LapCI - Sisäkorvaistutelasten valtakunnallinen yhdistys ry
Vuosikertomus 2014
1.

LapCI ry:n tarkoitus, tehtävä ja tavoitteet

LapCI ry on valtakunnallinen sisäkorvaistutelasten yhdistys. LapCI ry:n perusti vuonna 1999
joukko vanhempia pääasiallisimpana tarkoituksenaan tukea sisäkorvaistutteen (SI) saaneita
lapsia ja heidän perheitään kautta koko Suomen.
LapCI ry:n tärkeimmät tavoitteet:
• Voimauttaa SI-lapsia ja perheitä sekä luoda koko maan kattava verkosto SI-lasten perheiden
välille.
• Välittää asiallista ja kokemukseen perustuvaa tietoa lasten sisäkorvaistutteista,
valmistautumisesta leikkaukseen ja elämästä implantoinnin jälkeen lapsen eri
elämänvaiheissa.
• Jakaa kokemuksia yhteisistä toiveista, odotuksista ja pettymyksistä.
• Harjoittaa aktiivista edunvalvontaa mm. olemalla mukana kehittämässä SI-lasten päiväkoti- ja
koulumuotoja.
• Tukea sisäkorvaistutetta harkitsevia perheitä antamalla tietoa ja luomalla yhteyksiä
sisäkorvaistutteen jo hankkineisiin perheisiin.

2.

LapCI ry:n toimintamuodot

CISU-PAJA-toiminta on Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetun toiminta-avustuksen turvin
toteutettua toimintaa. CIsu-pajatoiminnassa SI-lapset pääsevät harjaannuttamaan taitoja, joissa
he jäävät altavastaajan asemaan suhteessa normaalikuuloisiin ikätovereihin. CIsu-pajoja
järjestetään myös SI-perheille vertaistuen mahdollistamiseksi.
KUULOAVAIN.FI, kuulovamma-alan tietoportaalin rakennushanke (2012-2014) yhteistyössä
KLVL ry:n kanssa (www.kuuloavain.fi). Kuuloavainta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys, ja
rahoitus koordinoituu KLVL ry:n taloushallinnon kautta.
VINKKIPUHE-toiminta, jossa opetetaan huonokuuloisten lasten perheille huuliolukua
tehostavaa ja puhe-, luku- ja kirjoitustaitoa tukevaa Cued Speech-menetelmää.
Vinkkipuhetoiminta oli arvonlisäverollista 14.5.2014 saakka. (www.vinkkipuhe.fi). Vinkkipuheen
opetukseen ei käytetä RAY:n avustusta.

1

Vuoden 2014 toiminta
1. Hallinto
LapCI ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 5.4.2014, Lempäälän
Ideaparkissa lasten taidekeskus PiiPoossa. Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus vuodelle
2014. Hallitus koostuu eri-ikäisten sisäkorvaistutelasten vanhemmista, ja ohjaa yhdistyksen
toimintaa.
LapCI ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja Lasse Lindström luovutti tehtävänsä 7 vuoden
ansiokkaan työn jälkeen vuosikokouksessa seuraajaksi valitulle Minna Mäkelälle. Minna Mäkelä
toimi varapuheenjohtajana vuosikokoukseen saakka ja hänen tilalleen valittiin Anna Vasara.
Sihteerinä toimi Salla Kurki. Hallituksen muut jäsenet olivat Nana Lindholm, Lasse Lindström
sekä Sören Berg Rasmussen. Hallituksen varajäseninä toimivat Birgitta Vuorinen, Pirkko
Haikara sekä Mari Vassinen.
Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi toiminnanjohtaja Leena Hasselman hallituksen
ulkopuolelta. Kuittien tarkastajana toimi varapuheenjohtaja Anna Vasara.
Yhdistyksen hallitus toimi CIsu-pajan ohjausryhmänä kokonaisuudessaan. Kuuloavain-projektin
ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Leena Hasselman ja ohjausryhmän jäsenenä keväällä
2014 Salla Kurki sekä syksyllä 2014 Sören Berg Rasmussen. Satakieliohjelman
ohjausryhmätyöhön osallistuivat puheenjohtaja Minna Mäkelä sekä Lasse Lindström.
Hallitus kokousti toimintakautensa aikana 11 kertaa, usein tapahtumien yhteydessä, eri puolilla
Suomea. Myös sähköpostikokouksia käytiin.
Työntekijät
LapCI ry:ssä työskenteli vuonna 2014 kaksi vakituista työntekijää sekä loppuvuonna yksi
määräaikainen työntekijä. Toiminnanjohtajana työskenteli Leena Hasselman, jonka toimivapaan
sijainen, vs. toiminnanjohtaja Ulla Konkarikoski perehdytettiin työhön marras-joulukuussa 2014.
Leena Hasselmanin toimivapaa alkoi 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2017. Toiminnanjohtaja vastasi
LapCI ry:n päivittäisestä toiminnasta, hallinnosta ja taloudenpidosta, Kuuloavain-yhteistyöstä ja
sparrauksesta, vinkkipuhetoiminnasta ja vinkkipuheen opetuksesta sekä toimi
CIsu-pajakoordinaattorin lähiesimiehenä. CIsu-pajatoiminnasta, niiden organisoinnista,
toteuttamisesta ja suunnittelusta sekä yhdistyksen tiedottamisesta vastasi projektikoordinaattori
Marianne Rintala. Hallituksen jäsen Nana Lindholm toimi Hasselmanin, Konkarikosken ja
Rintalan hallinnollisena esimiehenä. Marianne Rintalan kanssa käytiin kehityskeskustelu vuonna
2014.
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Näiden henkilöiden lisäksi LapCI ry:ssä työskenteli useita muita henkilöitä CIsu-pajoissa tai
tapahtumakohtaisesti palkattuina. Heidän roolinsa vaihtelivat vinkkikouluttajasta lastenhoitajaan,
leiriohjaajasta tanssipajan ohjaajaan.
Kuuloavain-projektista maksettiin lisäksi asiantuntija-artikkelipalkkioita useille henkilöille.

2. Toimipaikat
LapCI ry:llä oli vuoden 2014 alussa kaksi toimistoa. Yhdistyksen pääpaikka sijaitsi Karkkilassa,
jossa työskenteli toiminnanjohtaja Leena Hasselman. Toimisto muutti kokonaisuudessaan
Valkeaan taloon 1.6.2014, josta lähtien yhdistyksellä oli kaksi toimistohuonetta A-osan 3.
kerroksessa. Toimistot vuokrattiin Kuuloliitolta. Toimistojen sijanti mahdollisti ja helpotti monia
yhteistyökuvioita kuuloalan muiden järjestöjen kanssa, kehittyen koko ajan. LapCI ry:n näkyvyys
ja tunnettuus kasvoi vuoden 2014 aikana alalla edelleen.

3. Tiedotus ja viestintä
LapCI ry:n tiedotus- ja viestintätoiminta jatkui aktiivisena. Kuuloavain.fi -tietoportaali lisäsi
perheiden saaman tiedon laatua ja määrää edelleen ja teki kuulovammatiedon helpommin
saavutettavaksi ajasta ja paikasta riippumattomana. Tapahtumatiedottaminen oli monipuolista ja
runsasta edelleen.
Jäsen- ja tapahtumatiedotus
LapCI ry:n jäsen- ja tapahtumatiedotusta hoiti CIsu-pajakoordinaattori Marianne Rintala.
LapCI ry:n jäsentiedotuksen pääkanavia olivat postitse lähetettävä jäsentiedote, järjestön
nettisivut (lapci.fi sekä vinkkipuhe.fi), Facebook-sivu ja -ryhmä, SI-nuorten Facebook-ryhmä
“CIsu-jengi” sekä Kuuloavain.fi-portaali (sen sisällä erityisesti tapahtumakalenteri ja uutiskirje).
Tapahtumatiedotukset lähetettiin suoraan jäsenille sekä sähköpostitse, FB:n kautta että
tekstiviestitse. Jokaisesta tapahtumasta tuotettiin ns. flaijeri eli kuvallinen mainos, jota oli helppo
jakaa eteenpäin mm. Facebookissa.
Jäsentiedote (paperinen ja sähköinen) lähetettiin jäsenistölle, kannatusjäsenille ja
yhteistyökumppaneille postitse neljä kertaa: tammi-, touko-, syys- ja marraskuussa 2014.
Taitosta ja toteutuksesta vastasi Marianne Rintala. Taitto tehtiin InDesign-ohjelmalla. Tiedotteen
painos on vakiintunut noin 530 kappaleeseen. Suurin osa tiedotteista meni sairaaloille, kaikille
lasten kuntoutusohjaajille ja yhteistyökumppaneille, yhteensä noin 240 kpl. Jäsenille ja
sidosryhmille lähti noin 170 kpl per painos. Loppupainos käytettiin yhdistyksen toiminnan
markkinointimateriaalina eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Jokainen jäsentiedote julkaistiin
myös LapCI ry:n nettisivuilla pdf-muodossa, linkitettynä myös Facebookiin.
Uusi esite, kuosi ja roll-up
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LapCI ry tilasi oman kuosin tuubihuivia varten. Kuosin suunnittelija Minttu Wikberg lahjoitti
huiveissa esiintyvät kuviot LapCI ry:n viestintää varten vapaaseen käyttöön. Syyskuussa 2014
uudistettiin myös LapCI ry:n esite sekä roll-up. Esitettä tilattiin 500 kpl. Tuubihuiveja tilattiin 250
kpl.
Näkyvyys mediassa
YLE:n Inhimillnen tekijä lähetti sisäkorvaistutteita käsittelevän jakson 21.2.2014.
Toiminnanjohtaja Leena Hasselman sekä hänen tyttärensä Maija Lindström olivat YLE:n
haastateltavana yhdessä aikuisten CI-käyttäjien kanssa. Ohjelma oli nähtävillä Areenassa
vuoden. Se sai paljon huomiota sosiaalisessa mediassa.
RAY:n Inhimilliset uutiset kuvasivat musiikkileirillä kesäkuussa videon nettiuutiskanavalleen.
Haastatteluun valittiin rumpali Juho Jauhiainen, joka oli päässyt musiikkipainotteiselle
yläasteelle. Otsikkona oli “Olen täysin kuuleva ja täysin kuuro”. Video näkyi YouTubessa ja sitä
jaettiin ahkerasti netissä.
YLEn Ajantasa radio-ohjelma haastatteli lapsia Musiikkileirillä.
Lasse Lindströmin kolumni julkaistiin Kuuloliiton Kuuloviestissä 3/2014 pääkirjoituksena.
Musaleireiltä koottu LapCI-bändi ja Viittovat veikot esiintyivät syksyllä 2014 kahdesti.
Vammaisneuvoston lasten ja nuorten kuulemistilaisuudessa Nuorisokeskus Hapessa ja
Lindforsin säätiön Mukula-projektin päätöstilaisuudessa Musiikkitalolla Helsingissä.
EURO-CIU julkaisi kesäkuun 2014 uutiskirjeessään Leena Hasselmanin kirjoittaman artikkelin
Valokuvakerhon projektista “Mukava ääni” otsikolla “FROM FINLAND - Photography and
Peers”.

4. Edunvalvonta, varsinainen toiminta
Yhdistyksen toiminta koostui CIsu-paja-toiminnasta, Kuuloavain.fi -kehittämistyöstä sekä
vinkkipuhetoiminnasta, joka on ollut toukokuuhun 2014 saakka alv-lakien alaista palvelujen
myyntitoimintaa (edelleen jatkuen palvelujen arvonlisäverottomana myyntitoimintana) .
Jäsenmaksutuotoilla rahoitettiin mm. stipendejä, perhetapahtumien kuluja ja tuubihuivit.
Edunvalvontaa
LapCI ry toimitti lausuntonsa viittomakielilakiin lokakuussa 2014.
LapCI ry jätti seitsemän muun kuulovammaisalan järjestön kanssa 29.11.2013 eduskunnan
oikeusasiamiehelle kantelun, jossa eduskunnan oikeusasiamiestä pyydettiin selvittämään,
toimiiko Kansaneläkelaitos eli Kela vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetun lain
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hengen ja tarkoituksen mukaisesti ja rikkovatko Kelan käytännöt asiakkaiden oikeuksia. Tähän
saatiin vastaus joulukuussa 2014, jossa eduskunnan oikeusasiamies toteaa, että Kelan pitää
jatkossa kiinnittää huomiota siihen, että tiedottaminen tapahtuu julkisuuslain tarkoituksen
mukaisesti. Muita kantelussa olleita asioita oikeusasiamies ei ottanut tarkempaan käsittelyyn,
koska mm. tapausesimerkkejä ei oltu yksilöity riittävällä tarkkuudella.

5. Yhteistyö
Vuoden aikana yhteistyötä tehtiin useiden tahojen kanssa. Yhteisen Kuuloavain.fi-projektin
myötä yhteistyö KLVL ry:n kanssa oli aluksi päivittäistä, myöhemmin viikottaista. Helmikuussa
2014 LapCI ry osallistui SKUL:n laskettelumatkalle lähettämällä SI-lapsen äidin Maija
Viljanmaan ohjaajaksi.
LapCI ry teki yhteistyötä The Ear Foundationin, Lindforsin Säätiön ja Kuuloliiton kanssa
lähettämällä neljän SI-nuoren delegaation Englantiin “The International Friendship Week”:ille
edellisten vuosien tapaan.
Viiden kuuloalan järjestön yhteinen nuorten Kanto-leiri järjestettiin Espoossa elokuussa 2014,
johon LapCI ry osallistui toisena pääjärjestäjänä. Leirille osallistui kymmenen nuorta. Kukin
järjestö palkkasi yhden ohjaajan paikalle.
Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin (HelsinkiMissio) kanssa järjestettiin perinteiset kaksi
musiikkileiriä sekä kaksi LapCI -bändin esiintymistä.
Imppamuskari pienille SI-lapsille Jyväskylässä jatkui Musiikkikoulu Kumossa. LapCI ry osallistui
perheiden osallistumismaksua alentaen.
Pienten lasten viikonloppu perheille järjestettiin LapCI ry:n ja KLVL ry:n yhteistyönä.
Valkean talon yhteiset pikkujoulut järjestettiin jo toista kertaa kaikkien kuuloalan toimijoiden
kanssa yhdessä marraskuun viimeisenä lauantaina.
Kuuloavain.fi -projektin vuonna 2013 lanseeraama kuuloalan lasten- nuorten- ja
perhetyöntekijöiden järjestöjen toimijoista koottu verkosto kokoontui muutaman kerran myös
vuonna 2014. Tapaamiset rakentavat tärkeää yhteistyötä kuuloalan yhdistysten välille ja tuovat
lisää mahdollisuuksia huomioida mahdollisia tapahtumien päällekkäisyyksiä lapsille ja perheille
suunnatussa kurssi- ja leiritoiminnassa. Marianne Rintala osallistui verkostotapaamisiin.
Vauvapaketti Satakieliohjelman kanssa
LapCI ry ja Satakieliohjelma lanseerasivat syyskuussa v. 2014 Satakieliseminaarissa yhdessä
ensitietopaketin, joita lähetettiin 220 kappaletta sairaaloiden kuntoutusohjaajille edelleen
jaettavaksi kaikille sisäkorvaistuteleikkauspäätöksen tai lähiaikoina istutteen saaneiden lasten
perheille. Paketti oli A5-kokoinen paperipussi, joka sisälsi puheenjohtajan tervehdyskirjeen,
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Satakieliohjelman ja LapCI ry:n esitteet, Kuuloavain -kortin, tuubihuivin ja tarroja. Tämä
uudenlainen tapa välittää ensitietoa otettiin todella hyvin vastaan kuntoutusohjaajien ja
perheiden taholta.
Hallituksen jäsenten osallistumista Satakieliseminaariin Tampereella syyskuussa 2014 tuettiin
korvaamalla heidän osallistumismaksunsa. Yhdistys osallistui Satakieliseminaariin myös
näytteilleasettajana. Valokuvauskerhon teokset olivat näytteillä seminaaripaikalla sekä fyysisesti
että digitaalisesti. Näyttelyn pystytys kustannettiin CIsupajan varoin.
Satakieliohjelma jakoi Vuoden Satakieli 2014 -kunniakirjan ja sen saivat Leena Hasselman sekä
Lasse Lindström. “Leena Hasselman ja Lasse Lindström ovat teoillaan ja toiminnallaan
edistäneet kuulovammaisten lasten ja nuorten hyvinvointia, puhutun kielen kehitystä ja
kuntoutusta.” Puheenjohtaja Minna Mäkelä ja Lasse Lindström osallistuivat Satakieliohjelman
ohjausryhmän toimintaan. Satakieliohjelman kurssi- ja leiritoimintaa mainostettiin LapCI ry:n
jäsenistölle yhdistyksen kanavien kautta maksutta.
Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto täytti 50 vuotta. LapCI ry:n edustajat Minna Mäkelä,
Lasse Lindström, Leena Hasselman ja Marianne Rintala osallistuivat Valkeassa talossa
pidettyyn juhlaan 3.5.2014. Tilaisuudessa julkistettiin KLVL:n historiikki, jossa myös LapCI ry on
hyvin esillä.
LapCI ry oli mukana Tampereella Werstaalla Museoiden yö-tapahtumassa toukokuussa. Jaettiin
tietoutta kuulovammoista ja osallistuttiin mm soitintyöpajaan ohjaamalla. Edustamassa Minna ja
Ronja Mäkelä.

6. Tutkimusyhteistyö
Kaksi eri Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijaa työstivät
opinnäytetöitään valokuvauskerhoon liittyen, molempien valmistuminen tapahtuu vasta 2015.
Eeva Leinonen arvioi kevään valokuvauskerhoa keräten palautetta sekä lapsilta että heidän
vanhemmiltaan ja Sari Peltola veti kerhoa syksyn ajan testaten erilaisia taidepedagogisia
menetelmiä.
Helsingin yliopiston logopedian laitoksella valmistui marraskuussa 2014 Marjukka Kyyrön
logopedian pro gradu-työ otsikolla Sisäkorvaistutteita käyttävien ja vinkkipuheella tuettujen
lasten morfosyntaktiset taidot - monitapaustutkimus. Tutkimukseen osallistuneet
sisäkorvaistutelapset etsittiin yhteistyössä LapCI ry:n vinkkipuhetoiminnan kanssa. Gradun
tiivistelmän mukaan “tutkittujen lasten hyvät morfosyntaktiset taidot yhdessä vanhempien
positiivisten vinkkipuheen käyttökokemuksien kanssa tukevat kliinistä päätöksentekoa, kun
mietitään erilaisia kuntoutustoimenpiteitä kuulovammaisille lapsille.”

7. Kansainvälinen toiminta
6

LapCI ry oli edelleen vuonna 2014 Euro-CIU:n jäsen. Toiminnanjohtaja Leena Hasselman
edusti yhdistystä Euro-CIU:n vuosikokouksessa ja konferenssissa Budapestissa 11.-12.4.2014.
Euro-CIU:n vuosikokous ja tieteellinen symposium luvattiin järjestää Suomessa v. 2017.
Koordinointivastuu on LapCI ry:llä ja yhteistyötä tullaan tekemään Kuuloliiton CI-toimikunnan
sekä muiden tahojen kanssa.
LapCI ry lähetti neljän SI-nuoren ja kahden ohjaajan delegaation The Ear Foundationin
järjestämälle “International Friendship Weekille” heinäkuussa 2014 Englantiin. Leirille
osallistuivat Jasper Hirsikangas, Tiia Leppänen, Karoliina Leinonen sekä Juho Leinonen.
Huoltajina toimivat Susanna Hirsikangas sekä Jaakko Leinonen.

8. Vinkkipuhe ja kommunikaatio -toiminta
Vuonna 2014 Vinkkipuhe ja kommunikaatio-toiminnassa järjestettiin kaksi erillistä
perheopetusta, joiden opettajina toimivat Leena Hasselman ja Auli Pitkänen- Vainio. Molemmat
tapahtuivat Helsingissä. Maksajana opetuksissa toimi Evantia Oy.

9. CIsu-paja-toiminta
Vuonna 2012 alkanut CIsu-paja-toiminta on vakiinnuttanut toimintansa ja perheet ovat löytäneet
toiminnan mukavasti. Uutena toimintakokeiluna v. 2014 alkoi Valokuvauskerho.
CIsu-paja-toiminnan tarkoituksena on voimauttaa SI-lapsia ja heidän perheitään niillä
osa-alueilla, joissa lapset kuulovammansa takia ovat normaalikuuloisiin ikätovereihinsa
verrattuna altavastaajan asemassa. CIsu-pajan ohjausryhmä on määritellyt projektin alussa
neljä pääteemaa, joissa SI-lapset tarvitsevat erityisesti tukea. Nämä ovat:
1) musiikki (soittaminen, laulaminen, musiikillinen itseilmaisu)
2) kielet (äidinkieli, vieraat kielet, kommunikaatiomenetelmät)
3) “survival”-taidot ja itseilmaisu (eläminen kuulovammaisena kuulevien parissa, rohkeus,
itsenäisesti sekä ryhmässä toimiminen)
4) aistit ja kokonaisvaltainen minäkehitys
Koska lapsen aistivamma koskettaa koko perhettä, sen huomioiminen kokonaisena on yksi
CIsu-paja-toiminnan tärkeistä tavoitteista. Siksi myös kuulovammaisten lasten kuulevat
sisarukset ovat usein tervetulleita toimintaan mukaan.
Toteutuneet pajat
Vuonna 2014 järjestettiin 15 pajaa, joten lukumäärä pysyi edellisvuoteen nähden melko
samana. Osallistujamäärät kasvoivat hieman. CIsu-pajoissa tehdään jatkuvaa arviointi- ja
kehittämistyötä.
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Vuosi

CIsu-pajat
kpl

Perheitä

Lapsia

SI-lapsia

2012

8

32

68

50 %

2013

16

42

95

50 %

2014

15

50

108

45 %

Keskimäärin tapahtumissa käytiin kaksi kertaa. Kokonaiskävijämäärä on siis 100 perhettä ja yli
200 lasta.
Alla lueteltuna vuoden 2014 CIsu-pajat. Jokainen on koodattu A, B, C -kategorioihin tekemään
eroa tapahtuman luonteeseen ja tiliöintiin.
Alla lueteltuna vuoden 2014 CIsu-pajat ja niiden osalistujamäärät. Tapahtumat on koodattu A,
B, C -kategorioihin tekemään eroa tapahtuman luonteeseen ja tiliöintiin.
L = lasta, P = perheitä.
A: VERTAISPERHETAPAHTUMA = koko perheen ohjelmallinen tapahtuma – tavoitteena koko
perheen voimaantuminen
1. Vuosikokous 5.4.2014, Lempäälä: 10 P, 19 L
2. Kesäpäivät 16.8.2014, Pori: 13 P, 27 L
3. Pikkujoulut 30.11.2014, Valkea Talo, Helsinki: 20 P, 38 L
B: TEEMAPAJA = teemallinen, pitempikestoinen tapahtuma tai leiri – tavoitteena kohderyhmän
taitojen vahvistaminen ja voimaantuminen
1.Valokuvauskerho (10-15v) 5 krt kevät, pk-seutu: 10 L
Valokuvauskerho 2 (13-15v) 4 krt syksy, pk-seutu: 6 L
SPINOFF: Valokuvauskerhon näyttelyt:
-Kuurojen Kulttuuripäivät Tampereella 17.-18.5.2014
-Sos.alojen kehittämiskeskusten valtak. osallisuuspäivät Lpr 28.8.2014
-Satakieliseminaari Tampereella 25.-26.9.2014
-Lindforsin säätiön Mukula-projektin päätöstilaisuus Helsingin Musiikkitalossa 24.11.2014
2. Laskettelumatka (14-17v) 30.1.-2.2.2014 (yht. SKUL), Nilsiä: 12 L
3. Musiikkileirit (9-13v ja 8-11v) 2.-6.6. ja 9.-13.6.2014, Resonaari: 11 L
SPINOFF: Bändin esiintymiset:
- Vammaisneuvoston kuulemistilaisuus 23.9.2014, Helsinki: 10 L
- Mukula-projektin päätöstilaisuus 24.10.2014, Helsinki: 4 L
4. Englannin leiri (14-15v) 27.7.-2.8.2014, Leeds: 4 L
SPINOFF: Delegaation tapaaminen 17.5.2014 Tampere: 5 L
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5. Kanto-leiri (13-15v) 4.-8.8.2014 (yht.t. 5 järjestöä), Espoo: 10 L
6. Pienten SI-lasten vkl (yht KLVL) 26.-28.9.2014, Alastaro: 7 P, 15 L
7. Imppamuskari, Jyväskylä (alle kouluikäiset) 15 krt syksy, Jyväskylä: 4 P
C: CISUPAJANEN = matalan kynnyksen tapahtuma, kesto muutaman tunnin – tavoitteena
maantieteellinen kattavuus ja vertaistuki
1. Talvipäivät 15.2.2014, Klaukkala: 7 P, 14 L
2. Cisupajanen Korpilahti 11.6.2014, Korpilahti: 36 hlö
3. Cisupajanen Hamina 17.7.2014, Hamina: 6 P, 11 L

Valokuvauskerho
Uusi toimintamuoto, valokuvauskerho, starttasi tammikuussa 2014 Helsingissä. Kerhoon
osallistui 10 lasta, iältään 10-15-vuotta. Kerho kokoontui viisi kertaa. Ajatuksena oli luoda
pitkäjänteistä ja jatkuvaa vertaistukea, joka ryhmäyttäisi ja voimauttaisi SI-lapsia. Teemaksi
otettiin valokuvaus, koska se yhdistäisi sekä tyttöjä että poikia. Ryhmää veti Marianne Rintala.
Kevään kerhoryhmä teki retken Aalto-yliopiston valokuvausstudioihin. Siellä kuvattiin omakuvia
ammattilaisen avustuksella teemalla “Mukava ääni”. Idea oli, että jokainen toi studioon esineen
tai asian, joista tulee omasta mielestä mukava ääni esim. cd-levy, koira, lentopallo tai
skeittilauta. Kukin sai valita omasta mielestään parhaan omakuvansa. Kuvasta teetettiin
sponsoreiden (Cochlear ja Med-el) avulla isot canvas-taulut. Jokainen sai oman kuvansa kotiin
ja toiset kappaleet jäivät yhdistyksen käyttöön. Taulut ripustettiin useampaan näyttelyyn vuoden
aikana.
Syksyllä 2014 kerho jatkui, mukana oli viisi lasta, iältään 13-16. Kerho kokoontui neljä kertaa.
Teemana oli voimauttava valokuvaus ja vetäjänä toimi Sari Peltola.
Valokuvauskerho todettiin käytännössä hyväksi toimintamuodoksi CI-lasten vertaistueksi ja
toiminta jatkuu myös uusilla paikkakunnilla.

10. Kuuloavain-toiminta
KLVL ry raportoi Kuuloavain.fi-projektin 2014 vuoden kokonaan.
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