisille LapCI ry:n vuosikokous
15-15.30 Kahvit & välipalaa
15.30-17 Kaikille yhteinen kin-ball turnaus sekä aistirata

ILMOITTAUDU MUKAAN  20.3.2015 mennessä! 
CIsu-paja-koordinaattori

Marianne Rintala marianne.rintala@lapci.fi, 045 8590 888

+ yhdistyksen virallinen 
vuosikokous 2015 +



   PIKKUJOULUT 2014 | AUDIONOMIPÄIVÄT 2015 
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LapCI ry:n Pikkujoulut 2014 oli varmaan suurin yhdistyksen oma tapahtuma 
ikinä. Paikalla oli nimittäin 20 perhettä: 38 lasta, joista 21:llä SI. Vilinää riit-
ti. Nuorin osallistuja oli 1-vuotias. Kaikki kuitenkin mahtuivat Valkean talon 
Kuntoutus-Aurikseen. Ohjelmassa oli mm. uintia, ruokailu, piparien koris-
telua, joulunäytelmä ja lauluja. Osa jäi vielä yöksikin.

Suuret Pikkujoulut!

Audionomipäivät 2015
Audionomi on meille kaikille hyvin tuttu ammatti, jonka tunnemme 
ehkä paremmin kuulontutkijana. Ensimmäistä kertaa oli koko päivän 
teemana sisäkorvaistutteet. Terveisiä siis Audionomipäiviltä Tampe-
reelta 13.2.2015! 

” Paljon kaveritekemistä. Piparikoristelu oli ihanaa. 

Hiljainen hetki herkisti - tunnelmasta toiseen. 

Vaikuttavaa yhteishenkeä. 

” Vertaisstuki sekä lapselle että 
vanhemmalle. Ihan must-tapahtuma.

” Kiva nähdä muita perheitä. Tuttujakin tulee vähitellen.

Stipendejä lapcille

Huomio, esimerkiksi tänä keväänä koulun-

sa päättävät! LapCI ry haluaa jatkossakin 

muistaa sisäkorvaistutelapsia stipendeillä. 

Mikäli tunnet jonkun lapsen tai nuoren, joka on 

esimerkiksi ylittänyt itsensä tai toiminut esimer-

killisellä tavalla edistääkseen SI-lasten asiaa, 

niin laita viestiä: marianne.rintala@lapci.fi. 

Stipendejä jaetaan jouluisin ja keväisin.
TAYSin ylilääkäri Juha-Pekka Vasama 

kertoi 17 vuoden ajalta kokemuk-
siaan implanteista. Alkuvuosina v. 

1998-2002 Vasama leikkasi ainoastaan 
lapsia, 4-10 kpl vuodessa. Heidän keski-

ikänsä vuonna 1999 oli noin 5 vuotta – nykyi-
sin lapset leikataan noin 10-12 kk:n iässä ja 
kuulotuloksetkin ovat parantuneet.
 Tänä päivänä sisäkorvaistutteen saavista po-
tilaista enemmistö on aikuisia ja vain 20-30 % 
lapsia. Vuonna 2014 leikattiin TAYSissa 40 ja 
Helsingin HUSissa 60 potilasta. Leikkausmää-
rät ovat siis kasvaneet hurjaa vauhtia.  Ny-
kyisin tehdään enemmän myös omaa kuuloa 
säästäviä leikkauksia.
  Esityksen lopuksi Kuuloliiton puolelta osalle 
tuttu Karin Tuomala kysyi Vasamalta, miksi 

Suomessa synnytyssairaaloissa tehtävät emis-
siomittaukset tehdään vain toiseen korvaan, 
jolloin toispuoleinen kuurous voi päästä näis-
sä mittauksissa läpi. Karinin mukaan emissio-
mittaukset voisi harkita siirrettäväksi myös 
neuvolakäyntien yhteyteen. Vasama lupasi 
viedä asiaa eteenpäin.
  TAYSin Kuulokeskuksen puheterapeutti Sari 
Vikman kertoi luennossaan, että TAYSin Kuu-
lokeskus on alkanut viime aikoina tarjota niille 
nuorille, jotka saivat lapsena yhden istutteen, 
toista istutetta. Kokemusta näistä nuorista on 
nyt pisimmillään 1,5 vuoden ajalta ja heitä on 
TAYSin alueella leikattu 13 henkeä. Leikkaus-
ten välillä oli osalla jopa yli 10 vuoden jakso.

Juttu jatkuu netissä: www.lapci.fi
Ulla Konkarikoski



Kansainvälistä SI-päivää juhlitaan 25.2.

KANSAINVÄLINEN SI-PÄIVÄ 25.2. | SINGAPOREN TERVEISET

Meitä on jo yli tuhat 
Suomessa!

Hasselman-Lindströmin perhe 
muutti vuoden vaihteessa Aasiaan, 
Singaporeen. Lapset Maija (14), Olli 
(11) ja Kaisa (7) menivät kansainvä-
liseen kouluun. Maijalla on sisäkor-
vaistutteet ja hän kertoo terveisiä 
uudesta kotimaastaan. 

Tiesitkö, että vuoden 2013 lopussa Kuulo-
liiton toimesta kerättiin Suomen sairaa-
loista tilastot, joiden mukaan implantoi-

tuja lapsia oli tuolloin 333 henkeä ja aikuisia 
666 henkeä? Siis yhtä vaille tuhat silloin! Maa-
ilmanlaajuisesti meitä on Wikipedian mukaan 
ollut vuoden 2012 joulukuussa 324 000 henki-
löä, joille on leikattu sisäkorvaistute.
  Olemme saaneet ihan oman päivän kalen-
terista. Se vaihtelee tosin eri maissa. Joissain 
maissa sitä vietetään maan ensimmäisen 
suoritetun implanttileikkauspäivän mukaan. 
Nyt tähän voisi tulla muutos ja päivä voisi olla 
sama kaikkialla - esimerkiksi 25. helmikuuta 
sen kunniaksi, kun maailman ensimmäinen 
sisäkorvaistute leikattiin vuonna 1957 Rans-
kassa. 
  Saimme espanjalaiselta sisäkorvaistutejär-
jestöltä (Federación AICE) kutsun osallistua 
heidän jo useana vuonna tähän aikaan juhlis-
tamaansa kansainväliseen CI-päivään (Inter-
national Cochlear Implant Day). Lähetimme 
Suomen tervehdyksenä LapCI ry:n julisteesta-
kin tutun iloisen Harri-pojan kuvan teksteillä 
sekä Suomen lipulla täydennettynä. Espanja-
laiset koostavat nämä tervehdykset yhteen ja 

Terveisiä Singaporesta
”Singapore on täysin entisen kotikau-

punkini Karkkilan vastakohta. Täällä 
on ikkunanäkymänä kaikkialla pil-

venpiirtäjiä ja rakennustyömaita. On myös 
loputon määrä kauppoja ja kauppakeskuksia 
joka kadunkulmassa. Ihmisiä on enemmän. 
Täällä on myös ihana lämpö, joka ehkä jos-
sain vaiheessa (toivon mukaan, että pääs-
tään Suomeenkin) alkaa kyllästyttää, kun 
ei oikein ole vuodenaikoja. Samanlaista on 
varmaankin puhtaus, hyvä terveydenhuolto 
ja järjestys.
  Kansaiväliseen kouluun meneminen oli aluksi 
shokki, mutta onneksi kaikki olivat tosi ystä-
vällisiä! Menin aluksi suoraan englantia erit-
täin hyvin osaavien ryh-
mään. Ekan viikon jälkeen 
olin niin väsynyt, että tote-
sin, että minun pitää vaih-
taa englantia vähän har-
joittelevien ryhmään, joka on ollut tosi hyvä 
tähän mennessä jaksamiseni kannalta. Ihmi-
set tulivat uteliaina juttelemaan ja kysyivät 
mistä maasta olen, mitä kieltä siellä puhutaan 
ja istutko kenenkään kanssa lounaalla. Täällä 
luokissa on enemmän keskustelua opettajan 
ja luokan välillä sekä ryhmissä. Englannin 
puhuminen jännitti minua etukäteen vähän, 
mutta hyvin se on sujunut. Opettajat autta-

vat ja ovat kannustavia. Meidän koulussa on 
3000 - 3500 oppilasta. Se näkyy eniten ehkä 

tuotos julkaistaan 25. helmikuuta. Jos haluat 
nähdä lopputuloksen, virittäydy Facebook-
ryhmäämme nimeltä LapCI ry – linkitämme 
tervehdykset sinne!
  Iloista maailman sisäkorvaistutepäivää meille 
kaikille!

Ulla Konkarikoski (itsekin tuplaimplantisti)

ruokailussa - karmea melu, ja lounastauon ja 
aamuvälitunnin jälkeen portaissa, kun lähes 

kaikki yrittävät päästä ylempiin ker-
roksiin.
  Käytän koulussa fm-
laitetta. Siihen kuuluu 
opettajan mikki ja ryh-

mämikki ryhmätöitä varten. Kaikille opetta-
jille pidettiin aluksi infotilaisuus fm-laitteen 
käytöstä. Kerroin itse luokalleni SI:stä ihan 
aluksi esittelyn yhteydessä. Kaikki ovat olleet 
tosi ystävällisiä, eivät mitenkään epäluuloisia 
minun istutteistani. Kaverini ovat myös hyvin 
ymmärtäväisiä ja auttavat, jos en kuule. 
  Myöhemmin pääsen opiskelemaan muitakin 
kieliä. Vaihtoehtoina ovat mandariinikiina, es-
panja, ranska ja saksa. Jes!!”

 Maija Lindström

” Kaverini ovat myös 
hyvin ymmärtäväisiä ja 
auttavat, jos en kuule. 
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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

Kesän 2015 Musaleirit 8-13-vuotiaille 

Paikka: Musiikin erityispalvelukeskus 
Resonaari, Kulosaari, Helsinki

LapCI ry järjestää:

ILMOITTAUDU MUKAAN  30.3.2015 mennessä! 
Ilmoita lapsen/lasten nimi, ikä ja ruokavalio sekä KUMPI leiri. 

Musaleiri 1: 1.-5.6.2015 noin 8-11-v & Musaleiri 2: 8.-12.6.2015 noin 10-13-v. 
Ensisijaisesti SI-lapset, mutta mikäli tilaa jää, niin sisaruksetkin ja muita kuulolaitteita 
käyttävät ovat tervetulleita. Max 8 lasta/leiri. Hinta: 150 e, sisarus 100 e. Sisältää täysi-
hoidon. Musiikin opetusta on 4h/pv. Muutoin teemme retkiä ja leikimme paljon myös 
ulkona. Yövymme samassa talossa koko ajan. Leirien ikärajat ovat suosituksia. 

TAMPERE: noin 8-11 v. Kerho kokoontuu klo 12-15;  la 7.3, su 22.3, la 11.4. ja la 25.4. 
Tiedossa on mm. sarjakuvapaja, valokuvauspaja sekä animaatiopaja. Vetäjänä kuva-
taiteilija Jani Ikonen. Paikka: Janin työhuone: Turtolankatu 10-12, Tampere. Mukaan 
mahtuu vielä!

HUOMIO! MYÖS JYVÄSKYLÄ: noin 7-9 v. Kerho kokoontuu klo 12-14; 21.3., 28.3., 
11.4. ja 18.4. Max 8 lasta. Paikka: Hydrosystem, Länsiväylä 7, Jyväskylä. Ilmoittautumi-
set: Rea Pekkarinen 040 5945915, rea.pekkarinen@outlook.com.
Vetäjänä toimintaterapeuttiopiskelija.

HELSINKI: Ryhmään ei tullut keväälle tarpeeksi ilmoittautuneita. Järjestämme kerhon 
syksyllä uudestaan ja mietimme ikähaitarin suurentamista. Voit vielä vaikuttaa yksi-
tyiskohtiin (aika, ikäjakauma), joten ole yhteydessä Marianneen, mikäli kerho kiinnos-
taa! 

Kerhot ovat ilmaisia!

Taidekerhot keväällä 2015

Ilmoittautumiset tapahtumiin:
CIsu-paja-koordinaattori 

Marianne Rintala 
marianne.rintala@lapci.fi  

045 8590 888


