
E lämme jännittäviä aikoja. Euro CIU-tapahtu-
man järjestelyt käyvät toimistolla kuumim-
millaan ja tämä asia jännittää sekä työn-

tekijöitä että meitä hallituslaisia. 18-vuotiaalle 
yhdistyksellemme on kunnia-asia että tapahtu-
ma saatiin Suomeen ja siksi haluamme tehdä 
siitä parhaan mahdollisen. Tulkaa mukaan tai 
seuratkaa sosiaalista mediaa niin saatte pääsi-
äisen jälkeen nähdä mitä olemme yhteisvoimin 
saaneet kasaan. 
  Mutta koska tapahtuma on meille vanhemmille 
suunnattu niin ei toki unohdeta sitä tärkeintä, 
lapsia. Kesän bändileireille ilmoittautuminen 
alkaa, taidekerhot pyörivät täyttä häkää, Eng-
lantiin lähtijät ovat aloittaneet jo oman valmis-
tautumisensa, eli myös tähän perinteisempään 
toimintaamme on panostettu tänäkin vuonna. 
  Tästä tulee jännittävä vuosi, mutta mitä muuta 
sitä 18-vuotiaalle voisi kuulua :) !

Yhdessä olemme enemmän,
Minna Mäkelä

puheenjohtaja

Sisäkorvaistutelasten  
 valtakunnallinen yhdistys
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Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki
www.lapci.fi  
www.kuuloavain.fi
Puheenjohtaja Minna Mäkelä 
p. 050 560 9907

Tervehdys 
perheet!

Mysteeripäivä
+ yhdistyksen virallinen vuosikokous + 

Kutsu kaikille perheille:

Tervetuloa koko perheen kanssa selvittämään mysteereitä 
Pajulahteen la 1.4.2017 klo 12-17. Tapahtuma on ilmainen. 

Ohjelma:
11-12 Saapuminen ja lounas
12-14 Mysteeripajoja lapsille:
 Alle kouluikäiset kahdessa eri ryhmässä: Musiikki ja luova liikunta   
 sekä pallopelejä mysteeriteemalla.
 Alakouluikäiset: Ratkaistaan yhdessä Pajulahden mysteeri ja 
 pelataan sisäcurlingia.
 Yläkouluikäiset: Escape Room -tyylinen Pajucase.
12-14 LapCI ry:n vuosikokous aikuisille
14-14.30 Välipala
14.30-15.15 Live Cluedo koko 
 perheen kanssa

• Luovan toiminnan kerhot Koululaisille Tampereella ja Helsingissä, jatkuu keväällä.*

• SI-arjen vinkit Vertaistapaaminen SI-lasten ja -nuorten perheille, yhteistyössä 
KLVL:n kanssa, Tampere 18.3.2017.

• LapCI ry:n vuosikokous Pajulahti, Nastola. Puuhaa koko perheelle 1.4.2017.*

• Kevätpiknik Kuuloalan yhteinen perhepiknik, Seurasaari, Helsinki 20.5.2017.*

• Musaleirit 8-13 v. Resonaari, Helsinki, 5.-9.6.2017 ja 31.7.-4.8.2017

• Musapaja Alle kouluikäisten SI-lasten perheille Resonaari, Helsinki 10.6.2017* + LapCI 
ry:n 18-vuotisjuhla!

• SI-nuorten viikonloppu 14-18 v. Kuulo-Auris, Helsinki, 17.-18.6.2017

• SKUL:n urheiluleiri 12-17 v. Pajulahti 26.6.-1.7.2017

• Englannin leiri 14-16 v., The Ear Foundation, Englanti 23.-29.7.2017

• Kesäpäivät koko perheelle Oulu 19.8.2017*

• SKUL:n urheilullinen viikonloppu 7-12 v. Pajulahti 8.-10.9.2017

• Pienten SI-lasten perheviikonloppu Kuulo-Auris, Helsinki 7.-8.10.2017

• Kuuloalan yhteiset pikkujoulut Kuulo-Auris, Helsinki 25.11.2017*

• LapCI ry:n omat pikkujoulut Koko perheelle, Lohja, 2.12.2017*

LapCI ry:n TAPAHTUMAKALENTERI 2017

Ilmoittautuminen tapahtumiin löytyy LapCI ry:n nettisivuilta Tapahtumat-
kohdasta. SKUL:n leireille ilmoittaudutaan Kuurojen liiton kautta. Aikoihin 
ja paikkoihin voi vielä tulla muutoksia, joten tarkkaile tiedottamistamme!  
*-merkityt tapahtumat ovat maksuttomia. Muutoin on osallistumismaksu, 
josta voi aina hakea alennusta tai vapautusta. Tiedusteluja voi laittaa 
meilillä toimistolle: info@lapci.fi.

ILMOITTAUDU 23.3.2017 mennessä!  
Viivi Kilpeläinen, järjestöassistentti

viivi.kilpelainen@lapci.fi, 040-5645 656



  PIKKUJOULUT | JYVÄSKYLÄ & HELSINKI 
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Koko perheen pikkujoulut  
Jyväskylässä pomppien...

LapCI ry vietti omia valtakunnallisia pikkujoulujaan 
vauhdikkaasti 26.11.2016 Jyväskylässä, JP Action 
Centerissä. Pikkujoulutunnelmaa oli jakamassa 
11 perhettä, yhteensä 21 lasta. Ohjelmassa oli 
trampoliinitemppujen lisäksi mm. pelejä ja leikkejä, 
syömistä, kiipeilyä ja joulupukin tapaaminen.

”Paikalla oli eri kuulo- ja viittomakie-
lialojen järjestöjen jäsenperheitä. Yh-
teensä osallistujia oli 130. SI-käyttäjiä 

löytyi myös muutamia, tarkkaa lukumäärää en 
discoa pyörittäessä ehtinyt tarkastella. Kuulo-
Auriksen liikuntasalista muokattiin disco-sali. 
Ikkunat peitettiin jätesäkeillä ja tilaan tuotiin 
disco-valot ja äänentoisto. Lisäksi lapsille oli 
lainattavissa pari isompaa valopötköä ja ko-
tiinviemisiksi omat pienet valotikut joista sai 
halutessaan tehtyä hauskat silmälasit.”

Viivi Kilpeläinen

...ja Helsingissä: 
DJ Viivin disco Valkean 
talon pikkujouluissa

” Ensimmäistä kertaa oltiin mukana ja juurikin sen takia että lapsi näkee muitakin implantin käyttäjiä. Vertaistuki on tärkeää koko perheelle.”

Mistä nimi  LapCI tulee?
Kun LapCI ry:tä oltiin perustamassa vuonna 1998, uudelle 
yhdistykselle mietittiin nimeä. Perustajajäsen, SI-lapsen äiti, 
Kaisa-Leena Hannikainen kertoo tarinan nimen synnystä.

”Olimme suunnitelleet muutamien van-
hempien kanssa oman yhdistyksen 
perustamista. Olimme kesällä 1998 

Helsingborgissa Barnplantorna-yhdistyksen 
järjestämällä viikon perhekurssilla Seligsonin 
perheen kanssa. Tyttäreni Tuulia ja Seligso-
nien tytär Hannah olivat molemmat implan-
toitu -97. 
  Siinä riikinruotsia kuunnellessa, mitään oi-
keastaan siitä ymmärtämättä, paperille piirtyi 
sana lapsi, jonka siis tietenkin halusimme ole-
van myös nimen ytimessä, kuten se oli tulevan 
yhdistyksenkin ytimessä. Siinä sitten vaan tuli 

se kuningasajatus minulle, että LapCI kuulos-
taa äännettynä samalta kuin lapsi. Siinä se oli.
Nimi sai heti kaikkien kannatuksen, muita 
ehdotuksia ei edes mietitty. Silloin ei ollut 
vielä käytössä suomenkielinen käännössana 
sisäkorvaimplantti tai sisäkorvaistute, jonka 
lyhenne on SI. Jos olisi, olisimme varmaan-
kin ottaneet nimeksi LapSI. Voitte harkita ni-
menmuutosta joskus, mutta toisaalta tämä 
on hyvä kansainvälisellä kentällä, vaikka eivät 
lapsi-sanan merkitystä ymmärräkään.”

Kaisa-Leena Hannikainen (ent. Harjunmaa)

vuodesta1999
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EURO-CIU SYMPOSIUM HELSINGISSÄ | LAPCI-UUTISIA 

Elämää sisäkorvaistutteen 
kanssa: EURO-CIU symposium 
Helsingissä 20.-21.4.2017

EURO-CIU 
SYMPOSIUM 
20.-21.4.2017

Valkea talo,Helsinki

Koulutuksen esteettömyys ja elinikäinen oppiminen . 
Musiikki ja kognitiivinen kehitys . Vertaistuki ja kuntoutus 
. Esteetön suunnittelu . Monikielisyys .  Terveystalous

www.euro-ciu2017.fi 

Marianne 
äitiyslomalle
LapCI ry:n projektikoordinaattori 
Marianne Rintala siirtyy äitiyslomalle 
huhtikuussa 2017. Tällaisena hetkenä 
on hyvä muistella mennyttä viittä 
vuotta LapCI ry:ssä.

”AAloitin työssäni keväällä 2012 kun 
LapCI ry oli saanut uuden rahoituk-
sen RAY:ltä (nyk. STEA). Ryhdyimme 

silloisen projektipäällikön Leena Hasselmanin 
ja yhdistyksen hallituksen kanssa luomaan 
voimauttavia toimintamalleja SI-lapsille ja hei-
dän perheilleen.
  Silloin alussa hanke oli nimeltään Voimapaja. 
Seuraavana syksynä nimi vaihtui CIsu-pajaksi. 
Matkan varrella puheenjohtaja vaihtui Lasse 
Lindströmistä Minna Mäkelään, Leenasta 
tehtiin toiminnanjohtaja ja LapCI ry muutti 
toimistonsa Valkeaan taloon. Yhteistyö mui-
den alan järjestöjen kanssa nousi uudelle ta-
solle. Toiminnanjohtaja vaihtui, kun Ulla Kon-
karikoski aloitti Leenan toimivapaan sijaisena 

2,5 vuotta sitten.

Mitä jäi mieleen?
 Nyt viisi vuotta, 77 tapahtumaa, lukuisia 
raportteja, nettisivujen päivityksiä, ”tril-

joonien” sähköpostien lähettelyitä ja ”miljoo-
nan” mukavan hetken SI-lasten ja perheiden 
parissa myöhemmin on minun aika perustaa 
oma perheeni. Odotan lapseni syntyväksi tou-
kokuun lopussa, masussani potkii jo kovasti.
  Parhaita kokemuksia on kyllä kiistatta olleet 
musaleirit, joissa olen saanut viettää aikaa 
lasten kanssa vähän intensiivisemmin. Myös 
monet hallituksen kokoukset on jääneet mie-
leeni. On ollut ilo nähdä miten niin moni van-
hempi antaa aikaansa yhdistyksen hyväksi ja 
mielellään.

Voi hyvin, LapCI-perhe!
LapCI-perhe on tehnyt minuun 
suuren vaikutuksen. On ollut suuri 
kunnia järjestää teille kohtaamis-
paikkoja ja tilaisuuksia, joihin jokainen uusi 
kasvo on (edelleenkin!) tervetullut. Vetäydyn 
nyt hetkeksi näistä töistä ja sijaiseni tulee an-
tamaan varmasti loistavan ja oman näköisen-
sä panoksen LapCIlle. Vertaistuen merkitystä 
ei voi tarpeeksi korostaa!”

Marianne Rintala

  Sijainen rekrytoidaan loppukeväästä ja aloit-
taa kesällä. Lue koko juttu ja katso blogista 
kuvia vuosien varrelta: www.lapci.fi/blogi.

EURO-CIU symposium tuo yhteen sisäkorvaistutealan toimijat sekä 
Suomesta että Euroopasta. Tapahtumaa suojelee rouva Jenni Haukio ja sen 
tulee avaamaan sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. LapCI ry:llä on 
pääjärjestäjän vastuu. Tervetuloa kaikki paikalle!

Kaksipäiväinen symposium on suunnattu 
sisäkorvaistutetta käyttäville, sisäkor-
vaistutelasten vanhemmille ja alan am-

mattilaisille.
  Miten musiikki hyödyttää sisäkorvaistutteen 
käyttäjiä vauvasta vaariin? Miksi kuulotekno-
logiaan investoiminen parantaa elämänlaatua 
ja säästää yhteiskunnan varoja?
  Istutteen käyttäjien määrä on voimakkaassa 
kasvussa kaikkialla. Suomessa sisäkorvaistu-
tetta käyttäviä oli v. 2015 lopussa 363 lasta ja 
841 aikuista.
  -Ensimmäistä kertaa Suomessa paneudum-
me tähän aiheeseen näin laajasti sekä lasten 
että aikuisten näkökulmasta, toteaa Kuulo-
liitto ry:n toiminnanjohtaja, korva-, nenä- ja 
kurkkutautien erikoislääkäri, audiologi Pekka 
Lapinleimu.
  Symposium käsittelee elämää sisäkorvaistut-
teen kanssa kuudesta eri näkökulmasta: ter-
veystalous, musiikki ja kognitiivinen kehitys, 
vertaistuki ja kuntoutus, koulutuksen esteet-
tömyys ja elinikäinen oppiminen, monikieli-
syys ja esteetön suunnittelu.
  Ohjelmassa on asiantuntijaluentoja ja -work-
shoppeja. Kansainvälisiä puhujia saapuu eri 
puolilta Eurooppaa ja Australiasta. Yhteensä 
yli 40 puhujaa ja työpajaa kolmessa eri tilassa.  
Symposium huipentuu LapCI-bändin esiinty-
miseen!

  -Kyseessä on ainutlaatuinen tapahtuma Suo-
messa, jonne SI-lasten vanhemmat pääsevät 
edullisempaan hintaan. Hinta sisältää sympo-
siumin päiväohjelman ja lounaan sekä kahvit. 
Nyt kannattaa lähteä kauempaakin ja ottaa se 
vapaapäivä töistä, kannustaa LapCI ry:n toi-
minnanjohtaja Ulla Konkarikoski.

Hinnat
Sisäkorvaistutekäyttäjät ja läheiset sekä opis-
kelijat:

Ilmoittaudu viimeistään 28.2.2017, jolloin:
    2 päivää: 90 euroa
    1 päivä: 65 euroa

Ilmoittautuminen 1.3.2017 tai sen jälkeen:
    2 päivää: 105 euroa
    1 päivä: 80 euroa

www.euro-ciu2017.fi/fi/ilmoittautuminen/

  Toivomme näkevämme sinut Valkeassa 
talossa huhtikuussa!

P.s. Tapahtuma Facebookissa: facebook.
com/events/538311149712439/

  Käyttäkäähän sosiaalisessa mediassa häshtä-
giä #EUROCIU17, kiitos!
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YHTEYDENPITOA 

Tykkää LapCI ry:stä Facebookissa! 

Tiedotteen toimitus ja taitto: Marianne Rintala

Tulevia tapahtumia

LapCI ry:n musaleirit 8-13-vuotiaille: Musaleiri 1: 5.-9.6.2017 (ilm. 30.4. mennessä).
Musaleiri 2: 31.7.-4.8.2017  (ilm. 17.6. mennessä).
Ensisijaisena SI-lapset. Mikäli tilaa jää, niin sisarukset ja muita kuulolaitteita käyttävät 
ovat tervetulleita. Max 8 lasta/leiri. Hinta: 100 e, sisarus 75 e. Täysihoito. Musiikin 
opetusta on 4h/pv. Lisäksi teemme retkiä (esim. Korkeasaari ja seikkailupuisto) ja 
leikimme paljon myös ulkona. Yövymme Resonaarin talossa patjoilla.  

Musapaja alle kouluikäisten SI-lasten perheille la 10.6.2017 klo 14-18. Tervetuloa 
tutustumaan koko perheen kanssa Resonaariin ja soittamaan erilaisia soittimia 
yhdessä! Resonaarin musiikinopettajat ohjaavat soittotuokioita. LapCI ry tarjoaa 
kahvit ja pientä purtavaa. Resonaarin takapihalla voi grillata ja pitää picnicin. 
Tapahtuma on ilmainen. Ilmoittaudu 4.6.2017 mennessä.

Paikka: Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari, Kulosaaren puistotie 26, Helsinki.

Kesän 2017 Musaleirit
+ Musapaja

Luovan toiminnan kerhot HKI & TRE
Luovan toiminnan kerhot alakouluikäisille SI-lapsille sekä muillekin 
kuulovammaisille. Kerhot ovat ilmaisia! Molempiin mahtuu vielä mukaan. 
Ilmoittautumiset: 
HKI: tiistaisin 14.2., 28.2., 14.3., 28.3. ja 11.4. klo 18.15-20.15. Ohjaajat: Viivi 
Kilpeläinen & Maiju Alastalo.
Paikka: Ilkankulma, Ilkantie 16 B, 00400 HKI.
TRE: lauantaisin: 18.2., 11.3., 25.3. ja 22.4. klo 12-15. Ohjaaja: Jani Ikonen.
Paikka: Janin työhuone, Turtolankatu 10-12, 33710 Tampere. 

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
• Järjestöassistentti Viivi Kilpeläinen 

viivi.kilpelainen@lapci.fi, 040 5645656
• Projektikoordinaattori Marianne Rintala  

marianne.rintala@lapci.fi, 045 8590 888

MUITA TÄRKEITÄ KONTAKTEJA
• Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto (KLVL 

ry) on sisarjärjestömme, jonka kanssa teemme 
yhteistyötä mm. Kuuloavain-hankkeessa. Me mo-
lemmat yhdistykset olemme lasten ja perheiden 
asialla, joten molempiin kannattaa kuulua ja toi-
mintaan osallistua. www.klvl.org.

• Facebookissa on oma keskustelupalsta Kuulo-
vammaisten lasten vanhemmille. Sinne pääsee 
laittamalla Facebookin haku -kenttään ”Kuulo-
vammaisten 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 - vertaistu-
kiryhmä käyttäjille, harkitseville ja läheisille: www.
facebook.com/groups/1055667584490427

• Satakieliohjelma on valtakunnallinen ver-
kosto, jonka toimintaan kannattaa tutustua: 
www.satakieliohjelma.fi.

• Kuurojen Liiton toiminnasta lapsista aikuisiin löy-
tää tietoa: www.kuurojenliitto.fi.

• Kuurojen Palvelusäätiön (KPS) viittomakielen 
opetusohjelmasta eli Juniori-ohjelmasta tietoa: 
www.kuurojenpalvelusaatio.fi/fi/apua-arkeen/
viittomakielen-juniori-ohjelma/.

Sisäkorvaistute - arjen vinkit 
Vertaistapaaminen sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ja 
nuorten perheille. Yhteistyössä KLVL ry:n kanssa.

La 18.3.2017 klo 11-17
Varalan urheiluopisto, Tampere 

Ilmoittaudu
19.2.2017 
mennessä: 

www.klvl.fi

Seuraa 
LapCI ry:tä 
Facebookissa, 
Instagramissa ja 
YouTubessa!


