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LapCI ry:n

TAPAHTUMAKALENTERI 2017
• Ohjaajakoulutus 17 v +, Kuulo- ja viittomakielialalle, Kuurojen kansanopisto,
Helsinki 28.-29.1.2017

• SKUL:n Laskettelumatka 13-17v. Ylläksellä 22.-26.2.2017
• Luovan toiminnan kerhot Koululaisille Tampereella ja Helsingissä, jatkuu

Tervehdys

keväällä, jos osallistujia riittää.*

• SI-arjen vinkit Vertaistapaaminen SI-lasten ja -nuorten perheille,

perheille!

•
•
•
•
•
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ielä kaksi viikkoa sitten saimme ihastella
valkoisia hankia myös täällä etelässä ja elätellä toiveita pitkästä talvesta. Se lumi tuli
ja meni, mutta eiköhän uusi lumipeite pian sada.
Taas on aika laittaa yksi vuosi pakettiin. Ja millainen vuosi meillä on ollutkaan; bändileiriä,
Englannin leiriä, pienten ja isompien viikonloppuja, luovan toiminnan kerhoja ja muut lukuisat
tapahtumat ympäri Suomen. Tässä tiedotteessa
palataan vähän vuotta taaksepäin ja pääsette
mukaan tapahtumien tunnelmiin.
Meitä aktiiveja ja varmasti työntekijöitäkin jännittää myös jo alkava vuosi 2017. Kuten näette,
paljon kaikkea on luvassa.
Isoimmat asiat meille varmasti ovat EURO-CIU
symposiumin järjestäminen keväällä ja yhdistyksen 18-vuotissyntymäpäivien viettäminen eri
tapahtumissa pitkin vuotta. Tervetuloa kaikki
mukaan juhlimaan!
Loppuvuotta kohden toiminta rauhoittuu, mutta levon jälkeen ensi vuoteen taas uudella energialla.
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!
Minna Mäkelä
puheenjohtaja

LapCI ry:n vuosikokous Pajulahti, puuhaa koko perheelle 1.4.2017*
EURO-CIU symposium Helsingissä 20.-21.4.2017
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*
Ilmoittautuminen tapahtumiin löytyy useimmiten 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.
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yhteistyössä KLVL:n kanssa, Tampere 18.3.2017

LapCI ry:stä tulee täysi-ikäinen ensi
vuonna! Tiedätkö miten nimi LapCI keksittiin? Onko LapCI oppinut kuulemaan?
Saako LapCI äänioikeuden? ;)
18-vuotista taivalta juhlitaan pitkin
vuotta eri tapahtumissa. Pysy mukana!

PIENTEN SI-LASTEN VIIKONLOPPU 2016 | SI-NUORTEN VKL 2016

Pienten SI-lasten
Sisäkorvaistutelasten

valtakunnallinen yhdistys

perheviikonloppu!

LapCI ry:n pienten SI-lasten perheiden yhteistä viikonloppua vietettiin 8.9.10.2016 Kuulo-Auriksen tiloissa Helsingissä. Viikonloppuun osallistui 12
perhettä. Yhteensä mukana oli 20 vanhempaa ja 19 lasta, joista 13:lla on SI.
Lisäksi paikalle tuli 7 nuorta lastenohjaajaksi, joista kahdella oli myöskin SI.
Suurin osa lapsista oli 2-3-vuotiaita. Tässä kuvia viikonlopusta.
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Nuorten

oma viikonloppu!

Paikalle Kuulo-Aurikseen saapui 10 nuorta eri puolilta Suomea: mm. Savonlinnasta, Turusta, Vihdistä ja pääkaupunkiseudulta. He olivat ´96-´99
syntyneitä. Osa tunsi toisensa ennestään ja osa ei ollut tavannut koskaan. Tapaaminen pidettiin 22.-23.10.2016.

K

yseessä oli siis jo (viimeistään ensi vuonna) täysi-ikäisistä nuorista, jotka ovat ns.
ensimmäisen aallon implantoituja Suomessa. Tämä oli ainutlaatuinen viikonloppu,
jonka tarkoitus oli koota vielä kerran heidät
yhteen, kiittää LapCI ry:n vuosista ja ohjata
heidät Kuurojen liiton ja/tai Kuuloliiton nuorisotoimintaan mukaan. Normaalisti LapCI ry on
alle 18-vuotaille suunnattujen järjestö, joten

tämä oli poikkeusviikonloppu. Ensi vuodelle
suunniteltu nuorten viikonloppu olisi sitten
noin 14-18-vuotiaille.
Ohjelmassa oli mm. työnhakuun ohjaava
työpaja sekä Cochlearin & MED-ELin esittelykierrokset. Alkuillasta saunottiin ja uitiin. Lauantain illanvietossa nyyttäriherkkujen keskellä
laulettiin hieman Singstaria ja Kuurojen liiton
ja Kuuloliiton nuorisotoimet esittäytyivät.

“

Pääjuttu oli tulla tänne pitää hauskaa
ja näkee kavereita ja uusia. Kaikki meni
niinkuin piti. Oli hyvä, että sai valvoa.
Ettei ollu kukaan vieressä sanomassa että ny
nukkumaan :)”
” Täysi-ikäisille järjestetään tosi vähän
tapahtumia. Varsinkin SI-jutuissa. Yleensä on
viittomakielisten tapahtumia vaan.”
“Tulin siks, että nään vanhoja kavereita ja
näkisin uusiakin.”

LUOVAN TOIMINNAN KERHOT SYKSYLLÄ 2016 | LAPCI-UUTISIA

Luovan toiminnan kerhot
Tampereella...

Tampereella pyörivä Luovan toiminnan kerho on suunnattu kaikille
alakouluikäisille kuulovammaisille lapsille. Tässä hieman raporttia mitä tänä
syksynä on tehty.

T

ällä kerhokerralla pääjuttuna
oli leipominen. Kaikki pääsivät
osallistumaan tekemiseen. Lopputulos oli tietysti myös herkullinen.
Leivoimme gluteenittomia suklaamuffinsseja – raaka-aineet olivat reiluakauppaa ja luomua.
Mittailimme raaka-aineet, palottelimme suklaata, vaahdotimme
munat ja sokerin, sulatimme voita
ja sekoitimme kaikesta herkullisen
taikinan. Paistamisen jälkeen koristelimme leivoksemme, ja sitten
vielä ennen syömistä piirsimme
muffinseistamme kuvat mallin
mukaan. Tekeminen vei mukanaan, eikä ajankulua juurikaan
huomannut. Hyvin maistui leivokset ja kotiinkin jäi viemistä.
Lopuksi menimme vielä
ulos pelaamaan jalkapalloa.
Jani Ikonen
Sekä Tampereen että
Helsingin Luovan
toiminnan kerhot
jatkuvat keväällä 2017
mikäli osallistujia riittää.
Tervetuloa mukaan
uudetkin lapset!

YouTubessa

videoita

LapCI ry on aktivoitunut YouTubessa
päivittämällä kanavalleen uusia
videoita. Erityisesti SI-nuorten
viikonlopussa kuvatuista Q&A
-videoista on tullut suosittuja.

...ja Helsingissä!

Helsingissä syksyn ajan pyörinyt Luovan toiminnan kerho kuvasi elokuvan,
joka sijoittui Ankkalinnaan. Pitäjänmäen nuorisotalolla kerhossa kävi viisi
lasta ja kerho pyöri viisi kertaa. Kuvassa näyttelijät roolivaatteissaan!

K

annattaa tilata LapCI ry:n kanava YouTubessa, niin saat tiedon aina kun uusi
video ilmestyy. Kanavalla on jo useita
videoita, joissa sisäkorvaistutetta käyttävät
nuoret vastailevat erilaisiin kysymyksiin. Esimerkiksi katsojalukuja eniten kerännyt video
käsittelee identiteettiä: Koetko olevasi kuuro
vai kuuleva?
Lisäksi kanavalla on videoita esimerkiksi
lainalaitteista, toimiston esittely, kuvakollaaseja menneistä tapahtumista ja muutama
vanhempikin video vuodelta 2012.
LapCI ry:n järjestöassistentti Viivi ottaa vastaan lasten ja nuorten tekemiä videoita. Myös
ideoita ja kysymyksiä videoihin otetaan vastaan. Laita viestiä: viivi.kilpelainen@lapci.fi.

Sisäkorvaistutelasten

valtakunnallinen yhdistys

Seuraa LapCI ry:tä
Facebookissa,
Instagramissa ja
YouTubessa!

Tietoa ajankohtaisista tapahtumista
www.lapci.fi
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EURO-CIU SYMPOSIUM
20.-21.4.2017

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.euro-ciu2017.fi

• 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.
• Facebookissa on oma keskustelupalsta Kuulovammaisten lasten vanhemmille. Sinne pääsee
laittamalla Facebookin haku -kenttään ”Kuulovammaisten 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 - vertaistukiryhmä käyttäjille, harkitseville ja läheisille: www.
facebook.com/groups/1055667584490427
• Satakieliohjelma on valtakunnallinen verkosto, jonka toimintaan kannattaa tutustua:
www.satakieliohjelma.fi.
• Kuurojen Liiton toiminnasta lapsista aikuisiin löytää tietoa: www.kuurojenliitto.fi.
• Kuurojen Palvelusäätiön (KPS) viittomakielen
opetusohjelmasta eli Juniori-ohjelmasta tietoa:
www.kuurojenpalvelusaatio.fi/fi/apua-arkeen/
viittomakielen-juniori-ohjelma/.

YHTEYDENPITOA

Tiedotteen toimitus ja taitto: Marianne Rintala

