LapCI ry
Toimintasuunnitelma 2013
Voimapaja-toiminnan taustaa
Kun LapCI ry:n Vinkkipuhe ja kommunikaatio –toiminta loppui vuoden 2012 alkupuoliskolla,
Voimapaja-toiminta alkoi saumattomana jatkona aiemmin kokeillulle Taito- ja taidetyöpajatoiminnalle.
Voimapaja-toiminnan tavoitteiksi on määritelty:
1. Tunnistetaan keskeiset osa-alueet ja konkreettiset tilanteet, joissa SI-lapset ovat
olemassa olevista tukijärjestelmistä huolimatta edelleen arjessaan altavastaajan
asemassa
2. Kaikilla SI-lapsilla ja –perheillä on mahdollisuus omaksua ja ottaa käyttöön konkreettisia
tietoja ja taitoja, jotka parantavat heidän edellytyksiään osallistua ja selvitä arjen
altavastaaja-tilanteissa
3. Lapsen kuulovamma ja erilaisuus eivät ole tasaveroisen kasvun ylitsepääsemättömiä
esteitä vaan niistä tulee positiivinen osa SI-lapsen ja –perheen voimavaroja ja
identiteettiä
4. SI-lasten ja perheiden toiminta-edellytyksiä parantava ja tasaveroisuutta edistävä
vertaistoiminta mallinnetaan ja se juurtuu osaksi kuntoutus-järjestelmää.
Voimapaja-toiminta on ensimmäisen puolivuotisen toimintansa aikana suunnitellusti ja
vauhdikkaasti käynnistänyt varsinaisen Voimapaja-toiminnan sekä mm. tehdyn jäsenkyselyn
kautta tunnistanut ne keskeiset osa-alueet ja konkreettiset tilanteet, joissa SI-lapset ovat
olemassa olevista tukijärjestelmistä huolimatta edelleen arjessaan altavastaajan asemassa.
Tämän pohjalta on määritelty:
1. toiminnan teemat, kohderyhmä ja painopisteet
2. tehty tarkennettu ja laajennettu toimintasuunnitelma vuodelle 2013 sekä
3. laadittu toimintakauden 2012-14 toimintakartta (kts. liite).

Jäsenkyselyn keskeiset tulokset
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Kesäkuussa 2012 tehdyn LapCI ry:n jäsenkyselyn palautteesta ja loppuraportista (liitteenä)
nostetaan tärkeimmiksi painopistealueiksi seuraavat asiat:
1. Vertaistuen tärkeys perheille - yhdessäolon aikaa ja tutustumista kaivataan erityisesti SIlasten perheiden kesken
2. Valtakunnallinen toiminta - Suomessa välimatkat on niin pitkiä, että toimintaa tulisi olla
eri puolilla, jotta kaikki pääsisi osallistumaan edes johonkin tapahtumaan
3. Huoli nuorista - moni vanhempi ilmaisi huolensa kouluasioista ja tulevaisuudesta sekä
kavereiden puutteesta.
Tulosten pohjalta on selvää, että Voimapaja-toiminnan tulisi alkuperäisen toiminta- ja
taloussuunnitelman lisäksi aktiivisesti laajentaa toimintaansa seuraavien tavoitteiden
saavuttamiseksi:
1. Voimapaja-tapahtumien ohella SI-perheillä ja –lapsilla on mahdollisuus vertaistukeen
jatkuvan, pienimuotoisen ja matalan osallistumiskynnyksen toiminnan muodossa
2. Toiminta on aidosti valtakunnallista ja tapahtuu lähellä SI-perheitä ja –lapsia (kts.
oheinen kartta LapCI ry:n jäsenperheiden asuinpaikoista)
3. Nuoret huomioidaan erityisesti tukea ja toimintaa tarvitsevana kohderyhmänä.

Voimapaja-toiminnan teemat, kohderyhmät ja painopisteet
Voimapaja-toiminnan teemoiksi on määritelty 1) musiikki, 2) kieli ja kielet, 3) survival
(selviytymistaidot), 4) ilmaisu ja 5) VoimapajaKlubit ja kohderyhmiksi ikäryhmien mukaan 1) alle
kouluikäiset (0-6-vuotiaat), ala-asteikäiset (7-12-vuotiaat) sekä nuoret (13+ -vuotiaat).
Ajatuksena on järjestää vuosittain kaikkia Voimapajan teemoja toteuttava Voimapaja jokaiselle
ikäryhmälle.
Voimapaja-toimintaa tulee tarttumaan yllä mainittuihin jäsenkyselystä selvinneisiin tavoitteisiin
seuraavilla keinoilla:
1. Vertaistuen tärkeys perheille
Vaikka varsinainen Voimapaja olisi sisällöllisesti teemoitettu jonkin teeman mukaiseksi, joka
tapahtumassa jätetään selkeästi oma osuus vertaistuelle. Pyritään esimerkiksi tarjoamaan
perheille mahdollisuus tulla vkl- tapahtumaan jo perjantaina, jotta vertaistuelliselle vapaalle
olemiselle ja keskustelulle jää aikaa. Vertaistuen kautta perheet mm. voivat nähdä lastensa
tulevaisuuteen isompien SI-lasten kautta. Kaikenikäiset SI-lapset voivat tavata toisiaan ja saavat
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tunteen yhteenkuuluvuudesta ja samanlaisuudesta, vaikka omassa elinpiirissä ei toista SI-lasta
olisikaan. Matkakustannuksia kompensoidaan, jotta jokaisen perheen on mahdollista osallistua
välimatkasta riippumatta heitä koskevaan toimintaan. Mahdollisuus tavata toisia samassa
tilanteessa olevia ihmisiä voimaannuttaa ja auttaa jaksamaan arjen haasteissa.
2. Valtakunnallinen toiminta
Valtakunnalliseen toimintaan vastataan luomalla VoimapajaKlubeja ympäri Suomen. Niitä
pyritään järjestämään vähintään neljä kertaa vuodessa eri puolilla maata. Niihin pyritään
saamaan aina yhteistyökumppani paikallisesta KLVL:n alayhdistyksestä, Kuuloyhdistyksestä
tms. tahosta (MLL, PeLa, muu lasten ja nuorten kansalaisjärjestö). Niitä pyritään järjestämään
paikoissa, jotka ovat helposti saavutettavissa ja paikallisten suosiossa (esim. kirjastot,
kansalaistoiminnan talot, kahvilat). Valtakunnallisen toiminnan alle voidaan ajatella kuuluvaksi
myös Klubien toiminta verkossa, jolloin ne ovat saavutettavissa kaikkialta maailmasta.
3. Huoli nuorista
Musaleiri ja Englanninleiri ovat hyvät jo vakiintuneet Voimapajat nuorille, ja niiden tärkeys on
tullut todennettua useampana vuonna. Tavoitteena on tarjota entistä enemmän verkossa
tapahtuvaa keskustelua ja ryhmiä, joissa nuoria voisi osallistaa enemmän suunnittelemaan
toimintaa itselleen. Kysymykset voidaan kohdentaa suoraan nuorille, sillä edellä mainitussa
jäsenkyselyssä tavoitettiin lähinnä SI-lasten vanhempia. Nuoret osaavat varmasti itsekin kertoa,
mitä kaipaavat.

Toimintasuunnitelma 2013
Vuonna 2013 Voimapaja-toimintaa järjestetään seuraavasti:
●
●
●
●
●
●
●

Tapahtuma vuosikokouksen yhteydessä, 16.-17.3.2013 Turussa. Koko perheelle.
Musaleiri 3.-7.6.2013 Resonaarissa Helsingissä 8-13-vuotiaille
The International Friendship Week 21.-27.7.2013 Englannissa 14-16-vuotiaille
Kesäpäivät 17.8.2013 Lahti. Koko perheelle.
Ensitietovoimapaja 4.-6.10.2013, LapCI ry:n ja KLVL:n vertaisperhetapaaminen pienten
lasten perheille, paikka vielä avoin.
Pikkujoulut 30.11.2013 “Aistikas Joulu”, paikka vielä avoin.
Lisäksi VoimapajaKlubeja tullaan järjestämään yhteistoiminnallisin periaattein vähintään
neljä kertaa vuodessa. Niitä järjestetään mahdollisimman laajalla alueella Suomessa
sekä internetin vertaistoimintaportaaleja hyödyntäen.

VoimapajaKlubeista
VoimapajaKlubit ovat alkuperäisen Voimapaja-toimintasuunnitelman lisäksi kehitettävä
toimintamuoto, jonka avulla LapCI ry:n Voimapajaprojektia jalkautetaan valtakunnallisesti.
Pyrimme järjestämään Voimapaja Klubeja yhteistyössä muiden kuuloalan järjestöjen tai
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muiden lasten ja nuorten toimintaan painottuvien tahojen kanssa, jotta paikallistasolla
toimintaan saadaan mahdollisimman vahvat ankkurit ja hyvä kattavuus. Voimapajojen ja
Voimapaja Klubien markkinoinnissa hyödynnetään yhdistyksen omia nettisivuja, Facebookryhmää sekä erityisesti kehitteillä olevaa Kuuloavain.fi-tietoportaalisivustoa (Kuuloavain.fi projekti 2012-2014 yhteistyössä KLVL ry:n kanssa).
Voimapajojen ja erityisesti Voimapaja Klubien toteuttamisessa käytetään palvelumuotoilun
ideoita siten, että toiminta pyritään starttaamaan heti idean synnyttyä, ja sitä
yhteiskehitetään osallistujien kanssa yhä paremmin kohderyhmää palvelevaksi. Voimapaja
Klubit ja varsinaiset Voimapajat ovat eläviä, orgaanisia toimintamuotoja, jotka tarttuvat
ajassa liikkuviin ideoihin ja hiljaisiin signaaleihin ja muuttavat ne tapaamisiksi ja toiminnaksi.
Ne voivat toimia varsinaisten fyysisten paikkakuntien lisäksi myös esim. verkossa
hyödyntäen olemassa olevia portaaleja ja verkkotoimijoita (esim. Kuuloavain.fi,
Perheaikaa.fi tms.)
Lisäksi vuonna 2013 on Voimapaja-toimintaa kehitetään määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti
seuraavasti:
1. Toiminta vakiinnutetaan valtakunnalliseksi
2. Kehitetään toiminnan vaikuttavuutta arvioivat mittarit
3. Arvioidaan toiminnan vaikuttavuus kehitettyjen mittareiden avulla.
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