LapCI ry:n JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2010
Kevät keikkuen tulevi! Nyt on tarjolla taas paljon mukavaa ohjelmaa ja tietoa lastemme
parhaaksi. Tulkaa mukaan toimintaan, vertaistuessa on voimaa!
Kevätretki Huimalaan ja sääntömääräinen vuosikokous su 18.4.2010 klo 13 eteenpäin
Tervetuloa kaikki perheet sääntömääräiseen LapCI ry:n vuosikokoukseen su 18.4.2010
Vantaan Huimalaan (Juvankartanontie 15, 02920 Espoo). Sisäreippailuhallissa riittää
tekemistä kaikenikäisille lapsille. Me aikuiset kokoustamme klo 13.00 alkaen-15.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.
LapCI ry kustantaa lasten rannekkeet ja kaikille osallistujille buffetruokailun. Ruokailu
aloitetaan kokouksen jälkeen, n. klo 14-14.30.
Ilmoittautumiset Helmin äidille Maija Viljanmaalle ma 12.4. mennessä
mai.vil(at)elisanet.fi tai 040 834 4911.
Facebook-ryhmä perustettu!
Ronjan ja Saanan äiti Minna Mäkelä toimii moderaattorina LapCI ry:n Facebook-ryhmässä,
ja sinne ovat tervetulleita liittymään kaikki LapCI ry:n varsinaiset jäsenet. Halutessanne
mukaan huikatkaa Minnalle osoitteeseen minnushka(at)gmail.com tai suoraan siellä
Naamakirjassa.
Uusi esite tulossa uunista ulos!
Ellan äiti Päivi Tuuli on ahkeroinut yhdistyksen uuden esitteen parissa. Se on
ilmestymässä täysin uudistettuna tämän kevään kuluessa. Mikäli haluatte levittää sanaa
LapCI ry:n olemassaolosta omalla alueellanne, ottakaa yhteyttä toimistolle osoitteessa
info(at)lapci.fi, niin laitamme teille nipun esitteitä tulemaan. Kiitos!
LapCI ry:n strategia on valmistunut. Nykyinen hallitus on määritellyt tarkemmin sitä linjaa,
jota pitkin LapCI ry etenee toimissaan. Tarkemmin uutta strategiaa esitellään
nettisivuillamme osoitteessa www.lapci.fi huhtikuun 2010 aikana.
Tule mukaan LapCI-bändiin!
Kuuloliitto täyttää tänä vuonna 80 vuotta, ja juhlavuoden aikana tapahtuu kaikenlaista!
Ohjelmatarjontaa voi seurata osoitteesta www.kuuloliitto.fi.
Olemme kokoamassa SI-lapsista BÄNDIÄ esiintymään Pajulahden Urheiluopistolla
vietettävään kesäpäivien pääjuhlaan 13.6.2010. Juhlabändiin ovat tervetulleita SI-lapset ja
–nuoret. Bändiä tulevat ohjaamaan Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin pätevät
musiikin ohjauksen ammattilaiset. Bändiin osallistuminen edellyttää mahdollisuutta
osallistua kevään aikana viisi kertaa bändiharkkoihin, jotka järjestetään Resonaarin tiloissa

Helsingin Kulosaaressa. Olisi todella hienoa, mikäli lapsenne/nuorenne innostuisi asiasta!
Ottakaa yhteyttä Leenaan lisätietojen saamiseksi (leena.hasselman(at)gmail.com tai 0400
914 583).
LapCI ry goes Music Ilmajoella 22.-23.5.2010
LapCI ry:n TAITOTYÖPAJA – ohjelmassa tapahtuu seuraavaa: Suuren suosion
saavuttanut Musiikki-taitotyöpaja uusitaan tänä vuonna Pohjanmaalla! Musiikkitaitotyöpajassa kuulovammaiset lapset saavat tutustua musiikin ja kuvionuottien
kiehtovaan maailmaan taitavien oppaiden avustamana. Pienten (alle kouluikäisten) SI- tai
kuulokojetta käyttävien lasten muskaritoimintaa vetää musiikkiin erikoistunut
puheterapeutti ja alan asiantuntija Ritva Torppa. Vanhempien lasten bändiopetuksesta
kuvionuottien avulla vastaavat Resonaarin pätevät ohjaajat.
Lauantaista sunnuntaihin kestävän Musiikki-taitotyöpajan hinta LapCI ry:n jäsenperheille
on 50 euroa/perhe. Mukaan mahtuu 12 ensimmäisenä ilmoittautunutta perhettä. Mukaan
voivat tulla myös muut kuulovammaisten lasten perheet hintaan 70 euroa/ perhe. Hinta
sisältää majoituksen, ruokailut ja opetuksen.
Ilmoittautumisia Musiikki-taitotyöpajaan ottaa vastaan Minna Mäkelä
(minnushka@gmail.com tai 050-5609907) viimeistään maanantaihin 3.5.2010 mennessä.
Tuplaimplantointi
LapCI ry tulee ottamaan kantaa tuplaimplantoinnin puolesta mm. Sosiaali- ja
terveysministeriöön toimitettavalla kannanotolla. Aiheesta käydään kansainvälisesti
mielenkiintoista keskustelua. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa tuplaimplantointi on
arkipäivää kaikkien lasten kohdalla. Toivomme että meidänkin suomalaisilla lapsillamme
on jatkossa mahdollisuus tuplaimplantointiin, vanhempien niin toivoessa, riippumatta esim.
lapsen asuinpaikasta. Tällä hetkellä ainoa keskussairaala, jossa mahdollisuus
tuplaimplanttiin tarjotaan uusille implantoitaville lapsille, on Tampereen yliopistollinen
keskussairaala. Tässä on epäkohta, johon haluamme yhdistyksessä puuttua.
Vinkkipuheprojektin kuulumisia:
Vinkkipuheen opetusta on tänä keväänä järjestetty mm. Kaarinassa, Lappeenrannassa,
Vantaalla ja Espoossa. Kevään kuluessa uusia osaajia koulutetaan vielä mm.
Rovaniemellä. Kesän kuluessa järjestämme kurssin, jossa opetusta annetaan sellaisille
henkilöille, jotka jatkossa haluavat toimia vinkkipuheen opettajina. Audiologian päivillä
25.3.2010 pidetty puheenvuoro herätti mielenkiintoa myös kuuloalan ammattilaisten
keskuudessa. Mikäli haluatte vinkkipuheen opetusta järjestettäväksi perheellenne, ottakaa
yhteys Leena Hasselmaniin osoitteessa info(at)vinkkipuhe.fi tai numerossa 0400-914 583.
Satakielen keskustelufoorumi ma 26.4.2010 Hotel Arthurissa, Vuorikatu 19, Helsinki
klo 12.30-16.00. Teemana ”Oppilaan parhaaksi – yhteistä huolenpitoa”. Aiheina mm.

oppilaan oikeus varhaiseen tukeen, miten Kela tukee kuulovammaista lasta ja
vanhemman valinnat. Asiantuntijat alustavat keskustelua. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
www.satakieliohjelma.fi. Foorumi on maksuton.
CI-viikonloppu vietetään 27. – 29.8.2010 Jaakkiman kristillisellä opistolla,
Ruokolahdella.
Tilaisuus on tarkoitettu kaikenikäisille sisäkorvaistutetta tai aivorunkoistutetta käyttäville ja
näitä harkitseville perheille sekä kaikille kiinnostuneille. Ohjelmassa mm.:
o
o
o
o
o
o
o

Kuulon kuntoutuspolku, korvalääkäri Elina Rytsölä
Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten kommunikaatio, lehtori Eila Lonka
Aikuisiällä kuuroutuneiden sisäkorvaistutteen käyttäjien elämänlaatututkimuksen
tuloksia, puheterapeutti Kukka-Maaria Blomberg
MED-EL kuuloimplantit, Marko Rönkä
Cochlear Nucleus sisäkorvaistutteet – tekniset ominaisuudet, Mika Teivainen
ryhmäkeskusteluja, kokemusten vaihtoa ja leppoisaa yhdessäoloa
Lapsille ja nuorille omaa ohjelmaa

Täysihoitohinnat (sis. ohjelman, ruokailut sekä majoituksen):
Perjantaista sunnuntaihin: aikuinen 105,- /2hh, 131,-/ 1hh, lapset lisävuoteessa 4-12v.
52,- (alle 4v. veloituksetta).
Lauantaista sunnuntaihin: aikuinen 73,- /2hh, 86,-/ 1hh, lapset lisävuoteessa: 4-12v. 36,(alle 4v. veloituksetta).
Kuuloliiton jäsenille korvataan matkakuluista yli 25,- menevä osuus halvimman
kulkuvälineen taksan mukaan. Lisätietoja http://sisakorvaistute.fi/
Sitovat ilmoittautumiset 7.8.2010 mennessä:
tv. 050-3000634
tv. 040-7071263
marja.ylikangas(at)nic.fi

k.mikkanen(at)pp.inet.fi

Satakieliseminaari järjestetään Lahdessa 27.-28.9.2010. Tarkempi ohjelma osoitteessa
www.satakieliohjelma.fi
Tutkimuspyyntö
Välitämme tutkimuspyynnön Humakin opiskelijalta koskien www.yle.fi/pikkukakkonen sivustoa:
”Ylen Uudet palvelut on aloittanut projektin viittomakielisten sisältöjen ja ohjeistusten
tuottamiseksi Pikku Kakkonen -sivustolle. Tavoitteena on ottaa huomioon viittomakielisten
lasten tarpeet webbisisältöjen tuottamisessa sekä tehdä Pikku Kakkonen -sivustoa

esteettömämmäksi. Jotta ohjeistukset ja sisällöt vastaisivat kohderyhmän tarpeisiin,
haluamme ottaa huomioon lasten omat toiveet siitä, millaiset sisällöt olisivat parhaita.
Toiveenamme olisi, voisimme haastatella lapsia sekä heidän vanhempiaan heidän
kokemuksistaan Pikku Kakkonen -sivustosta ensin sähköisesti ja myöhemmin kenties
myös kasvotusten. Sivujen testaajilta toivomme vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1) Kuka testaajista on viittomakielinen? (Lapsi, vanhempi..)
2) Minkä ikäinen sivustoa testannut lapsi on?
3) Kuinka kokenut tietokoneen käyttäjä lapsi on?
4) Millaisia ensireaktioita Pikku Kakkonen -sivusto herätti? Mitä ajattelet päänavigaatiosta
(keltainen palkki alareunassa)?
5) Mitkä Pikku Kakkonen -sivuston sisällöt ovat lapsesi mielestä kiinnostavimpia?
6) Mitkä sisällöt toivoisitte tulkattavan viittomakielelle? (Top 3)
7) Mitä uusia sisältöjä toivoisitte/lapsenne toivoisi sivustolle?
8) Mitä muita lapsille suunnattuja webbisisältöjä käytätte/lapsenne käyttää?
9) Muita ajatuksia ja palautetta?”
Terveisin: Noora Salminiitty, Humanistinen ammattikorkeakoulu(Humak)
noora.salminiitty(at)gmail.com ”
Oikein iloista pääsiäisaikaa teille kaikille!
Huimalassa tavataan!
LapCI-hallitus eli Lasse, Pirkko, Päivi, Maija, Tiia, Minna, Kati ja Birgitta sekä Leena

