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esä kääntyy syksyyn, vaikka joku
saattaa kysyä alkoiko se ollenkaan.
Ainakin meillä ladattiin akkuja kotimaassa reissaten sekä ollen vain.
Vaikka työntekijät ehtivät kesällä
levätä, mahtui kesään perinteisesti kaksi
bändileiriä ja Englannin leiri, näistä voitte
lukea lisää tiedotteesta.
Tässä tiedotteessa palataan myös ajassa
taaksepäin, kerrataan LapCI ry:n historiaa
koko 18 vuoden ajalta. Paljon on niihin
vuosiin mahtunut. Sisäkorvaistutteet ovat
kehittyneet, kuntoutus on löytänyt uusia
suuntia ja asenteetkin ovat muuttuneet
puolin jos toisin. 18 vuoteen on mahtunut
paljon kohtaamisia ja ystävyyssuhteiden
syntymistä niin lasten kuin aikuistenkin
kesken.
Historialle tasapainoksi jotakin uutta.
Haluamme vielä kerran toivottaa Marin
tervetulleeksi porukkaamme.
Tätä kirjottaessani olen junassa matkalla
Ouluun kesäpäiville, toivottavasti
tapaamme siellä. Syksy tuo tullessaan
myös mm suositun pienten lasten perheiden viikonlopun Helsingissä, sekä teinien
oman vertaisviikonlopun. Jatkamme
yhteistyötä myös muiden toimijoiden
kanssa jotta voimme tarjota mahdollisimman paljon jäsenillemme.
Yhdessä olemme
enemmän.
Minna Mäkelä
puheenjohtaja
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LapCI ry:n TAPAHTUMAKALENTERI 2017
Pienten SI-lasten perheviikonloppu Kuulo-Auris, Helsinki 7.-8.10.2017
Luovan toiminnan kerhot Helsinki & Tampere syksyn 2017 aikana
SuperPark-päivä Jyväskylä 20.9.2017
SI-Nuorten viikonloppu Tampere, 7.-8.10.2017
Nukketeatteri-päivä Helsinki, 28.10.2017
LapCI ry:n pikkujoulut Lohja 25.11.2017
Kuuloalan yhteiset pikkujoulut 2.12. Helsinki / Valkea Talo

Huom! Pikkujoulujen ajankohdat vaihtuivat!
Ilmoittautuminen tapahtumiin löytyy LapCI ry:n nettisivuilta Tapahtumat-kohdasta.
*-merkityt tapahtumat ovat maksuttomia. Muutoin on osallistumismaksu, josta voi hakea
alennusta tai vapautusta. Tiedusteluja voi laittaa meilillä toimistolle: info@lapci.fi.

Tervetuloa takaisin Leena!

L

apCI ry:n toiminnanjohtaja
Leena Hasselman jäi
toimivapaalle vuoden 2015
alussa. Sijaisena on toiminut Ulla
Konkarikoski. Leenan toimivapaa
on päättymässä tämän vuoden
lopussa ja Leena on ilmoittanut,
että palaa takaisin LapCI ry:n
riveihin tammikuun 2018 alusta.
Ulla ja Leena työskentelivät
yhdessä jo muutaman viikon ajan
huhtikuussa 2017, kun Leena tuli
avustamaan EURO-CIU
symposiumin valmisteluissa ja
tapahtuman aikaisissa töissä.
Tuolloin Leena pääsi näkemään, mikä on muuttunut toimivapaan aikana.
Vaikka toiminnanjohtaja loppuvuodesta vaihtuukin, LapCI ry toimii kuten ennenkin,
keskittyen sisäkorvaistutelapsille ja heidän lähipiirille suunnattuun toimintaan,
edunvalvontaan ja tiedon jakamiseen.
Lämpimästi tervetuloa takaisin Leena ja kiitos Ullalle!

"Mun mielestä vertaistuen
tärkeys näkyy noilla leireillä,
kun viikon mittaan lapset
selkeesti uskalsi olla
enemmän omia ittejänsä ja
avoimia. Ja oli hienoa nähdä
miten kaikki sai kavereita.
Selkeesti noi leirit on lapsille tosi tärkeitä ja arvokkaita kokemuksia." - Juho

Terveisiä Englannista!
Sisäkorvaistutelasten

The Ear Foundation järjesti jälleen vuotuisen sisäkorvaistutetta käyttäville nuorille
suunnatun kansainvälisen leirin. Tänä vuonna viikoksi Englantiin lähti kuusi nuorta
eri puolilta Suomea ja huoltajiksi heistä kahden äidit.

valtakunnallinen yhdistys

Haluatko sinä lähteä ensi kesänä Englantiin?
* Jos olet ensi kesänä 14-16-vuotias ja sinua
kiinnostaa, niin hae mukaan!
* Lähetä kirje, jossa kerrot miksi juuri sinun
pitäisi päästä mukaan Englantiin sähköpostilla: info@lapci.fi
* Hakuaikaa on ma 20.11.2017 saakka
* Leirin ajankohta on alustavasti 22.-28.7.2018
(odotamme vahvistusta)
* Leirille otetaan ensisijaisesti ensikertalaiset
sekä vanhimmasta päästä. Mukaan tarvitaan
myös huoltaja, eli jonkun äiti tai isä.
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aiken kaikkiaan leirille osallistui
42 nuorta Suomesta, Virosta,
Iso-Britanniasta, Espanjasta,
Saksasta, Italiasta, Tanskasta ja
Romaniasta. Leiriohjelmaan kuului
mm. päiväretket Yorkiin ja Leedsiin, urheilua, jokaisen maan omat
esitykset, musiikkia, talent show,
tanssia, shoppailua ja paljon muuta.
Leirin teemana oli joulu keskellä
heinäkuuta. Tarja, Salla, Iita, Aleksi,
Emmi, Netta, Bilal ja Venla kirjoittivat
päiväkirjaa. Tässä kuvaus yhdestä
päivästä:
"Tiistai 25.7.
Ensimmäinen päiväretki oli
edessä ja kohteena Langsett
Reservoir Yorkshiren eteläreunassa, jossa saimme ihailla
kaunista metsä- ja nummimaisemaa. Kuuden kilometrin
reitti kulki tekojärven ympäri.
Kahden tunnin patikoinnin
jälkeen suuntasimme vanhaan
brittipubiin, jolla oli hauska
nimi, Ye Olde Mustard Pot.
Söimme packed
lunch-eväitä,
jutustelimme mukavasti ja tutustuimme paremmin toisiimme.
Jälkiruuaksi pubin
emäntä tarjosi
meille ihania perinteisiä kakkuja ja
mehua.

Lounastauon jälkeen matkamme jatkui
kohti Brodsdworth Hallia ja sen kaunista
puutarhaa. Paluumatkalla bussissa matkusti onnellisia, mutta väsyneitä matkalaisia.
Takaisin koululle saavuimme ruoka-aikaan
ja saimme, jälleen kerran, herkullista brittiruokaa. Leirin järjestäjät olivat panostaneet koko viikon ruokiin, ja saimmekin
maistella herkkuja Yorkshire puddingista Roast dinneriin ja fish and chipsistä
Bakewell torttuun. Nam!
Illallisen jälkeen oli vuorossa ryhmätyö
”Minun implanttini”. Nuoret saivat keksiä
uusia kehitysideoita implanttiin."
Suuret kiitokset porukan huoltajille Sallalle
ja Tarjalle matkan johtamisesta ja nuorten
apuna olemisesta!
Lue koko päiväkirja LapCI-blogista
www.lapci.fi/blogi

"Upeinta oli nähdä nuorten rohkeus
englanninkielen käytössä!"

Kesäpäivät

LapCI ry:n kesäpäivät vietettiin tänä vuonna 18.20.8.2017 Oulussa. Kesäpäiville osallistui yhteensä
yhdeksän perhettä. Lapsia tapahtumaan osallistui
17, joista 12:lla oli sisäkorvaistute.
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äivä alkoi Tiedekeskus Tietomaassa.
Tietomaan sydämenä ovat monipuoliset ja kiehtovat
teemanäyttelyt, joiden
parissa kaikenikäiset
voivat pitää hauskaa
oppien samalla uusia
asioita. Alun lounaan
jälkeen jakauduimme
kahteen ryhmään, jotka
kiersivät näyttelyissä
kahden oppaan avulla.
Näyttelyissä on yli 150
jännittävää kohdetta,
joiden kokeilemiseen
vierähtää helposti tovi
jos toinenkin.

Tietomaasta löytyy myös
Suomen toiseksi suurin 3D-jättielokuvateatteri, jossa meille
esitettiin kiehtova Perhosen
lento -elokuva. Tietomaan
kohteiden koluamisen jälkeen
siirryimme takaisin Edenin
kylpylään ja sujahdimme
takaisin uikkareihin ja pulahdimme aaltoihin. Lapset
nauttivat suuresti uimisesta
ja osaa ei meinannut saada
altaasta pois ollenkaan. Illaksi
oli järjestetty vielä yhteinen
päivällinen, muuten ohjelma
oli vapaa. Lisäjännitystä päiviin
toi Extreme Run -tapahtuma
viereisellä Nallikarin rannalla
ja yksi kesäpäivien kohokohdista olikin varmasti fanikuvat
yhdessä Jaajo Linnonmaan
kanssa.
Teksti: Mari Mäenpää
Lue teksti kokonaan LapCI blogista!
www.lapci.fi/blogi

Psst! Jaajo Linnonmaa
ja Hovimuusikko Ilkka!
Jaajo myös mainitsi
LapCI ry:n Radio
Suomipopilla.

Musaleirit 2017
Kesän Musaleirit järjestettiin 5.-9.6.2017 & 31.7.-4.8.2017
Musiikin erityispalvelukeskuksessa Resonaarissa Helsingissä. Leireille osallistui yhteensä 14 lasta. Ohjaajina toimivat LapCI ry:n työntekijät Viivi ja Mari, viittomakielentulkkiopiskelija Maiju sekä Juho (etusivulla), jolla on myös
itsellä sisäkorvaistutteet.

usiikkiopetusta leiriläisillä oli päivittäin neljän tunnin ajan ja
M
tutuksi tulivat mm. piano, rummut, kitara, basso ja laulaminen. Kaikki malttoivat keskittyä hyvin harjoitteluun ja ohjelmistoon
saatiin treenattua mm. Rotta Mokoma, Hula Hula, Frontside Ollie
ja Vahinko kappaleet, joita esitettiin vanhemmille ja sisaruksille
leirin huikeassa loppukonsertissa.

Teksti: Mari Mäenpää
Lue teksti kokonaan LapCI blogista!
www.lapci.fi/blogi

"Ens kesänä mä
oon musaleirin
parhain
kitaristi!"

Marin tervehdys
Mari Mäenpää aloitti Mariannen
sijaisena projektikoordinaattorina
heinäkuun lopussa.

"Lapsemme tykkää
musiikista, oli myös
tärkeää nähdä muita
implantin käyttäjiä."

Pienten lasten Musapaja

Resonaarissa oli vilskettä kun pienten SI-lasten perheet kokoontuivat musisoimaan yhdessä 10.6.2017. Ohjelmassa oli muskarihetki ja soitinkokeiluja.
Kaikki saivat kokeilla eri soittimia.

"Lapsemme iloitsi
nähdessään muita
lapsia,joilla oli impat ja itselle tämän
huomaaminen on
tärkeää."

"Nimeni on Mari Mäenpää ja aloitin Mariannen
äitiysloman sijaisena heinäkuun lopussa. Olen
innostunut ja motivoitunut terveyden edistämisen osaaja ja haluan työskennellä yksilöiden ja
yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseksi.
Koulutukseltani olen Terveystieteiden maisteri
pääaineena terveyden edistäminen ja minulla on
vuosien monipuolinen työkokemus liikunta-alan
työtehtävistä.
Sijaisuuteni aikana toivon tapaavani mahdollisimman monta teistä LapCI-perheen jäsenistä ja
pääseväni osaksi tätä ainutlaatuista perhettä."

Mari Mäenpää
mari.maenpaa@lapci.fi
0458590888
Lue lisää Marista blogista:
www.lapci.fi/blogi

Tulevia tapahtumia
Sisäkorvaistutelasten

valtakunnallinen yhdistys

SI-nuorten viikonloppu
Tampereella 28.-29.10.2017
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Tule viettämään kivaa viikonloppua yhdessä muiden SI-Nuorten kanssa!
Ohjelmassa mm. kiipeilyä, mediapaja ja hauskaa yhdessäoloa!
Tapahtuma on suunnattu 14-17-vuotiaille SI-käyttäjille.
Hinta: täysihoito 20 e
Ilmoittautuminen: www.lapci.fi/nuortenvkl2017

Luovan toiminnan kerho
Tampereella

Haluaisitko tuottaa sisältöä eri
some-kanavillemme? Ota yhteyttä:
viivi.kilpelainen@lapci.fi

Tietoa ajankohtaisista tapahtumista
www.lapci.fi
• Puheenjohtaja Minna Mäkelä
minna.lapci@gmail.com, 050 5609907
• Toiminnanjohtaja Ulla Konkarikoski
ulla.konkarikoski@lapci.fi, 0400 914 583
• Projektikoordinaattori Mari Mäenpää
mari.maenpaa@lapci.fi, 045 8590888
• Järjestöassistentti Viivi Kilpeläinen
viivi.kilpelainen@lapci.fi, 040 5645656

YHTEYDENPITOA

Uudet kerholaiset ovat tervetulleita!
Luovan toiminnan kerho jatkuu Tampereella! Kerho on suunnattu alakouluikäisille sisäkorvaistutetta käyttäville ja muille huonokuuloisille lapsille.
Kerho on maksuton.
Kerhon tapaamiset: 28.10. & 2.12. Turtolankatu 10-12 klo: 12-15, 11.11.
Koulukatu 10 E klo: 12-14:30, 9.12. Koulukatu 10 E klo: 14-15:30

LapCI ry:n
Pikkujoulut
25.11.2017

LapCI ry viettää valtakunnallisia koko perheen pikkujoulujuhlia Lohjalla
Tytyrin kaivosmuseossa la 25.11.2017 klo 12-17. Lämpimästi tervetuloa koko perheen voimin. Ohjelmassa on hauskaa yhdessäoloa ja
joulupukin vierailu. Tapahtuma on maksuton. LapCI ry tarjoaa lounaan
ja pientä välipalaa. Ilmoittaudu 10.11.2017 mennessä osoitteessa:
www.lapci.fi/pikkujoulut2017

MUITA TÄRKEITÄ KONTAKTEJA
• Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto (KLVL
ry) on sisarjärjestömme, jonka kanssa teemme
yhteistyötä mm. Kuuloavain-hankkeessa. Me
molemmat yhdistykset olemme lasten ja perheiden asialla, joten molempiin kannattaa kuulua ja
toimintaan osallistua. www.klvl.org.
• Facebookissa on oma keskustelupalsta Kuulovammaisten lasten vanhemmille. Sinne pääsee
laittamalla Facebookin haku -kenttään ”Kuulovammaisten lasten vanhemmat”.
• SI-käyttäjien Facebook -ryhmästä löydät aikuisia
SI-käyttäjiä ja lasten vanhempia: www.facebook.
com/groups/29029387332/ Ylläpitäjä hyväksyy
sinut ryhmän jäseneksi, kunhan kerrot, että olet
lapsen vanhempi, SI-käyttäjä tai implantointia
harkitseva.
• Facebookissa on myös Sisäkorvaistute - vertaistukiryhmä käyttäjille, harkitseville ja läheisille: www.
facebook.com/groups/1055667584490427
• Satakieliohjelma on valtakunnallinen verkosto, jonka toimintaan kannattaa tutustua:
www.satakieliohjelma.fi.
• Kuurojen Liiton toiminnasta lapsista aikuisiin löytää tietoa: www.kuurojenliitto.fi.
• Kuurojen Palvelusäätiön (KPS) viittomakielen
opetusohjelmasta eli Juniori-ohjelmasta tietoa:
www.kuurojenpalvelusaatio.fi/fi/apua-arkeen/
viittomakielen-juniori-ohjelma/.

Tykkää LapCI ry:stä Facebookissa!
Tiedotteen toimitus ja taitto: Viivi Kilpeläinen

