Jäsenkirje, lokakuu 2009
Hyvät LapCI ry:n jäsenperheet,
Hieman hiljaisemman alkuvuoden jälkeen on syyskausi jälleen aloitettu vauhdikkaaseen
tahtiin. Tervetuloa mukaan!
Nettisivuiltamme osoitteesta www.lapci.fi löydätte ajankohtaista tietoa kaikenlaisista
tapahtumista, jotka koskevat lapsiamme. Otamme myös mielellämme vastaan linkkejä
tapahtumiin teiltä, hyvät jäsenet. Niitä voi lähettää myös osoitteellainfo(at)lapci.fi.
Satakieliseminaari 17.-18.9.2009 Oulussa
Tuttuun tapaan Satakieliohjelma eli sisäkorvaistutetta käyttävien ja vaikeasti
huonokuuloisten lasten puheen ja kommunikaation kehittämisohjelma järjestää
vuosittaisen SATAKIELISEMINAARIN Oulussa (www.satakieliohjelma.fi). Tulkaa
tutustumaan toimintaamme seminaarinäyttelyssä. Paikalla tapaatte hallituksemme jäseniä,
ja voitte kertoa heille toiveitanne suoraan.
Lausunto viittomakielen ohjaajan tutkinnonuudistukseen
Opetushallitus pyysi LapCI ry:ltä lausuntoa viittomakielen ohjaaja –koulutusohjelman
tutkintovaatimusten uudistukseen. Lausunto tulee nähtäville nettisivuillemme.
Yhteistyö Wyeth Oy:n kanssa
Yhteistyö lääkeyritys Wyethin kanssa on poikinut toivottavan tuloksen: syyskuussa kävi
ilmi, että pneumokokkirokote tullaan lisäämään suomalaiseen rokoteohjelmaan. Näin
pyritään tulevaisuudessa välttymään pneumokokkibakteerin aiheuttamista
aivokalvontulehduksista, jotka tuovat mukanaan mm. kuuroutta.
Vauva-lehdessä syyskuussa 2009 juttu implanttipoika Jimistä – kannattaa katsastaa!
TULEVAA TOIMINTAA:
Yhdistyksen TAMMIKUISET PIKKUJOULUT järjestetään Tampereella la –su 23.24.1.2010
Ohjelma on tällä hetkellä suunnitteilla ja sen päivittymistä kannattaa seurata
nettisivuiltamme:
– liikuntapainotteinen koko perheen viikonloppu luultavasti Varalan Urheiluopistolla
– Tatu ja Patu Ahaa-teatterissa Tampereen keskustassa

– keskustelutilaisuus TUPLAIMPLANTOINNISTA – toivoaksemme mukana on käyttäjiä,
lääketieteen edustajia sekä laitevalmistajia kertomaan viimeisimpiä tuulia Suomen
tilanteesta – mukaan tulevat myös molemmat laitevalmistajat
– Lastenhoito pyritään järjestämään
Pääsiäisenä 2010 (huhtikuun alussa) tulossa
VERTAISVIIKONLOPPU , jonka ohjelmana ovat TAITO- ja TAIDETYÖPAJAT.
Viikonlopun teemana on tukea lapsiamme niissä tiedoissa ja taidoissa, joissa kuulovamma
asettaa heidät altavastaajan asemaan normaalielämässä. Pajoja on työn alla mm.
seuraaville aihealueille:
– Näyttämölliset ja musikaaliset ilmaisutaidot
– Kuvalliset taidot (valokuvaus, videotyöpaja)
– Kielelliset ja sanankäyttötaidot omassa kielessä
– Vieraan kielen taidot
Viikonlopun aikana lapsilla ja vanhemmilla on mahdollisuus osallistua eri alojen
asiantuntijoiden vetämiin työpajoihin (mm. Leikkiteatteri, Resonaari jne.). RAY on mukana
tukemassa tapahtuman toteuttamista. Hallituksessa ohjelmaa suunnittelee Päivi Tuuli, jolle
voi lähettää ehdotuksia osoitteella paivi.tuuli(at)hotmail.com.Seuratkaa ohjelman
kehittymistä ja ilmoittautumisaikatauluja osoitteessawww.lapci.fi
Jäsenmaksut 2009
Jäsenmaksun suuruus vuonna 2009 on 20 euroa/perhe (kuten aiemminkin).
Kannatusjäsenmaksun suuruus on 25 euroa/ kannatusjäsen ja 100 euroa/ yritys tai
yhteisö. Jäsenmaksun voi maksaa tilillemme Ålandsbanken 660100 – 1196013.
Tänä vuonna jäsenmaksut kerätään näin syksyllä. Kaikki toimintamme perustuu
jäsenmaksuihin, ja niiden avulla pyrimme myös kustantamaan tilaisuuksia muualla
Suomessa. Muistakaa hakea avustusta järjestämäänne tilaisuuteen, jos siihen osallistuu
alueenne sisäkorvaistuteperheitä. Lisätietoja osoitteesta info(at)lapci.fi
Vinkkipuhe ja kommunikaatio – projektin kuulumisia voitte käydä tarkastelemassa
osoitteessa www.vinkkipuhe.fi. Ohjelmassamme jatkuvat perusopetukset ja
”kertausharjoitukset” eri puolilla Suomea. Vinkkiklubeihin olette tervetulleita kerran
kuukaudessa Helsingissä. Vinkkipuheen käyttöä englanninkielen opetuksen tukena
kokeillaan iltapäiväkerhossa karkkilalaisella alakoululla.

Kiitos, että osallistutte LapCI ry:n toimintaan! Olemme kaikki yhdessä vaikuttamassa
siihen, mitä saamme aikaan yhteisten lastemme asioissa.
LapCI-hallitus eli Lasse, Pirkko, Maija, Minna, Päivi, Tiia, Birgitta, Kati ja Leena

