
Talvi, jos sitä olikaan, on vaihtunut kevääksi 
ja on aika uudistua. Kuten tästä tiedottees-
ta näette, vuosikokouksessamme LapCI 

ry:n hallitukseen saatiin mukaan monta uutta 
aktiivista toimijaa. Siinä missä haluan toivottaa 
Anneten, Anrin, Hannan, Juha-Pekan ja Tiinan 
mukaan vireään joukkoomme, haluan myös 
vielä kerran kiittää Birgittaa, Lassea, Pirkkoa ja 
Sallaa kuluneista vuosista. Kun ajattelee mitä 
kaikkea viimeisten vuosien aikana on saatu ai-
kaan, odotan innolla mihin uudella hallituksella 
pystymme. Ja edelleen toivon, että te jäsenet 
otatte rohkeasti yhteyttä hallituksen jäseniin 
kun huomaatte asioita joihin voisimme panos-
taa. Meidän kaikkien perheiden ja lasten eteen 
me tätä työtä teemme.
  Tiedotteessa on mukana jälleen myös erikois-
liite aiheesta Koulun aloittaminen. Myös itse 
kuulun tähän vuonna 2007 syntyneiden lasten 
vanhempien ryhmään, jotka vuosi sitten jännit-
tivät koulun aloittamiseen liittyviä asioita. Jotta 
koulun aloittaminen menisi hyvin, se vaatii aina 
panostusta meiltä vanhemmilta, kuntoutusoh-
jaajilta ja koululta. Toivomme, että tästä tiedot-
teesta te 2008 syntyneiden lasten vanhemmat 
saisitte hyviä vinkkejä tulevaa syksyä ajatellen. 
Ensimmäinen vuosi on kuitenkin pian takana. 
Asiat ovat menneet paremmin kuin osasin toi-
voa ja ainakin vielä koululaukun eteiseen heittää 
innokas koululainen. ”Äiti, älä huoli” hän tuntuu 
ajattelevan, ja se pitäisi aina muistaa.
  Tästä tiedotteesta löydätte myös tietoa tule-
vasta. Tervetuloa sankoin joukoin Kesäpäiville 
Kopolaan ja pienten lasten perheiden viikonlop-
puun, sekä oikein hyvää leirikesää taas Resonaa-
riin ja Englantiin. 

  Yhdessä olemme enemmän!
Minna Mäkelä,
puheenjohtaja
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Musaleirit Resonaarissa, 8-13 v 1.-5.6. ja 8.-12.6.2015
KLVL ry:n Kesäpäivät Koko perheelle Piispalassa 26.-28.6.2015 www.klvl.fi
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, Kuhmoinen, 15.8.2015
Lasten urheiluvkl (yht. mm. SKUL & Kuurojen Liitto) Vierumäki 7-12 v, 28.-30.8.2015
Satakieliseminaari 24.-25.9.2015 Seinäjoki www.satakieliohjelma.fi
Pienten SI-lasten perheiden viikonloppu Valkea talo, Helsinki, 3.-4.10.2015
Valkean talon Pikkujoulut 28.11.2015 
Pikkujoulut LapCIen omat koko perheen pikkujoulut Tampereella 5.12.2015

TAPAHTUMAKALENTERI 2015

LapCI ry oli paikalla Euro-CIU:n vuosikokouksessa Antwerpenissa 11.4.2015. 
Järjestön jäseniä ovat kaikkien Euroopan maiden SI-järjestöt. Joissakin mais-
sa lapsilla ja aikuisilla on yhteinen yhdistys. Suomessa lapsia varten on LapCI 
ry ja aikuisille on Kuuloliitto ry:n CI-toimikunta. Euro-CIU:n hallitukseen va-
littiin molemmista vahva suomalaisedustus.

Euro-CIU terveiset

Søren Berg Rasmussen edustaa 

SI-lapsia ja Sari Hirvonen-Skarbö 

SI-aikuisia, sillä hänellä on itsel-

lään SI.

Vasemmalta Henri-Francois Baiverlin 
Luxemburgista, Epp Müil Virosta, 
Maria-Teresa Amat Espanjasta, Sari 
Hirvonen-Skarbö Suomesta ja Søren 
Berg Rasmussen Suomesta.

4-vuotiaan SI-lapsen isä Søren Berg Ras-
mussen valittiin toiseksi varapresiden-
tiksi. Myös Sari Hirvonen-Skarbö 

Kuuloliitosta tuli valituksi varapresidentiksi. 
Onnea Sören ja Sari! Euro-CIU:n Puheenjoh-

tajaksi valittiin espanjalainen SI-
lapsen äiti Maria-Teresa Amat. 
Sihteerinä toimii niinikään SI-lap-
sen äiti Epp Müil Virosta. Henri-
Francois Baiverlin Luxemburgista 
jatkaa rahastonhoitajana. 

Huomio! Suomi (LapCI ry 
yhdessä Kuuloliitto ry:n 
kanssa) on lupautunut 

isännöimään EURO-CIU:n vuo-
si- kokouksen & symposiumin 

Helsingissä 20.–22.4.2017. 
Merkatkaa päivä jo muistiin!
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LapCI ry:n koko perheen viihdepäivä tapahtui vuosikokouksen yhteydessä. 
Paikalle Järvenpäähän saapui 13 perhettä. Hulina oli melkoinen, kun kaik-
ki lapset pelasivat samassa salissa. Hauskaa riitti kaiken ikäisille. Palautetta 
kysyttiin jälkeenpäin nimettömänä ja moni kiitteli sitä, miten onnistuttiinkin 
saamaan sekä perheen 1- että 10-vuotiaalle samassa tilassa kivaa tekemistä.

Koko perheen Viihdepäivä!

LapCI ry lähettää jälleen tänä kesänä SI-nuorten delegaation The Ear Foun-
dationin leirille Boston Spahan Englantiin.  

Tällä porukalla Englantiin leirille!
LapCI ry:n ja Kuulovammaisten Lasten Van-
hempien Liitto KLVL ry:n yhteishankkeelle 
palkattiin työntekijäksi Erika Keppola Helsin-
gistä. Hän työskentelee Valkeassa talossa tou-
ko-joulukuussa 2015. Hänen tehtävänään on 
sisällöntuotannon lisäksi tehdä 
suunnitelma vuosille 2016-2018. 

Kuuloavain -hankkeelle projekti-
työntekijä loppuvuodeksi! 

Englantiin lähtijät: Emma Hagberg Bennäsistä, Aura 

Kurtelius Helsingistä, Helmi Viljanmaa Vihdistä, Tino 

Roslöf Kaarinasta ja Juho Jauhiainen Helsingistä sekä 

huoltajat Mikko Roslöf ja Birgitta Vuorinen.

”Englanti odottaa meitä, ja me sitä!”, 
tuumasi leirille lähtevä ryhmä, kun 
tapasivat ensimmäistä kertaa pääsiäi-

senä Helsingissä. 

” Zorb-pallo oli kova juttu, 

segwayt myös.

” L A P C I -rakennelma oli mieluinen. 

Sitä julkaistua kuvaa katsotaan 

lähes päivittäin kotona. ” Ihan mielettömän hauska päivä lapsille ja 
aikuisille. Meillä ainakin ollaan juteltu kovasti 
uusista kavereista kotona. :) 

” Vertaistukea kaikille. 

Tosi, tosi jees! Kiitos!

  Kansainvälisestä SI-nuorten leiristä on tul-
lut jo perinne ja Suomesta on sinne lähtenyt 

porukka joka vuosi. Tämä on viides 
kerta. Tänä vuonna paikalle tulee 
nuoria myös Espanjasta, Tanskasta, 
Norjasta ja Saksasta. Yhteensä 40 
nuorta ja kaikilla on sisäkorvaistu-
te tai kaksi käytössään. Huoltajina 
toimivat vapaaehtoiset äidit ja 
isät. 

  Tunnelma oli tässä tapaami-
sessa hieman jännittynyt, sillä 
osa ei ollut koskaan tavannut 
toisiaan. Tutustuminen jatkuu 
mm. Whatsappissa. 
Hyvää leiriä teille!

hei!



LapCI ry on melkoisen vetovoimainen yhdstys! Nimittäin vuosikokouksessa 
Järvenpäässä (28.3.2015) hallitus vaihtui melkein kokonaan. Mukaan lähti 
moni aivan tuore, pienen SI-lapsen vanhempi.

LAPCI RY:N UUSI HALLITUS | TAIDEKERHO TAMPEREELLA

Tehokkaasti läpikäydyssä kokouksessa sa-
noimme kiitokset ulkomaille muuttojen 
ja muiden elämänkiireiden vuoksi halli-

tuksen jättäneille Lasse Lindströmille, Birgitta 
Vuoriselle, Salla Kurjelle ja Pirkko Haikaralle. 
Lämmin kiitos teille LapCI ry:n kehittämisestä 
hallitusvuosinanne! 
  Uuteen hallitukseen valittiin puheenjohta-
jana jatkava Minna Mäkelä Nokialta, Nana 
Lindholm Hyvinkäältä, Mari Vassinen Jyväs-

Jäsenmaksu 2015
LapCI ry:n jäsenmaksu on ensimmäisenä 
jäsenvuonna ilmainen!  
Muutoin se on:  
25 euroa/ SI-lapsen perhe 
30 euroa/ kannatusjäsen (esim. 
isovanhemmat ja sukulaiset - saa mainostaa!)
Lisäksi yhteisöt voivat halutessaan tukea 
LapCI ry:n toimintaa 100 euron suuruisella 
yhteisökannatusjäsenmaksulla. 

Jäsenmaksu maksetaan tilille: 
FI03 6601 0001 1960 13 
BIC: AABAFI22
Viitenumerot ovat seuraavat:
Jäsenmaksu 25 €/perhe/v. Viite 1009
Kannatusmaksu 30 €/perhe/v. Viite 1025
Yhteisöjäsenyys 100 €/yhteisö/v. Viite 1041
Tämän tiedotteen liitteenä on vuoden 2015 
jäsenmaksulappu! Myös uudet jäsenet terve-
tuloa: lähetäthän yhteystietosi info@lapci.fi. 
Tai täytä kaavake netissä: www.lapci.fi/liity-
jaseneksi.html. 
Jäsenperheenä saatte LapCI ry:n tiedotteen ko-
tiin 4 kertaa vuodessa ja tietoa ajankohtaisista 
tapahtumista!

Uutta energiaa hallitukseen!
kylästä, Anna Vasara Helsingistä, Søren Berg 
Rasmussen Helsingistä, Anri Ruokangas-Syr-
jälä Lohjalta ja Tiina Sakomaa Muuramesta. 
Hallituksen varajäseniksi valittiin Juha-Pekka 
Syrjälä Lohjalta, Hanna Niemi Pälkäneeltä ja 
Annette Treuthardt Helsingistä.
  He ovat kaikki 1–10-vuotiaiden SI-lasten van-
hempia. Hallituslaisten SI-lasten keski-ikä on 5 
vuotta!  Katso lisää ja yhteystiedot 
www.lapci.fi/hallitus.

Hallitus 2015: Annette Treuthardt, Hanna Niemi, Søren Berg Rasmussen, 
Tiina Sakomaa, Anri Ruokangas-Syrjälä, Nana Lindholm, Mari Vassinen ja 
Minna Mäkelä. Kuvasta puuttuvat Anna Vasara sekä Juha-Pekka Syrjälä.

Taidekerhot & Muskari

” Zorb-pallo oli kova juttu, 

segwayt myös.

Stipendejä lapcilleH uomio! Tänä keväänä koulunsa päättävät! 

LapCI ry haluaa muistaa sisäkorvaistute-

lapsia stipendeillä. Mikäli tunnet jonkun 

lapsen tai nuoren, joka on esimerkiksi ylittä-

nyt itsensä tai toiminut esimerkillisellä tavalla 

edistääkseen SI-lasten asiaa, niin laita viestiä:         

marianne.rintala@lapci.fi. 
Stipendejä jaetaan jouluisin ja keväisin.

LapCI ry aloitti kaksi taidekerhoa SI-lapsille tänä keväänä aktiivisten van-
hempien ansiosta: Tampereella ja Jyväskylässä. Tampereella ohjaajana 
toimii taiteilija Jani Ikonen ja Jyväskylässä toimintaterapeuttiopiskelija 
Helinä Juvonen. Jyväskylässä pyörii myös muskari pienille, sitä ohjaa 
Riitta Koski-Helfenstein. Mikäli omalla paikkakunnallasi voisi tällaiselle 
toiminnalle olla tilausta, ota yhteyttä! 

Jyväskylä

Tampere

Jyväskylä

Jyväskylä
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TEEMALIITE 2015 – Ekaluokka

Luokkaan on tulossa uusi oppilas, jolla on 
vaikea tai erittäin vaikea kuulovamma. 
Kuulolaitteiden tai sisäkorvaistutteiden 

avulla lapsi voi kuitenkin osallistua normaaliin 
opetukseen. Mitä tulee luokassa ottaa huomi-
oon? Mitä vanhempien olisi hyvä kertoa opet-
tajalle? Mistä saa apua?
 Ensimmäisen luokan opettaja Helsingistä, 
Sanna Tuominen, sai viime syksynä luokkaan-
sa sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen. Kun 
uusi ekaluokka oli aloittamassa, Sannalla ei 
ollut aikaisempaa kokemusta tai tietoa SI:stä. 

  Epätietoisuus hälveni kun Sanna tapasi tu-
levan oppilaansa vanhemmat ennen koulun 
alkua. “Kaikki huoli hävisi saman tien, kun sain 
vanhemmilta tietoa laitteesta ja arjesta sen 
kanssa.” Opettaja tapasi myös kuntoutusoh-
jaajan sekä eskarin opettajan. Näistä tuli luot-
tavainen mieli.
 “Kaikki asiat, jotka täytyy kuulovammaisen 
oppilaan kanssa huomioida, on semmoisia 
joita opettajana miettii muutenkin, erityisesti 
kun on ekaluokka kyseessä. Asiat eivät välttä-

mättä ole edes uusia. Niihin vain tulee kiinnit-
tää paremmin huomiota.”
 Esimerkkeinä Sanna kertoo selkeästä ja rau-
hallisesta puhetyylistä, joka auttaa kaikkia 
muitakin oppilaita. “Työrauhaan täytyyy myös 
todella kiinnittää huomiota ja siihen, että yksi 
puhuu kerrallaan, mikä hyödyttää kaikkia.” 
Pienillä asioilla, kuten istumajärjestys ja ku-
valliset ohjeet seinillä on paljon merkitystä. 
“Meillä on kuvastruktuurit, eli päiväjärjestyk-
sessä on asiat kerrottu kuvasymboleilla.” 
 Alusta asti päätettiin tiedottaa avoimesti kai-

kille. Koulun alkaessa koko 20-päi-
selle luokalle kerrottiin SI:stä ja 
lapsen käyttämästä FM-laitteesta. 
  Luokassa on myös henkilökohtai-
nen avustaja, joka huolehtii, että 
laitteet on päällä ja ladattu. Luok-
katoverit eivät ole ihmetelleet FM-
laitetta. 

  Avoin yhteistyö kodin kanssa on Sannan mie-
lestä äärettömän tärkeää. “Jos on pieniäkin 
kysymyksiä, niin koti on paras asiantuntija 
käytännön asioissa. Kannustaisin muitakin 
opettajia rohkeasti kysymään vanhemmilta. 
Kaikkein tärkeintä on avoin yhteistyö vanhem-
pien kanssa. Jos opettajan on mahdollisuus 
olla yhteydessä myös lapsen muuhun hoitota-
hoon, kuten kuntoutusohjaajaan, niin se kan-
nattaa myös.”

Kuulovammainen, sisäkorvaistutteita tai kuulolaitteita, käyttävä lapsi 
integroidaan lähikouluun tavalliselle luokalle yhä useammin. Se vaatii 
opettajalta hieman huomiota, mutta tuo mukanaan myös menetelmiä, 
jotka tukevat kaikkien oppilaiden koulunkäyntiä.

Opettajana ekalla luokalla

” Kaikki asiat, jotka täytyy 
kuulovammaisen oppilaan kanssa 
huomioida, on semmoisia joita 

opettajana miettii muutenkin.”

Aino 7-v. kertoo: 
“Aloitin elokuussa 1. luokalla. 
Koulun aloittaminen oli aika 
jännää, mutta meidän luokka on kiva ja joskus 
vähän hassu. Pärjään luokassa ihan hyvin, kun mulla on se FM-laite. 
Jos FM-laite vilkuttaa punaista valoa, niin avustaja kertoo opettajalle, että 
FM-laite ei ole päällä. Koulussa on ihan kiva olla, mutta joskus tulee liikaa 
tehtäviä. Koulussa on tärkeää että on hiljaisuus ja työrauha tehdä tehtäviä, 
mutta opettaja komentaa toisia, jotta ne olisi hiljaa.” 

Pidennetty (11 v) oppi-
velvollisuus?
Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta 

tehdään pääasiassa ennen oppivelvol-
lisuuden alkamista 5-vuotiaana. Silloin 

tehdään myös päätös erityisestä tuesta.  
  Jos päätöstä ei vielä ennen koulun alkua ole 
tehty tai oppilaan tilanne muuttuu perusope-
tuksen aikana, voidaan se tehdä myöhemmin-
kin. Silloin oppivelvollisuus ei enää pitene, 
mutta päätös takaa lapselle normaalia pie-
nemmät opetusryhmät. Jos oppilas opiskelee 
yleisopetuksen ryhmässä, jossa on yksi opet-
taja, oppilaita saa olla korkeintaan 20.
  Kuulovammainen lapsi aloittaa koulunsa pää-
sääntöisesti lähikoulussa, jonne hänen tarvit-
semansa tuki räätälöidään. Perusopetuksessa 
oppilaan tuki voi olla yleistä, tehostettua tai 
erityistä, ns. kolmiportaista tukea. Kun kaikil-
le oppilaille tarkoitettu yleinen tuki ei riitä, 
arvioidaan oppilaan yksilölliset tuen tarpeet, 
oppilas siirtyy tehostetun tuen piiriin ja oppi-
laalle laaditaan oppimissuunnitelma. Jos tuen 
tarve lisääntyy, tehdään oppilaan oppimisesta 
pedagoginen selvitys ja oppilas siirretään eri-
tyisen tuen piiriin. Tällöin oppilaalle tehdään 
HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjes-
tämistä koskeva suunnitelma. Sekä tehostettu 
että erityinen tuki järjestetään aina ensisijai-
sesti oppilaan omassa koulussa.
  Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös 
ilman oppivelvollisuuden pidennystä. Yksilöl-
lisen avustajan saamiseksi tarvitaan erityiset 
perusteet. Avustajan tarpeesta voi tehdä eril-
lisen anomuksen oman kunnan opetusviras-
toon, jossa päätös tuesta tehdään.

(Lähde: Pitäjänmäen peruskoulun erityisopettaja ja 
www.Kuuloavain.fi -> Oppimisen ja koulunkäynnin 
tuki.)

Aino koulussa.

HUSin kuntoutusohjaajan vinkit• Kuntoutusohjaajaa voi pyytää ohjauskäynnille kouluun• Neuropsykologi on mukana kouluarvioinnissa sekä koulupolkuasioissa • HUS kutsuu koulunsa aloittavat kuulovammaiset lapset ja heidän perheensä kurssille• Opettajille koulutuspäiviä
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tyvät kuulevatkin. Tarkistakaa ainakin 
kotiluokka, käytävät, liikuntasali ja ruo-

kala.

Bandana-huivi = Suojaa kevyeltä sateel-
ta ja pitää laitteet paikoillaan vaikka 
liikuntatunneilla.

CI-laite = Ovatko säädöt kunnossa, käy 
sairaalassa säädöissä ennen koulun al-
kua.

Design for all = Kaikki huomioon ottava 
asioiden ja tilojen suunnittelu auttaa 
kaikkia, ei pelkästään kuulovammaista 

lasta. Älä siis epäröi ehdottaa korjauksia epä-
kohtiin!

Erityisen tuen tarve = Jos lapsesi on pi-
dennetyllä oppivelvollisuudella, on ryh-
män enimmäiskoko 20 oppilasta ekaluo-

kalla.

FM-laite = Ryhmäkuuntelulaite käyttöön 
luokassa, retkillä ja liikuntatunneilla.

GRRRRR! = Koulunkäynti väsyttää ja 
lapsesi voi purkaa väsymystään kiu-
kuttelemalla. Tue häntä positiivisesti 

kiukusta huolimatta.

Henkilökohtainen avustaja = Jos lapsel-
lasi on henkilökohtainen avustaja, hän 
auttaa kuulemisessa ja huolehtii FM-

laitteen latauksesta.

Istumajärjestys = Luokassa kuulovammai-
sen lapsen istumapaikalla merkitystä. Lap-
si on hyvä sijoittaa parempi korva muuhun 

ryhmään päin ja opastaa opettajaa valitse-
maan paikkansa läheltä kuulovammaista las-
ta.

Eerika 8-v. kertoo: 
“Mä menin kouluun viime syksynä, ekalle. Mun lempiai-
neita on matikka ja käsityöt. Meillä on luokassa istuma-
järjestys U-muodossa ja mun paikka on ikkunan edessä, 
ikkuna on selkäni takana. Me ollaan jouduttu aluksi vähän 
patistelemaan opettajaa käyttämään FM-laitetta, kun se ei 
meinannut sitä ensin käyttää. Isä on auttanut siinä” 

Joustoa polviin = Pienen lapsen on vaikea 
lukea aikuisen huuliota alhaalta ylöspäin. 
Opettajan on hyvä kyykistyä tai istua lap-

sen tasolle tärkeitä ohjeita annettaessa.

Kuntoutusohjaaja = Vierailee koululla 
kartoittamassa kuulo-olosuhteet, apu-
välinetarpeet ja perehdyttämässä hen-

kilökuntaa sekä valvoo lapsen etuja.

Laukku = Kuulovamman vuoksi lapsen 
niska-hartiaseutu on koetuksella kuule-
misen pinnistelyn takia. Panosta ergono-

miseen koululaukkuun!

Matka = Jos aiotte matkustaa koulu-
päivien aikana, muista anoa vapaa-
ta koulusta ajoissa.

Näkyvyys = Näkeekö lapsi opettajan ja 
muiden oppilaiden huulion? Myös ik-
kunasta tulevaa valoa vasten on vaike-

aa seurata huuliota.

Opettajien koulutus = Eri sairaalat, Sa-
takieliohjelma ja muut tahot järjestä-
vät opettajille ja muulle henkilökun-

nalle hyödyllisiä perehdytyspäiviä.

Perehdytys = Koulun henkilökuntaa on 
hyvä perehdyttää keinoihin, jolla lapse-
si koulunkäynti helpottuu.

Quuluuko? = Koulu on julkinen laitos, 
jossa voit itsekin poiketa seuraamas-
sa opetusta. Jos jokin asia mietityttää 

vaikka akustiikassa, tee vierailu koululle kou-
lupäivän aikana.

Ryhmäavustaja = Voi auttaa myös kuu-
lovammaista lasta mm. huolehtimalla 
FM-laitteen käytöstä ja latauksesta.

Seuraa iltapäiväksi = 
Ekaluokalla päivät ovat 
lyhyitä ja joissain kun-

nissa on mahdollista men-
nä iltapäiväkerhoon. Myös 
näiden tilojen akustiikka ja 
henkilökunnan perehdytys 
on tärkeää.

Koulun aloituksen ABC

Turvallinen koulumatka = Onko lapsen 
koulutie turvallinen vai tarvitaanko esi-
merkiksi koulutaksikyytiä? Keskustele 

asiasta sairaalassa ja koulutoimiston kanssa.

Uiminen = Selvitä ajoissa lapsen mah-
dollisuudet saada uintiin joko implan-
tin vesisuojaa tai tulkkausapua.

Valaistus = Hyvä valaistus auttaa kuule-
maan ja seuraamaan muiden puhujien 
huuliota.

Wilma = Jossain kunnissa käytettävä 
sähköinen reissuvihko opettajan ja 
kodin väliseen viestittelyyn. Toinen 

yleinen ohjelma on nimeltään Helmi.

X-litta / -hippa = Välitunneilla kiva leik-
ki. On hyvä opettaa lapselle leikkejä jo 
kotona, jotta säännöt tulevat tutuiksi 

hyvissä kuunteluoloissa.

Ymmärrys = Käytä rohkeasti ilmeitä ja 
eleitä puheen tukena. Myös nimet, päi-
vämäärät, uudet sanat, läksyt ja tärkeät 

asiat on hyvä kirjoittaa taululle.

Zzz… = Koulunkäynti on kuulovammaisel-
le lapselle raskasta, huolehdi riittävästä 
unen määrästä!

Åppimistyylit = Myös kuulovammaisilla 
on erilaisia oppimistyylejä, jotka on 
hyvä ottaa huomioon koulussa.

Älä huuda = Kuuleminen vaikeutuu jos 
huudat. Puhu sen sijaan selkeästi nor-
maalilla puheäänellä ja toista tarvitta-

essa.

Öööö = Menikö sormi suuhun? Saat tu-
kea sairaalasta, kuntoutusohjaajalta 
tai vaikkapa meiltä LapCI ry:n toimis-

tolta!

(Lähde: Susanne Snellman & Thomas Lindberg: 
Apua – kuulovammmainen oppilas luokassani!)

Eerikan perheeseen kuuluu äiti Hanna ja isä Kimmo. 

Pikkusisko Inka on eskarissa.



Sisäkorvaistutelasten  
 valtakunnallinen yhdistys

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.
* Tapahtumista tietoa: www.lapci.fi - 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 LapCI-tapahtumia

Kesän 2015 Musaleirit 8-13-vuotiaille 

Mukaan mahtuu vielä!

Paikka: Musiikin erityispalvelukeskus 
Resonaari, Kulosaari, Helsinki

Musaleiri 1: 1.-5.6.2015 *TÄYNNÄ* & Musaleiri 2: 8.-12.6.2015 *MAHTUU VIELÄ!*
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. 

Ilmoittautumiset tapahtumiin:
Koordinaattori 

Marianne Rintala 
marianne.rintala@lapci.fi  

045 8590 888

Tervetuloa Kesäpäiville kurssikeskus Kopolaan. Tapahtuma on ilmainen. 
Ohjelmassa mm. poniratsastusta, Pocahontas-melontaa ja kasvomaalausta.

ILMOITTAUDU MUKAAN 5.8.2015 mennessä! 

Koko perheen Intiaani-Kesäpäivät!
La 15.8.2015 

klo 12-17
Kopola, Kuhmoinen

Pienten SI-lasten perheiden vkl

la-su 3.-4.10.2015 
Kuulo-Auris, Valkea talo, Helsinki

Kaipaatteko vertaistukea sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen kanssa? Haluatteko tutustua 
muihin samassa tilanteessa oleviin perheisiin? Kuulo-Auriksen tilat ovat kodinomaiset, jotka on 
suunniteltu juuri tällaista yhteistä aikaa varten. Myös sisarukset ovat tervetulleita. Viikonlopun 
suunnittelevat SI-lasten vanhemmat - otamme myös toiveita vastaan!
Hinta: täysihoito 75 €/perhe. Mikäli voitte yöpyä kotona, hinta on 35 €/perhe.
Maksusta voi hakea vapautusta sosiaalisin perustein. 

ILMOITTAUDU MUKAAN  20.9.2015 mennessä! 


