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Pääkirjoitus

Lämmintä ja hauskaa kesää!

 -LapCI ry:n toimistolaiset

Kesätiedote

Heippa kaikki!

Kesä on hyvässä vauhdissa, ja toivottavasti olet jo ehti-
nyt pistäytymään rantaveteen, leikkimään pihaleikkejä 
tai syömään kesän ensimmäisen irtojäätelön. Ainakin al-
kukesä on ollut täynnä aurinkoisia päiviä koko Suomen 
alueella, ja toivommekin, että tämä trendi jatkuisi koko 
kesän läpi.

Olemme viime vuoden tapaan keränneet tähän kesäi-
seen teemaliitteeseen puuhaa, kesäideoita ja muuta ki-
vaa, ja toivomme koko perheen saavan siitä iloa ja inspi-
raatiota. Toimistomme väki lomailee heinäkuun, mutta 
sinä aikana järjestöassistenttimme Katariina on paikalla 
vastaamassa polttaviin kysymyksiinne, jos niitä mieleen 
juolahtaa. Nähdään taas syksyllä!

Kuva viime vuoden Kesäpäiviltä, toivottavasti tänä 
vuonna Kesäpäivillä on lämpimämmät kelit!

Oletko kuvittaja tai tykkäätkö piirtää paljon sarjaku-
via? Etsimme uutta piirtäjää Peppi ja Pyry -sarjaku-
valle, ja suosisimme ensisijaisesti LapCI ry:n riveistä 
löytyviä taiteilijoita. Sarjakuva ilmestyy jäsentiedot-
teidemme yhteydessä 4-5 kertaa vuodessa. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä isa.pulli@lapci.fi!

Peppi ja Pyry -piirtäjä haussa!



Kesäkisan arvonnan 
voittanut Friia aikoo 

viettää kesän uidessa

              K
esäkisan tuotokset

LapCI ry järjesti Cochlearin® sponsoroimana toukokuussa 
Kesäkisan, jossa haettiin valokuvia ja piirustuksia otsikolla 
”mitä aiot tehdä kesällä?”. Kaikkien osallistuneiden kesken 
arvottiin Aqua+-vesisuoja. Arpaonni suosi tällä kertaa Friia 
Rasmussenia, onneksi olkoon! 

Koska kilpailuun lähetyt työt olivat niin hauskoja, mielikuvi-
tuksellisia ja tunnelmallisia, ne ovat kaikki päässeet tälle si-
vulle esiteltäviksi. Kiitos kaikille osallistujille!

Saana aikoo 
kuvasta päätellen 

pelata kesällä 
Minecraftiä, 

uida ja viihtyä 
riippukeinussa

Elli maalasi 
vesiväreillä oman 

näkemyksensä 
kesästä: auringon, 

vettä ja puun

Christofferin piirroksessa 
kesäinen skeittari heinä 

suussaan viilettää 
NYT-potkulaudalla 

viettämään lämmintä 
kesäpäivää puistossa

kavereiden kanssa

Aaron aikoo kasvattaa mummin kanssa 
tomaatteja rakentamassaan 

kasvihuoneessa

Aavan toive 
päästä tänä 

kesänä käymään 
Tykkimäellä tulee 
hyvin esille tässä 

teoksessä



KESÄN PARAS PIRTELÖ

3 dl jäisiä mansikoita ja/tai vadelmia
5 dl maitoa (myös kasvimaito käy)
4-5 isoa palloa vaniljajäätelöä (mieluiten Wanhaa 
vaniljaa)
5 rkl mansikka- tai vadelmahilloa (myös siirappi toimii)
Kermavaahtoa (valinnainen)
Sitruunamelissan tai mintun lehtiä (valinnainen)

Vatkaa kermavaahto ja laita se sivuun. Sekoita mar-
jat, maito ja jäätelö tehosekoittimessa tai sauvasekoit-
timella, mutta ei minuuttia paria pidempää, jotta se 
ei juoksetu liikaa. Ota neljä lasia esille ja sivele niiden 
pohjalle ja lasien sisäsivuille n. ruokalusikallisen ver-
ran marjahilloa tai -siirappia. Kaada sitten pirtelöse-
os laseihin, ja pursota kermavaahto päälle. Viimeistele 
pirtelö asettelemalla sitruunamelissan tai mintun lehtiä 
kermavaahdon päälle. 
   Pirtelö nautitaan kylmänä!

Pitkä automatka edessä? Tylsä sadepäivä tai iltapäivä mök-
kilaiturilla, eikä mitään tekemistä? Ei hätää, tämä visainen 
tietokilpailu virkistää taatusti kesälomalle kirmanneita ai-
vonystyröitä! Tätä voi pelata vaikka koko perheen voimin, sil-
lä kysymyksiä on monista eri aihealueista. Oikeat vastaukset 
löydät takasivun oikeasta alanurkasta.

1. Missä kuukaudessa on vähiten päiviä?

a) kesäkuussa b) joulukuussa c) helmikuussa 
d) tammikuussa

2. Kuka seuraavista on sukua Aku Ankalle?

a) Mikki Hiiri b) Hannu Hanhi c) Hessu Hopo 
d) Heimo Huima

3. Minkä värinen on Islannin lippu?

a) sininen ja valkoinen b) sininen, punainen ja valkoinen
c) sininen ja keltainen d) sininen, valkoinen ja keltainen

4. Mikä on Mauritiuksen pääkaupunki?

a) Port Louis b) Ateena c) Rabat d) Las Palmas

5. Mikä suomalaisille tuttu eläin on 
latinankieliseltä nimeltään Lota lota?

a) hirvi b) ahven c) made d) kyy

7. Mikä on mätäs?

a) kapea mutta syvä lampi b) vihreä kenttä c) matala suo 
d) pieni ja pehmeä kumpu

8. Mikä seuraavista EI kuulu 
jokamiehenoikeuksiin?

a) oikeus kerätä sammalia b) oikeus marjastaa c) oikeus 
telttailla d) oikeus ratsastaa maastoa vahingoittamatta

9. Kuka seuraavista kruunupäistä on Norjan 
tämänhetkinen hallitsija?

a) Kaarle XVI Kustaa b) Kuningatar Margareeta II 
c) Kuningatar Elisabet II d) Harald V

VISAINEN TIETOKILPAILU

6. Kuka heittää vanhan sanonnan mukaan 
”kylmän kiven”?

a) Matti b) Kaapo c) Jaakko d) Untamo

10. Kuinka monta aaria on yksi 
hehtaari?

a) 10 b) 100 c) 1000 d) 10 000

SI-käyttäjän muistilista rannalle

Tämänhetkisen tilanteen vuoksi kesän rantalomat taita-
vat kulua kotimaan rannoilla. Onneksi meiltä Suomesta 
löytyy mahtavia hiekkarantoja ja upeita järvimaisemia, 
missä uida! Jos perheestä löytyy imppapäitä, on rannalle 
lähtiessä hyvä huomioida seuraavat asiat.

Muistathan, että 
vesisuoja ei kellu 
vedessä, vaan 

uppoaa!

Vesisuojien avulla puheprosessoria voi käyttää 
huoletta uidessa ja suihkussa! Eri SI-mallien ve-
sisuojat ovat erilaisia, lisätietoa ja tilaukset laite-
valmistajien nettisivuilta. Ennen tilausta vesisuo-
jia kannattaa kysyä kuntoutusohjaajalta tai anoa 
hankinta-avustusta kunnan 
vammaispalvelusta

Käytä vesileikeissä akkuja, 
sillä akkujen kanssa puhe-
prosessoreiden kosteu-
denkestävyys on parempi

Hyväksi havaittuja vesisuojan kiinnityskeinoja ovat 
mm. erilaiset uimalakit kuten Nammu hats (val-
mistettu tähän tarkoitukseen), Ear Band-It -panta 
apteekista sekä Hearing Henry -pannat

Pidemmällä matkalla on mukava hyödyntää viih-
teen suoratoistomahdollisuutta SI:n mallista riip-
puen (suoraan laitteisiin, MiniMicillä, audiokaa-
pelilla tai FM-laitteella). Myös puheprosessorin 
mikrofonin peittävät kuppimalliset kuulokkeet ovat 
hyvä vaihtoehto 

Lisäksi rannalle on aina

hyvä ottaa mukaan myös 

aurinkorasvaa, aurinkolasit 

sekä tarkkaavainen asenne!
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Tietoa ja tukea vanhemmille

Minne suunnata kesällä?

Oikeat vastaukset: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C, 6C, 7D, 8A, 9D, 10B

Matkajalkaa vipattaa, mutta kauaksi ei viitsisi lähteä ja 
budjettikin on rajallinen, minne siis mennä? Olemme ke-
ränneet alle edullisia koko perheen retkikohteita eri puolilta 
Suomea, joissa on tarjolla sekä monipuolisia kuuloympäris-
töjä että tekemistä kaikenikäisille. 

Museot

Työväenmuseo Werstas, Tampere. Maksuton. 

Vehoniemen automuseo, Kangasala. Maksuton.

Poliisimuseo, Tampere. Maksuton.

Päivälehden museo, Helsinki. Maksuton. 

Sinebrychoffin taidemuseo, Helsinki. Alle 18-v. ilmaiseksi, 
kotimuseo on kaikille maksuton. 

Tilat, puutarhat, nähtävyydet 

Reipin tila, Pirkkala. Koululaisten kesälomien ajan vapaa 
pääsy. 

Vanha Rauma, Rauma. Yksi Unescon maailmanperintö-
kohteista. 

Lappeenrannan linnoitus, Lappeenranta. Maksuton. 

Aseman Taidelaituri, Punkaharju. Maksuton. 

Vanha Hamina, Ii. Maksuton. 

Kansallispuistot ja reitit

Kolin kansallispuisto, Lieksa. 

Imatrankoski, Imatra. 

Karhunkierrokset, Kuusamo.

Ruissalon kansanpuisto, Turku.

AUTA PYRY PEPIN LUOKSE


