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LapCI ry:n TAPAHTUMIA 2016-17

Tervehdys
perheille!

L

eirikesä on takana ja syksyinen arki palannut.
Kesän tapahtumista näette lisää tästä
tiedotteesta. Tahdon vielä kiittää kaikkia
osallistuneita, on ollut hienoa olla seuraamassa
kun lapset ja nuoret ovat löytäneet uusia
ystäviä, vanhemmat jakaneet kokemuksia ja
lisäksi kaikki ovat oppineet uusia taitoja.
Tänä kesänä koitti myös yhden aikakauden
loppu kun saimme lopultakin muistaa
pitkäaikaista puheenjohtajaamme Lassea
tekemästään työstä yhdistyksemme eteen.
Mutta nyt meitä jo vähän jännittää. Toki syksyn
tapahtumat jäsenillemme ovat iso juttu, mutta
ensi vuonna tapahtuu myös suuria. Ensi vuonna
tulee kuluneeksi 18 vuotta siitä kun ryhmä
sisäkorvaistutteen saaneiden lasten vanhempia
päätti, että haluaisivat oman yhdistyksen
jossa kaikki olisivat saman asian äärellä. 2017
on siis aihetta juhlaan ja juhlavuosi tulee
kulkemaan mukana erilaisissa tapahtumissa.
Ehkä suurimpana yksittäisenä ponnistuksena
on kansainvälinen EURO-CIU Symposium
Helsingissä huhtikuussa. Nuoren aikuisen
innokkuudella ja sinnikkyydellä tulemme siitäkin
luomaan
omannäköisemme
tapahtuman
asiantuntijoille sekä ennen kaikkea perheille.
Lähdetään siis kaikki viettämään syksyä ja
toivotaan, että tapaamme mahdollisimman
monen kanssa vielä tämän vuoden puolella.
Yhdessä olemme enemmän!
Minna Mäkelä
puheenjohtaja

Luovan toiminnan kerhot Koululaisille Tampereella ja Helsingissä. Lisää takasivulla.
Pienten SI-lasten perheviikonloppu 8.-9.10.2016 Kuulo-Auris, Helsinki
SI-nuorten viikonloppu 16-22-vuotiaille, 22.-23.10.2016, Helsinki
CIsu-pajanen Koko perheen puuhailtapäivä Lohjan Hoplopissa 12.11.2016
LapCIen omat pikkujoulut Koko perheelle Jyväskylän tramppamaailmassa 26.11.2016
Valkean talon koko perheen yhteiset pikkujoulut 26.11.2016 Helsinki
LapCI ry:n vuosikokous 1.4.2017 Lahti, puuhaa koko perheelle

EURO-CIU SYMPOSIUM
20.-21.4.2017

Hels

inki

EURO-CIU Symposium tuo yhteen sisäkorvaistutealan
toimijat sekä Suomesta että Euroopasta. SI-järjestöjen
Euroopan kattojärjestö EURO-CIU:n jokavuotinen
tapahtuma
järjestetään
ensimmäistä
kertaa
Suomessa. Järjestäjinä ovat LapCI ry ja CiTo, joka on
Kuuloliitto ry:n aikuisten SI-käyttäjien toimikunta.
Kaksipäiväinen symposium on suunnattu SI-käyttäjille,
SI-lasten vanhemmille ja ammattilaisille. Tervetuloa!
Koulutuksen esteettömyys ja elinikäinen oppiminen .
Musiikki ja kognitiivinen kehitys . Vertaistuki ja kuntoutus
. Esteetön suunnittelu . Monikielisyys . Terveystalous

www.lapci.fi/euro-ciu17

ENGLANNIN LEIRI 2016 | KESÄPÄIVÄT 2016

Terveisiä Englannista!
Sisäkorvaistutelasten

valtakunnallinen yhdistys

The Ear Foundation järjesti jälleen vuotuisen sisäkorvaistutetta
käyttäville nuorille suunnatun kansainvälisen leirin. Tänä vuonna viikoksi
Englantiin lähti neljä 15-vuotiasta tyttöä eri puolilta Suomea ja huoltajaksi
yhden heistä äiti.

L

eirillä oli yhteensä
39 nuorta Tanskasta,
Saksasta, Unkarista,
Espanjasta, Turkista, IsoBritanniasta ja Suomesta.
Leiriohjelmaan
kuului
mm.
päiväretket
Whitbyhyn ja Yorkiin,
urheilua,
esityksiä
jokaiselta
omasta
itsestään ja ryhmänä
omasta
maastaan,
mukin
maalausta,
t-paitojen kehittelyä,
latotanssit ja paljon
muuta.
Ella Tuuli, Oona Konttinen, Iida Kakko ja
Tiia Leppänen kirjoittivat päiväkirjaa. Tässä
Tiian kuvaus yhdestä päivästä:

has made t
k
e
e
w
s
i
“Th rstand I am no
me unde person who
6th annual European Friendship Week
the only to hear.”
24.-30.7.2016 at St John’s School for the
s
e
l
strugg
Deaf in Boston Spa, North Yorkshire.
Ensi kesänä Englantiin?
•
Jos olet ensi kesänä 14-16-vuotias ja
sinua kiinnostaa tällainen leiri, niin
hae mukaan!
•
Lähetä kirje, jossa kerrot miksi
juuri sinun pitäisi päästä mukaan
Englantiin sähköpostilla: marianne.
rintala@lapci.fi
•
Hakuaikaa on 24.11.2016 asti.
•
Leirin ajankohta on 23.-29.7.2017.
•
Leirille otetaan ensisijaisesti
ensikertalaiset sekä vanhimmasta
päästä. Mukaan tarvitaan myös
huoltaja, eli jonkun äiti tai isä.

”Keskiviikko
Herätys oli klo 8, jonka jälkeen
menimme aamupalalle. Aamupala
oli hyvin brittiläinen: paahtoleipiä ja
monenlaisia hilloja, nutellaa leivän
päälle. Aamusta pelasimme erilaisia
joukkuepelejä sisällä, monet niistä
olivat itsellenikin tuttuja mm.
syöksykisa patjoilla, polttopalloa
kahdessa joukkueesa ja ristinollaa
kahdessa joukkueessa.
Urheilun jälkeen ohjelmassa
oli “African drumming”, jossa
soitimme rumpuja. Pidimme

Suomen esityksen, mutta tarjoamamme
lakritsit ja salmiakit eivät oikein maittaneet
ulkomaalaisille.
Ruoan jälkeen pelattiin “krokettia”, tosin
britit sanoivat vaakamailalyönnin olevan
kielletty :o. Meillä oli myös “Post card writing
challenge” eli kirjoitimme tietomme Yorkista
ostettuihin
postikortteihin.
Postikortit
sekoitettiin niin että kaikki saivat jonkun
muun postikortin ja niihin kirjoitettiin esim.
joku tervehdys.
Ohjaajat postittivat kortit ja leirin jälkeen
aloimme saada niitä, ihan kivoja muistoja.
Illalla meillä oli brittiläinen “barn dance”
eli ns. latotanssit. Niiden jälkeen menimme
nukkumaan.”
Suuret kiitokset porukan huoltajalle, Päivi
Tuulille, matkan johtamisesta ja tyttöjen
apuna olemisesta!
Lue lisää LapCI-blogista
www.lapcifi/blogi

Kesäpäivät

Duudsoneiden kanssa
LapCI ry:n kesäpäiviä vietettiin 20.8.2016 Duudsonit Activity Parkissa
Seinäjoella. Paikalla oli yhteensä 14 perhettä, yhteensä 17 SI-lasta.

“

D

uudsonit Activity Parkissa oli erilaista
puuhaa ja rataa kaiken ikäisille. Alun
lounaan jälkeen jakauduttiin kolmeen
ryhmään iän mukaan. Kolme ohjaajaa DAPista
kierrättivät hallissa ja näyttivät aktiviteetteja,
joita sai heti testata.

Oli hienoa nähdä implanttipäitä
vilisemässä siellä täällä ja se tuntui
jo ihan normaalilta siinä tilassa,
koska imppalapsia oli niin paljon.
Luulisi, että muutkin paikalla olleet
lapset (ja perheet) huomaisivat
nämä erikoislaitteet, kun meitä oli niin
monta. Normaalisti kun ollaan vain yksin
ainoana “outona” perheenä tällaisissa
paikoissa ja lapsi/lapset saavat osakseen
ihmetteleviä katseita. Nyt sulauduimme
joukkoon ja luulen että se oli lapsellekin
tärkeä huomata, että meitä on monta.”

Musaleirit...

MUSALEIRIT 2016 JA PAJA | LAPCI-UUTISIA

Kesän aikana LapCI ry:ssä tapahtui myös kaksi Musaleiriä. Molemmat tutussa
talossa, Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarissa. Leireille osallistui
yhteensä 13 lasta.

V

arrella virran, Haloo Helsinki
ja muita tuttuja biisejä raikui
Resonaarin bändihuoneesta.
Musaleirejä järjestettiin kaksi;
ensimmäinen
kesäkuussa
ja
toinen elokuussa. Molemmilla
leireillä tunnelma saatiin kattoon
viimeistään torstai-illan discossa.
Tai oikeastaan fiilis meni Korkeelle
jo aiemmin, kun soittotuntien
lomassa kävimme Mustikkamaan
seikkailupuistossa kiipeilemässä
puissa.
Tässä kuvat molemmista
leiriryhmistä.

Viivin tervehdys!

LapCI ry sai elokuun alusta uuden
työntekijän, järjestöassistentti Viivi
Kilpeläisen.

”M

ie oon LapCI
ry:n uusi
järjestöassist
entti. Olen
21-vuotias ja
koulutukselt
nuoriso- ja va
ani
paa-ajanohja
aja sekä
ylioppilas. M
inulla on itse
lläni keskivai
kuulonalenem
kea
a molemmis
sa korvissa.
Kuulemista he
lpottamaan
käytän
vaaleanpunai
sia korvanta
uskojeitani
päivittäin.
Olen kotoisin
Rovaniemeltä
,
muutin Helsi
nkiin
1,5 vuotta si
tten.
Työtehtäviin
i kuuluu
vertaistukitap
ahtumien
järjestäminen
ja
toimistoapul
aisena
toimiminen.
Näh
tapahtumissa dään
!”
Lue lisää Viivistä blogista:
www.lapci.fi/blogi, julkaistu
10.8.2016

...ja pienten lasten musapaja
Resonaarissa!

Elokuisena lauantaina Resonaariin kokoontui pienten SI-lasten perheitä.
Ohjelmassa oli muskarihetki, jonka jälkeen musiikinopettajat näyttivät
erilaisia soittimia. Kaikki saivat kokeilla kaikkia soittimia.

Viivi Kilpeläinen
viivi.kilpelainen@lapci.fi
040 5645656

Uusi kunniajäsen

kruunattu

LapCI ry on aikaisempien
vuosien varrella myöntänyt neljä
kunniajäsenyyttä ja nyt mukaan
liittyi viides: entinen pitkäaikainen
puheenjohtaja Lasse Lindström
palkittiin seitsemän vuoden työstään
LapCI ry:n hyväksi (vuodet 20072014).

A

ikaisemmin kunniajäsenyyden ovat
saaneet LapCI ry:n perustajajäsen
Susanne Snellman,
erikoispuheterapeutti Helena Ahti, puheenjohtaja KaisaLeena Hannikainen (vuodet 2000-2006) ja
emerita kuntoutusohjaaja Ritva Lappi. Heille
on teetetty korusepällä simpukanmalliset
rintaneulat. Lasse sai solmioneulan.
Lue lisää blogista, julkaistu 25.8.2016

Sisäkorvaistutelasten

valtakunnallinen yhdistys

Tulevia tapahtumia

Tietoa ajankohtaisista tapahtumista
www.lapci.fi

S I - n u o r te n
v i i ko n l o p p u
Aika: 22.-23.10.2016
Paikka: Valkea talo, Helsinki

Onko sinulla sisäkorvaistute? Oletko syntynyt 19952000? Haluaisitko tavata muita kaltaisiasi? LapCI ry
järjestää oman vertaisviikonlopun kaikille noin
16-22-vuotiaille sisäkorvaistutteita käyttäville.
Ohjelmassa: pohdintaa työnhausta, yhdessäoloa, nyyttärit, saunat
ja uimiset. Paikalla on myös Cochlearin & MED-ELin edustajat.
Tapahtuma on päihteetön!
Hinta: 20 e, laskutetaan etukäteen. Maksu palautetaan vain
lääkärintodistusta vastaan. Hinnasta voi pyytää alennusta
taloudellisin perustein. LapCI ry ei korvaa matkakuluja. Paikkoja
on vain 20. Vanhimmat ovat etusijalla, koska vastaava tapahtuma
järjestetään uudelleen ensi vuonna noin 15-18-vuotiaille.

ILMOITTAUDU 13.10.2016 mennessä: www.lapci.fi/nuortenvkl2016

• Puheenjohtaja Minna Mäkelä
minna.lapci@gmail.com, 050 5609907
• Toiminnanjohtaja Ulla Konkarikoski
ulla.konkarikoski@lapci.fi, 0400 914 583
• Koordinaattori Marianne Rintala
marianne.rintala@lapci.fi, 045 8590 888
• Järjestöassistentti Viivi Kilpeläinen
viivi.kilpelainen@lapci.fi, 040 5645656

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.
• Satakieliohjelma
on
valtakunnallinen
verkosto, jonka toimintaan kannattaa jokaisen
SI-lapsen perheen tutustua ja osallistua. www.
satakieliohjelma.fi.
• Kuulovammaisten lasten vanhemmilla on oma
keskustelupalstansa Facebookissa. Sinne pääsee
laittamalla Facebookin haku-kenttään ”Kuulovammaisten lasten vanhemmat”. Aukeavalta sivulta voi pyytää, että saa liittyä ryhmään.
• SI-käyttäjien Facebook-ryhmästä löydät aikuisia
SI-käyttäjiä ja lasten vanhempia: www.facebook.
com/groups/29029387332/ Mikäli et ole ryhmän
jäsen ennestään, valitse Liity ryhmään. Ylläpitäjä
hyväksyy sinut ryhmän jäseneksi, kunhan kerrot,
että olet lapsen vanhempi, SI-käyttäjä tai implantointia harkitseva.
• Kuurojen Liiton toiminnasta lapsista aikuisiin löytää tietoa osoitteesta www.kuurojenliitto.fi.
• Kuurojen Palvelusäätiön (KPS) viittomakielen opetusohjelmaneliJuniori-ohjelmanlöytääosoitteesta
www.kuurojenpalvelusaatio.fi/fin/ohjelmat/
juniori-ohjelma/.

YHTEYDENPITOA

Tykkää LapCI ry:stä Facebookissa!
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Luovan toiminnan kerhot alakouluikäisille SI-lapsille sekä muillekin
kuulovammaisille. Kerhot ovat ilmaisia! Molempiin mahtuu vielä mukaan.

HELSINKI: torstaisin 29.9. ja 13.10., keskiviikkona 26.10. ja to 10.11. aina klo 16-18.
Ohjaaja: Viivi Kilpeläinen. Paikka: Pitäjänmäen Nuorisotalo, Jousipolku
1, 00370 Helsinki. Yhteistyössä Kuulovammaisten Lasten Tuki - KLT ry.
Ilmoittutumiset: viivi.kilpelainen@lapci.fi
TAMPERE: lauantaisin: 15.10., 29.10., 12.11. ja 3.12. klo 12-15.
Ohjaaja: Jani Ikonen. Paikka: Janin työhuone, Turtolankatu 10-12,
33710 Tampere. Ilmoittautumiset: marianne.rintala@lapci.fi

Olethan muistanut maksaa
jäsenmaksun tänä vuonna?
LapCI ry Ålandsbanken
FI03 6601 0001 1960 13
Maksun viitenumerot ovat:
• Perhejäsenyys: 1009 (25 e /
vuosi)
• Kannatusjäsenyys: 1025 (30 e
/ vuosi)
• Yhteisö-/yrityskannatusjäsenyys: 1041 (100 e / vuosi).

Tiedotteen toimitus ja taitto: Marianne Rintala

