Jäsenkirje lokakuu 2008
Hyvät LapCI ry:n jäsenperheet,
Syksy on käynnistynyt huimalla vauhdilla, joten nyt on taasen sopiva aika kertoa
yhdistyksen käynnissä olevasta ja tulevasta toiminnasta. LapCI ry:n uudet nettisivut on
otettu käyttöön ja lisäksi on tarjolla musiikkipainotteinen viikonloppu, pikkujoulut jne.
Kaikenlaista näin pimeneviin syysiltoihin. Tulkaa mukaan!
Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen LapCI ry:n KUNNIAJÄSENEKSI
LapCI ry:llä oli ilo ja kunnia kutsua pitkäaikainen puheenjohtajansa, yhdistyksen
perustajajäsen Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen yhdistyksensä kunniajäseneksi
Satakieliseminaarissa 24.9.2008.
Kaisa-Leena on tehnyt uraauurtavaa työtä sisäkorvaistutelasten ja heidän perheidensä
hyväksi siitä saakka, kun hänen tyttärensä Tuulia sai sisäkorvaistutteen ensimmäisten
lasten joukossa Suomessa vuonna 1997.
Kaisa-Leena on visionääri, joka luotsasi LapCI ry:tä läpi vaikeiden vuosien sinnikkäästi
asiaansa uskoen. Tärkeänä johtolankana Kaisa-Leenalla polulla on ollut vahva näkemys
siitä, että sisäkorvaistute ei ota kuurolta lapselta mitään pois, vaan päinvastoin tuo hänelle
mahdollisuuden liittyä osaksi myös kuulevien maailmaa. Tänä päivänä tiedämme, miten
totta tämä on.
Kiitos Kaisa-Leenalle valtionaismaisesta panoksesta yhteisten lastemme asioissa!
Yhdistyksen uudet nettisivut WWW.LAPCI.FI
LapCI ry:n uudet nettisivut ovat valmiit! Ne löytyvät 15.9 alkaen vanhasta tutusta
osoitteesta www.lapci.fi. Kiitos jäsenille kuvista ja kertomuksista. Osa sivuista on vielä työn
alla, joten uutta materiaalia tulee syksyn mittaan. Käy siis aktiivisesti sivuilla, jotta pysyt
ajan tasalla! Tällä hetkellä sivuilla on paljon tietoa mm. Helsingin Ruskeasuolla käyntiin
ponkaistusta 10-13-vuotiaiden bändikoulusta, SKUL:in järjestämistä uima- ja
luistelukoulusta jne. Myös edunvalvonta-asiat ovat parhaiten nähtävillä nettisivuillamme.
Laittakaa kommenttia – hallitukseen saa yhteyden osoitteella info(at)lapci.fi. Puhelimitsekin
voi ottaa yhteyttä esim. puheenjohtaja Lasse Lindströmiin (050 330 7140).
Jos teillä on lisää ideoita tai toivomuksia sivujen sisällöstä tms., niin niitä otetaan mieluusti
vastaan. Päivin ja Irenen, Ellan ja Williamin äidit, joille uudistustyöstä kuuluu suuri kiitos,
tavoittaa kätevimmin sähköpostitse: paivi.tuuli(at)hotmail.comja irkku76(at)hotmail.com.

Musiikkiviikonloppu 21. – 23.11.2008
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Pirkko Haikara on järjestänyt Vinkkipuhe ja
kommunikaatio-projektin puitteissa musiikin ympärille rakentuvan, kaikenikäisille SI-lapsille
ja heidän perheilleen suunnatun leirin. Tämä viikonloppuleiri on tarkoitettu ohjelman
puolesta meidän implantoiduille ja kuulovammaisille lapsillemme. Kuuleville sisaruksille
emme tällä kertaa järjestä omaa ohjelmaa.
Implantoiduille ja kuulovammaisille lapsillemme luvassa on mm. erilaisia työpajoja
puheterapeutti Ritva Torpan ja musiikkiterapeutti Seija Laakson vetäminä, sekä
bänditoimintaa musiikinopettaja Juha Salon johdolla. Vanhemmille on luentoa ja yhteistä
oleskelua. Leirin paikkana on musiikin erityispalvelukeskus Resonaari ja majoitus tapahtuu
Hotelli Vuorannassa Helsingin Vuosaaressa. Tarkempi ohjelma tämän jäsenkirjeen
liitteenä. Se on myös nähtävillä nettisivuiltamme.
Vinkkipuheesta ilmestynyt uusi esite ja DVD!
Syyskuussa saimme projektin puitteissa julkaistua uuden A4-kokoisen vinkkipuhe-esitteen,
joka sisältää menetelmää havainnollistavan DVD-julkaisun. Kiitämme Annina Heleniusta,
joka toimi projektipäällikkönä Vinkkipuhe ja kommunikaatio -projektissa vuonna 2007-2008
siitä suuresta työstä, mitä uuden esitteen työstäminen teetti. Loistavaa työtä, Annina!
Jos joku jäsenperhe on kiinnostunut saamaan kyseisen esitteen ja tutustumaan
vinkkipuheeseen lähemmin, lähetämme sen mielellämme teille postitse. Tilauksia voi
laittaa osoittella info(at)vinkkipuhe.fi. Ammattilaisille vinkkipuhe-esite maksaa 10€, ja sitä
voi pyytää samasta osoitteesta. Vinkkipuhe ja kommunikaatio -projektin upouudet
nettisivut löytyvät osoitteesta www.vinkkipuhe.fi. Niille pääsee myös uudistuneiden LapCI
ry:n sivujen kautta.
Kaikki edellä mainittu on ollut mahdollista ainoastaan Raha-automaattiyhdistyksen turvin.
Kiitämme RAY:ä saamastamme tuesta!
Apua opinnäytetyöhön
”Olemme kaksi Diakonia-ammattikorkeakoulun neljännen vuosikurssin viittomakielentulkkiopiskelijaa ja olemme kiinnostuneita lapsille tulkkauksesta.
Teemme opinnäytetyön tulkkauksesta implantoiduille lapsille. Työmme asiantuntijaohjaana
toimii SH Sari Fahllund. Tutkimme opinnäytetyössämme alle 18-vuotiaille lapsille
tulkkausta ja heidän tulkin tarvettaan. Selvitämme myös heidän kommunikaatiotapansa ja
vanhempien tietoisuutta tulkin käytön mahdollisuudesta ja tulkkauksesta yleensä.

Toteutamme tutkimuksen vanhemmille suunnatuilla puhelinhaastatteluilla. Kaikenlainen
tieto on meille tärkeää, eli toivomme osallistumista, vaikka tulkin käyttö ei olisikaan
ajankohtaista.
Pyydämme suostumustanne kyseiseen haastatteluun. Suostumuksen voitte antaa
lähettämällä nimenne ja puhelinnumeronne
osoitteeseenhelena.naatanen(at)student.diak.fi. Haastateltavat pysyvät
opinnäytetyössämme nimettöminä. Ystävällisin terveisin, viittomakielentulkkiopiskelijat
Helena Näätänen ja Heidi Kenttälä (Puh. 040 7051165/Helena, 040 7391084/Heidi)”
LapCI ry:n pikkujoulut lauantaina 13.12.2008 Espoossa Nukketeatteri
Hevosenkengässä klo 14 alkaen
Tänä vuonna vietämme pikkujouluja katsellen iki-ihanan Mestaritontun Seikkailuja
nukketeatteri Hevosenkengässä Espoon Juhannusmäessä (www.hevosenkenka.fi). Tämä
tapahtuma toteutetaan yhteistyössä sisäkorvaistutevalmistaja MedElin kanssa.
Aloitamme tilaisuuden klo 14, jolloin kokoonnumme teatterin tiloihin. MedElin edustajat
sekä Saksasta että Suomesta ovat paikalla vastaamassa vanhempien kysymyksiin ja
huolenaiheisiin mm. implanttien sisäosien rikkoutumisiin liittyen. Tarkoituksena on
keskustella ja kahvitella vanhempien kesken sillä aikaa, kun lapset leikkivät hoitajien
hoivissa (tällä hetkellä vielä työn alla, lisätietoja lähempänä nettisivuillamme osoitteessa
www.lapci.fi). Kello 16 alkaa kolmevarttinen esitys, jonka jälkeen jäämme vielä juhlimaan
pikkujoulua ja odottamaan Joulupukin visiittiä. MedEl osallistuu tapahtuman kustannuksiin,
joten hinta/osallistuja tulee olemaan kohtuullinen. Paikkoja on varattu 40:lle.
Ilmoittautumiset ma 1.12. mennessä Leenalle (0400- 914 583, leena.hasselman@iki.fi)
Nähdään tulevissa tapaamisissa!
LapCI ry:n hallitus

