LapCI ry
Toimintasuunnitelma 2014
Taustaa

LapCI ry on valtakunnallinen sisäkorvaistutelasten yhdistys, jonka tavoitteena on tukea
sisäkorvaistutteen saaneita lapsia ja heidän perheitään. Yhdistykseen kuuluu 140
sisäkorvaistutelasten perheet. LapCI ry:n hallitus koostuu yksinomaan sisäkorvaistutelasten
vanhemmista.
Sisäkorvaistutteet kuurouden hoitomuotona ovat yleistyneet. Tällä hetkellä Suomessa on
hieman yli 300 sisäkorvaistutteen saanutta lasta. Yli 90% vaikeasti tai erittäin vaikeasti
kuulovammaisista lapsista syntyy kuuleviin perheisiin. Heistä lähes kaikki saavat
mahdollisuuden oppia kuulemaan ja puhumaan SI-laitteiden avulla. Päätavoitteeksi
kuntoutukselle tulee tuolloin toimiva ja rikas puhekieli ja integroituminen kuulevien
maailmaan. Kuntoutustulokset kuitenkin vaihtelevat yksilöllisesti.
Nopeasti tapahtunut kehitys on johtanut siihen, että olemassa olevan järjestelmän tarjoamat
tukitoimet eivät aina kohtaa SI-lasten tarpeita. Hyvistä kuntoutustuloksista huolimatta SIlapset ovat edelleen kuulovammansa takia monissa arkielämänsä tilanteissa altavastaajan
asemassa. Tämä korostuu erityisesti lasten integroituessa yhä enenevässä määrin lähikouluun
ja perusopetukseen. SI-lapset ovat usein ainoita kuulovammaisia lapsia luokallaan ja
koulussaan.
Sisäkorvaistutehoito on luonteeltaan matka kuurosta kuulevaksi, jonka alkupisteenä on
terveen mutta kuulemattoman lapsen leikkaushoito. Jo tämän päätöksen tekeminen on
vanhemmille raskas ja vaikea prosessi. Huoli lapsen tulevasta kielen- ja muusta kehityksestä
on läsnä ensimmäisten elinvuosien ajan päivittäin. Kuurous jatkuu päivittäisenä olotilana
koko lapsen loppuelämän ajan, sillä toiminnallisesti hyvinkin puhekielellä toimeen tuleva
lapsi on ilman SI-laitteitaan kuuro.
Näin ollen sisäkorvaistutelapset muodostavat aivan uudenlaisen kuurojen ryhmän, jonka
kuntoutus, identiteetti ja tulevaisuus poikkeaa merkittävästi tilanteesta ennen
sisäkorvaistutteiden yleistymistä.
Vuoden 2012 kesäkuussa LapCI ry toimitti jäsenkyselyn saadakseen lisäinformaatiota
CIsupajatoiminnan suuntaamiseen jäsenistön toivomaan suuntaan. Projektikoordinaattori
soitti jäsenperheisiin ja keskusteli vanhempien kanssa. Kolme asiaa nousi jäsenkyselyn
tuloksista tärkeimpinä esiin:
1) Vertaistuki on tärkeää koko perheelle. Tarvitaan aikaa yhdessäololle ja
tutustumista sekä lasten, sisarusten että vanhempien kesken. Jokaisella
perheenjäsenellä on omat tarpeensa vertaistuelle, ja sitä tulee saada kaikissa
muodoissa.
2) Toimintaa pitää valtakunnallistaa. CIsupajoja tulee viedä sinne, missä lapset ovat eli
mahdollisuuksien mukaan eri puolille laajaa maatamme. Lisäksi vertaistukea tulee
löytää verkon kautta.
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3) Huoli nuorista. Moni vanhempi ilmaisi huolensa nuoren kouluasioista ja
tulevaisuudesta sekä osin myös kavereiden puutteesta. Integroituminen
perusopetukseen ei ollut ongelmatonta.

Tavoitteet
CIsupajatoiminnan tavoitteena on tunnistaa, luoda ja mallintaa vertaistoimintaa, jonka
ansiosta sisäkorvaistutelasten (myöh. SI-lasten) ja heidän perheidensä itsenäinen toiminta ja
selviytyminen ns. arjen altavastaajatilanteissa helpottuu ja mahdollistuu.
Tavoitteena on tuottaa CIsupajoja jokaisesta teemasta ja jokaiselle ikäryhmälle. Toiminta on
luonteeltaan joustavaa ja kokeilevaa. Parhaita toimintamalleja toistetaan ja huonommista
luovutaan asiakaspalautteen ja toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin antamien
suuntaviivojen mukaisesti. Toiminnan sisältöä painotetaan pysyvien rakenteiden sijaan.
CIsupajoja tuotetaan joko omaan asiantuntemukseen nojaten tai sisältöä ulkopuolisilta
palveluntuottajilta hankkien. Mahdollisuuksien mukaan CIsupajat tuotetaan olemassa olevien
kuuloalan toimijoiden ja tapahtumien kanssa yhdessä, jotta saadaan mahdollisimman hyvää
synergiaa ja pystytään parhaiten tukemaan kohderyhmän tarpeita.
Liitteessä 1 on esitelty vuosikellotettu toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Koska
CIsupajatoiminta on luonteeltaan joustavaa ja kokeilevaa, suunniteltuja toimintoja voidaan
tarpeen mukaan muuttaa kysynnän viitoittamaan suuntaan.

Sisältö

CIsupajojen sisältö on luokiteltu alla oleviin kokonaisuuksiin teemoittain, ikäryhmittäin sekä
toiminnan luonteen mukaan:
Teemat:
CIsupajoille on määritelty neljä eri teemaa:
1) Musiikki (musiikillinen itseilmaisu: laulaminen, esiintyminen, musiikin tuottaminen
yhdessä)
2) Kielet (kielikylpy: vieraat kielet, puhuttu suomen kieli, vinkkipuhe)
3) Survival (itsensä ylittäminen: ryhmässä toimiminen, liikunta, kehollinen itseilmaisu)
4) Aistit (kokonaisvaltainen minä: tunnetaidot, aistit, kuka minä olen?)
Ikäryhmät:
Näiden teemojen alla järjestetään CIsupajoja kolmessa ikäryhmässä:
1) alle kouluikäiset (0-6v)
2) alakouluikäiset (7-12v)
3) yläkouluikäiset ja nuoret (13-18v)
Lisäksi järjestetään CIsupajoja, joihin osallistuu koko SI-lapsen tai nuoren perhe.
Toiminnan luonne:
CIsupajat on luokiteltu myös toiminnan luonteen mukaan seuraavasti:
A: Vertaisperhetapahtuma: Koko perheen ohjelmallinen tapahtuma, jonka tavoitteena on
koko perheen voimaantuminen.
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B: Teemapaja: Teemallinen, pitempikestoinen tapahtuma tai leiri, jonka tavoitteena on
kohderyhmän lasten/nuorten taitojen vahvistaminen ja voimaantuminen.
C: CIsupajanen: Matalan kynnyksen tapahtuma, joka on kestoltaan yleensä muutaman tunnin.
Järjestäjänä voi toimia projektikoordinaattori ja/tai vertaisvanhempi. Tavoitteena
maantieteellinen kattavuus ja vertaistuen ulottaminen perheiden lähelle.

Toteutus:
CIsupajatoimintaa suunnittelee, toteuttaa ja koordinoi projektikoordinaattori. Hän myös
vastaa tiedotuksesta sekä verkko- ja sosiaalisen median viestinnästä. CIsupajoista tiedotetaan
sähköpostitse, tekstiviestitse, jäsentiedotteessa, Facebook-sivujen ja –ryhmien kautta sekä
Kuuloavain.fi-portaalin luomia kanavia pitkin. Lisäksi projektikoordinaattori osallistuu
käytännön järjestöyhteistyöhön sekä tuottaa raportteja ja arviointimateriaalia CIsupajoista.
Hankehallintoa, rahoittajaraportointia, taloutta, strategisen tason järjestöyhteistyötä sekä
CIsupajan käytännön esimiestyötä hoitaa projektipäällikkö. Hallinnollisen esimiehen töitä
hoitaa LapCI ry:n varapuheenjohtaja.
Suurempia ohjaavia linjoja CIsupajatoiminnalle määrittelee ohjausryhmä eli LapCI ry:n
hallitus kokouksissaan (n. 6 kertaa vuodessa fyysinen kokous, lisäksi sähköposti- ja
puhelinkokoukset). Tämän ohjaustyön lisäksi hallitus on tehnyt sisäisen työnjaon, jossa
jäsenet toimivat CIsupajojen suunnittelua ohjaavina hankesparraajina oman lapsensa
ikäryhmälle.
Teemasisällöt hankitaan eri pajoihin teeman mukaisesti kunkin alan ammattilaiselta.
Teemasisältöjen tuottajia on erilaisia:
1) kokemuksen perusteella valikoituneita ja hyviksi havaittuja (esim. musiikin
erityispalvelukeskus Resonaari, The Ear Foundation Englannissa, Satakieliohjelma
valtakunnallisesti)
2) maantieteellisesti kustannustehokkaita (esim. Jyväskylän Sirkuskoulu 11/2012,
Luoteis-Uudenmaan tanssiopisto Vinha Karkkilassa 3/2013, Parkour-Akatemia
Lahdessa 8/2013)
3) henkilökunnan ja hallituksen jäsenten omaa osaamista hyödynnetään mahdollisimman
tehokkaasti (esim. valokuvatyöpajat, vinkkipuhe, koko perheen tapahtumat)
4) uusia yhteistyökumppaneita etsitään kulloinkin työn alla olevan CIsupajan tarvitseman
sisällön mukaisesti
Näiden lisäksi CIsupajat voivat olla yhteisesti toisten organisaatioiden kanssa tuotettuja
tapahtumia, joihin CIsupajatoiminta osallistuu työpanoksella ja/tai varoja allokoimalla. Niihin
osallistutaan, mikäli ne palvelevat SI-lasten, -nuorten ja –perheiden tarpeita.
Näitä ovat mm. KLVL ry:n ja LapCI ry:n yhteinen ensitietokurssi 10/2013 (ikäryhmä 0-6v),
lasten ja nuorten räppi- ja äänenkäyttö -CIsupajat Kuuloliiton CI-viikonlopussa 9/2013 (4-6v,
7-12v), kuuloalan järjestöjen yhteisen pikkujoulut 11/2013 (koko perhe), kuuloalan
järjestöjen yhteinen nuorten kesäleiri (ikäryhmä 14-17, koordinoijana Kuurojen liitto), Lasten
oikeuksien päivän juhla (11/2013, koko perhe, toteuttajina mm. Lastenoikeuksien
keskusliitto, Näkövammaisten keskusliitto, Lapsiasiavaltuutettu).
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Toiminnan tarpeellisuus, seuranta ja arviointi:
CIsupajatoimintaa on pidetty kohderyhmän parissa tärkeänä, päätellen tapahtumien
osallistujamääristä ja saadusta asiakaspalautteesta (ks. liite 2: RAY-tapaaminen 3.9.2013).
Tärkeänä pidetään mahdollisuutta tavata ja keskustella vertaisten kesken, mutta myös sitä,
että lapset saavat lisää merkityksiä elämäänsä löytäessään toisia samanlaisia kuin he itse. On
todennäköistä, että CIsupajojen tuomat myönteiset kokemukset ja lapsissa alkaneet prosessit
vaikuttavat lasten kasvuun myönteisesti. Tätä selvitetään lisää kyselyssä, joka toteutetaan
vuonna 2014.
Jatkuvan kehittämisen periaate näkyy toiminnassa siten, että hyviksi havaitut toiminnot
säilytetään ja niitä kehitetään edelleen, ja vähemmän suosiota saaneista toiminnoista
luovutaan. CIsupajatoiminnan tunnettuuden kasvun myötä on huomattavissa trendi, että
tapahtumien osallistujamäärät ovat kasvaneet ylipäätään.
Asiakaspalaute:
Kunkin CIsupajatapahtuman jälkeen kerätään palautetta, josta saadaan informaatiota
toiminnan osuvuuden ja onnistumisen arviointiin sekä kehittämiseen. (”Mitä hyvää? Mitä
huonoa? Yleisarvosana asteikolla 1-5). Näin saadaan sekä laadullista että määrällistä
palautetta. Joissakin tapauksissa kerätään vielä tapahtuman jälkeen erillinen asiakaspalaute
nimettömänä. Näin toimitaan silloin, kun halutaan tietää, onko toiminnalla ollut
pitkäaikaisvaikutusta lapsen/nuoren tapaan olla ja toimia arjessaan.
Itsearviointi: Projektikoordinaattori kirjoittaa jokaisesta tapahtumasta raportin, jossa
loppukäyttäjien antama palaute näkyy joko kvantitatiivisena tai kvalitatiivisena määreenä.
Palaute analysoidaan kahdella tasolla; esimies-alaiskeskusteluissa työntekijätasolla ja lisäksi
ohjausryhmässä, jona toimii LapCI ry:n hallitus.
Yleisesti ottaen CIsupajatoiminnasta saatu palaute on ollut hyvin myönteistä ja toimintaa
pidetään tärkeänä. Alla sitaatteja osallistujilta/vanhemmilta:
1) Englanninleiri kesä 2013: Kieli-CIsupaja, ikäryhmä 13-18v.

Vanhempi 1: ” Nuori on ollut koko lapsuutensa ja nuoruusiän ainut kuulovammainen koulussaan koko
lähiseudulla. On suuri merkitys saada tutustua muihin vertaisiin ja varmasti avartava kokemus tavata muiden
maiden kuulovammaisia ja tutustua heidän tapoihinsa/kulttuuriin yms.”
Vanhempi 2 (vastaus kysymykseen lapsen voimaantumisesta): ” Kyllä voimaantui! Iso merkitys sillä, että tapasi
muita CI-käyttäjiä. Vaikutti positiivisesti identiteettiin ja minäkäsitykseen. On ollut kipuiluja asian suhteen.”
Nuori 1: ”Saimme uusia kavereita kielierosta huolimatta. Esimerkiksi espanjalaisten kanssa keskustelu hoitui
puhelimen Kik-chätin avulla, joka kääntää automaattisesti.”
Nuori 2: ”On aina kiva tutustua uusiin kavereihin oli niillä implantti tai ei, en mä silleen erottele. En tuntenut
ketään muita kenellä olis implantti enkä nähnyt yli kuuteen vuoteen, että onhan se kiva ku kaveri tietää miltä
tuntuu jos vaik patterit loppuu!”

2) Musiikkileiri kesä 2013: Musiikki-CIsupaja, ikäryhmä 8-13v.
Vanhempi 1: ”Minulle ei tulisi mieleeni lähettää 12-v. tytärtäni kuulevien lasten musiikkileirille. Musiikin
kuuleminen implantin avulla ei ole samanlaista kuin luomukuuloisilla, ja esim. laulaminen on vääristynyttä.
Samanlaisten lasten kanssa tällä ei ole väliä, koska kaikki kuulevat ja laulavat ”yhtä väärin”. Lapset kuitenkin
nauttivat laulamisesta ja bändisoittamisesta yhtä lailla kuin kuulevatkin. ”
Vanhempi 2: ” Itse havaitsin konkreettisesti sen miten LapCI ry sai leirin myötä merkityksen meidän lastemme
elämässä ja ajatuksissa. Tämä viikon kestävä leiri on konkretiaa, joka jää elämään lastemme kokemusmaailmaan.
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Siinä ajassa ehtii tosiaan… lapsissa käynnistymään erilaisia prosesseja ja pitkäkestoisuuden takia tutustuvat
toisiinsa "aikuisten oikeasti" ;) Toivon ja toivomme leirien jatkuvan tuolla kahdella leirillä, että useammat lapset
saisivat kokea tämän elämyksellisen leirin. ”
Vanhempi 3: ” X:n mukaan olisi kiva, kun olisi jatkossakin vastaava leiri, mutta ohjelmassa voisi olla jotain
muutakin kuin musisointia. Lisää vaan toimintaa näille esiteineille! Voisiko jonkun kielipaja-tyyppisen leirin
järjestää, esim. näille isommille (8-13v.) englannin kielen leiri, jossa rohkaistuisi kuuntelemaan ja puhumaan?”
Lapsi 1: ” Ei mitenkään uudelta tuntunut enää, aika normaalilta (että leirillä on muita SI-lapsia). Se on kivaa. En
yhtään erottele, että onko tyypillä SI vai ei. Riippuu tyypin luonteesta, että onko se kiva. Ja se olis kyllä tyhmää,
jos olis erikseen leiri pelkille sisaruksille ja sitten SI-tyypeille. Tää yhdistelmä on just kiva.”

3) Pienten lasten kielivoimapaja syksy 2012: Kieli-CIsupaja, ikäryhmä 0-6v.
Palautteen mukaan tapahtuman yleisarvosanaksi annettiin 4,63 (asteikolla 1-5). Aikuisten vertaistuelle annettiin
keskiarvosana 4,63 ja lasten vertaistuelle kaikki antoivat täydet 5. “Ohjelma riittävän löysä ja aikaa jäi myös
vanhempien väliselle keskustelulle ja lasten leikeille.” Myös se, että vinkkipuheperheiden keskustelun ajaksi
paikalle tuli kaksi SI-nuorta lastenhoitajiksi, sai kiitosta: “Tosi hyvä juttu! Ihana oli nähdä reippaita nuoria, jotka
myös käyttivät SI:ta. Vertaistukea parhaimmillaan lapsillemme.”

Yhteistyö
CIsupajatoiminnassa tehdään runsaasti monimuotoista yhteistyötä. Edellä kuvatun
mukaisesti CIsupajoja toteutetaan sekä itsenäisinä tapahtumina että olemassa olevien
tapahtumien yhteydessä.
Yhteistyökumppaneita:
- Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari, The Ear Foundation, erilaiset teemapajojen
toteuttamisesta vastaavat tahot
- Satakieliohjelma, Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto ry., KLVL ry:n
paikallisyhdistykset, Kuurojen Liitto, Kuurojen palvelusäätiö, Kuuloliiton CI-toimikunta,
Lastensuojelun keskusliitto, Lindforsin säätiö
- SI-laitevalmistajat Cochlear ja MedEl, Widex
- Kuuloavain.fi-projekti (LapCI ry ja KLVL ry)
Tulokset
CIsupajatoiminnassa vuoden 2013 syyskuuhun mennessä saavutettuja tuloksia on esitelty
liitteessä 2 (PPT-esitys, RAY-tapaaminen 3.9.2013).
Talous
CIsupajatoiminta on osoittautunut suositummaksi toimintamalliksi kuin alun perin vuoden
2011 hakuprosessissa aavistettiin. Perheet ovat löytäneet erilaiset CIsupajat ja osallistujien
määrä on jatkuvasti kasvanut. Toimintaa on viety mahdollisimman laajalle nykyisten
resurssien sallimissa rajoissa, mutta esim. Jyväskylän pohjoispuolelle ei ole vielä tuotettu
yhtään CIsupajaa. Paine toiminnan valtakunnallistamiseen on lisääntyvää, jotta tasa-arvo SIlasten kohdalla toteutuu.
LapCI ry:ssä on myös huomattu, että projektin hallinnoiminen ja yhteistyön toteuttaminen vie
aiempaa enemmän resursseja. Rahoittajan toivoman hallinnon toteuttaminen ilman riittäviä
resursseja vaikeuttaa yhdistyksen päivittäistä työtä. LapCI ry on SI-lasten ja -perheiden oma
järjestö, jota konsultoidaan näitä lapsia ja nuoria koskevissa asioissa jatkuvasti. Yhteydenotot
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ovat lisääntyviä liittyen mm. tutkimusyhteistyöhön. Järjestötyössä vaikuttaminen tarkoittaa
näkyvyyttä yhteisillä foorumeilla, osallistumista kohderyhmää koskettavaan vaikuttamis- ja
edunvalvontatyöhön. Nykyisillä resursseilla osallistuminen toivotunkokoiseen yhteistyöhön
on usein vaikeaa, jopa mahdotonta. Kuitenkin SI-lapset ja –nuoret ovat kuulovammakentällä
ainoa lapsiryhmä, jonka koko kasvaa.
SI-lasten ja –nuorten sekä –perheiden tarpeet esim. vertaistuelle eivät ole yhdenmukaisia
muiden kuulovammaisryhmien kanssa. Tähän on useampi syy:
1) SI-kuulolaite asennetaan leikkaushoidolla lapselle, jolla useimmiten ei ole muuta
terveydellistä syytä joutua alle 1-vuotiaana leikkauspöydälle. Kun vanhempi valitsee
lapselleen SI-leikkauksen, hän tekee usein lapsen puolesta myös kieli- ja
kulttuurivalinnan. Toimenpide on radikaali ja peruuttamaton. Se aiheuttaa samalla
lapselle tilanteen, jossa hän tulee todennäköisesti joutumaan vastaavaan leikkaukseen
useita kertoa elämässään. Vanhempi tarvitsee ammattilaisten antaman tuen lisäksi
paljon vertaistukea, jotta hän voi pohtia päätöstään saman kokeneiden ihmisten
seurassa.
2) Matka kuurosta kuulevaksi on prosessi, joka alkaa lapsen kuulovammadiagnoosista ja
jatkuu leikkaushoidon kautta vähintään täysikäisyyteen asti. Matkalla lapselle kehittyy
identiteetin rakennuspuita, joihin ratkaisevasti vaikuttaa hänen oma sekä hänen
perheensä suhtautuminen kuulovammaisuuteen. Mitä enemmän esimerkkejä
erilaisista tavoista esim. kuntouttaa kieltä tai suhtautua elämän haasteisiin lapsi/nuori
matkallaan näkee, sitä enemmän kaikupohjaa hän saa tulevaisuuteensa
yhteiskunnassa, joka on rakennettu kuulevien ihmisten ehdoilla.
3) SI-lasten ja nuorten kuntoutustulokset eivät ole samanlaisia, ja SI-käyttäjien joukko on
heterogeeninen (vrt. Sisäkorvaistutteen saaneiden kuurojen lasten ja nuorten
kielivalinnoista ja tulkkauspalvelujen tarpeista, KELAn rahoittama ja HUMAKin
toteuttama tutkimus, julkaistiin 20.9.2013). Kyseisen tutkimuksen informanttijoukko
koostuu ns. ensimmäisen sukupolven sisäkorvaistutekäyttäjistä, jotka alkavat olla
lähellä täysikäisyyttä. Heistä osa on toiminnallisesti viittomakielisempiä kuin
puhekielisiä, toiset taas kokevat olevansa pelkästään puhekielisiä. Tämä heijastaa SIkäyttäjien tarpeiden heterogeenisyyttä sekä edunvalvonnan välttämättömyyttä myös
heidän tarpeidensa toteutumisessa.
Tästä johtuen LapCI ry pitää tärkeänä järjestön perustyön riittävää resurssointia.

Vuoden 2014 CIsupajatoiminnan suuntaviivat
Vuodelle 2014 toteutettavaksi suunniteltujen CIsupajojen vuosikellotettu kartta esitellään
liitteessä 1.
Pienten lasten toiminta tulee painottumaan sekä koko perheen tapahtumiin että matalan
kynnyksen CIsupajasiin, joita viedään eri paikkakunnille. Yhteistyötä tiedotuksessa tehdään
mm. KLVL ry:n paikallisyhdistysten kanssa sekä alueen sairaaloiden kuntoutustiimien kanssa.
Kuuloavain-portaalia hyödynnetään kaikessa viestinnässä oman tiedotus- ja
viestintätoiminnan lisäksi.
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Vuonna 2014 tullaan vahvistamaan toimintaa varhaisnuorten parissa. Keväällä 2014
toteutetaan kerhomainen CIsupaja, jonka teemana on voimautuminen valokuvan avulla. Tämä
toiminta kuuluu teemaan ”Aistit” ja valottaa kysymystä ”Kuka minä olen?”. Kerhotoiminta
suunnataan varhaisnuorille (10+). Kerho kokoontuu pääkaupunkiseudulla kerran
kuukaudessa. Oletuksena on, että pitkäkestoisempi toiminta toisi nuorille kokemuksen
kuulumisesta joukkoon ja auttaisi heitä käsittelemään kuulovammaa osana omaa
identiteettiään.
Vuonna 2012 luotu nuorten Facebook-ryhmä CIsu-jengi (ikäryhmä 13-18) toimii
projektikoordinaattorin suorana tietolähteenä suunniteltaessa CIsupajoja nuorten
ikäryhmälle. Vuoden 2014 toiminnassa painotetaan englannin kieltä, survival-taitoja sekä
pohditaan tämän ikäryhmän tarpeita suhteessa ammatinvalintaan. Pienin askelin edetään
suuntaan, jossa huoli SI-nuorista helpottuu. Esimerkkinä jo nyt suoritetusta toimenpiteestä,
joka palvelee useampaa SI-ikäryhmää mainittakoon vuonna 2013 ideoitu MLL:n toteuttama
lastenhoitajakurssi, joka pidettiin Kuurojen kansanopistossa. Sieltä saatiin koulutettuja SInuoria toimimaan lastenhoitajina CIsupajoissa. Tässä toimivassa yhteistyömuodossa nuoret
saavat työkokemusta ja pientä palkkaa sekä samalla toimivat roolimalleina pienemmille SIlapsille.
Perheille suunnatussa toiminnassa toteutetaan kolme vuosittaista tapahtumaa (vuosikokous,
kesäpäivät ja pikkujoulut) sekä uutuutena talvipäivät Etelä-Suomessa.
Vuoden 2014 aikana toteutetaan LapCI ry:n jäsenten ja toimintaan osallistuneiden perheiden
keskuudessa toiminnan vaikuttavuutta mittaava kysely. Sen avulla pystytään arvioimaan,
onko CIsupajatoiminta saavuttanut sille asetetut tavoitteet ja onko työtä syytä jatkaa myös
vuoden 2014 jälkeen.
Vuoden 2014 aikana CIsupajatoiminta mallinnetaan käsikirjaksi. Käsikirjan avulla toiminnan
ominaispiirteet ja toimintaa ohjaavat arvot saadaan kuvattua siten, että toiminnasta tulee
toistettavaa ja mahdollisimman hyvin henkilöistä riippumatonta.
Hankinnoissa painotetaan ergonomiaa (2 sähköpöytää ja 2 työtuolia) sekä ATK-laitteistoja ja
–ohjelmistoja. Nykyisin LapCI ry toimii Macintosh-laitteilla, joiden käyttö Valkean talon
verkossa ei ole sallittua. Yhteistoiminnan takia olisi suotavaa voida liittyä kyseiseen verkkoon,
jonka edellytyksenä on tietohallinnan hankkiminen Valkean Talon ATK-järjestelmistä.
Jotta toimintaa pystytään toteuttamaan tarpeelliseksi koetun laajuisena, on resursseja
lisättävä erityisesti järjestön perustoiminnassa. CIsupajatoiminnan vuoden 2014 budjettia
pyydetään rahoittajan toimesta kasvattamaan suhteessa siihen tarpeeseen, joka näyttäytyy
edelleen kasvavana kentällä.
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