
Nyt meidän pitäisi elää talven kauneinta ai-
kaa, vaikka sitä on vaikea uskoa; ulkona on 
milloin syksy, kevät ja talvikin joskus.

  Viime tiedotteessa jo peilasimme kulunutta 
vuotta, mutta kun kaikki tilastot saatiin valmiik-
si saatoimme olla hyvillä mielin. Viime vuonna 
tapahtumiimme osallistui kaiken kaikkiaan 40 
eri perhettä ja suurin osa osallistui tapahtumiin 
enemmän kuin kerran. Kiitos tästä teille kaikille! 
 Uuden vuoden tapahtumien suunnittelussa 
pidämme mielessä teidän jäsenten toiveet. 
Esimerkiksi aiemmin bändileirit on sijoitettu 
kesäkuulle, mutta nyt toinen viikko siirrettiin 
elokuulle, koska kesäkuun alun kurssitarjonta eri 
järjestöillä on runsasta. 
  Yksi tämän vuoden iso työ liittyy jo vuoteen 
2017. Silloin olemme saaneet järjestettäväk-
semme Euro-CIU symposiumin 20.-22.4. Aiem-
pinakin vuosina olette saaneet mm tiedotteesta 
lukea kuulumisia symposiumista, mutta tänä 
vuonna informaatiota tulee varmasti rutkasti 
lisää. 
  Huhtikuun alussa kokoonnumme vuosikokouk-
seen. Toivonkin että jos teistä lukijoista löytyy ih-
misiä jotka haluavat mukaan aktiiviseen hallitus-
työskentelyymme, tulisitte rohkeasti mukaan!
  Pian riennämme hiihtolomien pariin, toivotta-
vasti se talvi silloin olisi luonamme :) 
   Nähdään taas!

 Minna Mäkelä
puheenjohtaja
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Tervehdys 
perheille!

Luovan toiminnan kerhot  TRE ja HKI
Sirkus+Parkourpaja  20.2.2016 Jyväskylä: Koko perheen yhteinen puuhapäivä
Mitä kuuluu kouluun? (yht. KLVL) 12.3.2016 TRE, tietoiskupäivä koulunsa aloittavien 
kuulovammaisten lasten perheille
LapCI ry:n vuosikokous 2.4.2016 Hämeenlinna, puuhaa koko perheelle
Musaleirit  Resonaarissa 8-13-vuotiaille 6.-10.6. ja 1.-5.8.2016
Englannin leiri  International Friendship Week 14-15 v. 24.-30.7.2016
Kesäpäivät  20.8.2016 Näillä näkymin Seinäjoella!
Pienten SI-lasten perheviikonloppu  8.-9.10.2016 Kuulo-Auris, Helsinki

LapCI ry:n TAPAHTUMIA 2016

Kutsu kaikille perheille:

Tervetuloa koko perheen kanssa viihtymään Lasten ja nuorten 
Taidekeskus ARXiin Hämeenlinnaan! 
Aika: la 2.4.2016 klo 12-17
Tapahtuma on ilmainen. 
Lastenhoitajia on paikalla tarpeen mukaan. 

Aikataulu:
12-13 Lounas ja tutustuminen
13-15 Lapsille erilaisia pajoja mm. värikylpy pienille, mediapaja 
isommille. Aikuisille LapCI ry:n vuosikokous.
15-15.30 Välipala
15.30-16.30 Kaikille yhteinen kollaasitaideteoksen tekeminen.

+ yhdistyksen viralliseen 
vuosikokoukseen 2016 +

Tervetuloa lasten taidepajaan

Ilmoittaudu 23.3.2016 mennessä:  
marianne.rintala@lapci.fi 

045 8590 888



  PIKKUJOULUT | TRE & HKI 
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Koko perheen pikkujoulut  
Tampereella...

LapCI ry vietti omia, valtakunnallisia, 
pikkujouluja lämminhenkisessä 
tilaisuudessa lauantaina 5.12.2015 
Tampereella. Paikkana oli Työväenmuseo 
Werstas. Pikkujoulutunnelmaa oli jakamassa 14 
perhettä. Lapset olivat iältään 1-13 v. Ohjelmassa 
oli mm. Kissa K. Issakaisen nappikierros, 
jouluaskartelua, Megazone-taistelua, joulutorttujen 
syöntiä, hengailua sekä tietysti joulupukin vierailu.

Valkean talon koko perheiden pikku-
joulut järjesti Sateenvarjo-verkosto 
eli kuulo- ja viittomakielialan järjes-

töjen lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä te-
kevien verkosto yhdessä. Perheiden pik-
kujoulut järjestettiin jo kolmatta kertaa. 
Vastaava tapahtuma tulee mitä todennä-
köisemmin tänä vuonna jälleen, marras-
kuun viimeisenä viikonloppuna. Valkean 
talon perheiden pikkujoulut on kaikille 
ilmainen tapahtuma.
 Pikkujouluissa kukin järjestö tai taho tuottaa 
jonkin ohjelmannumeron. LapCI ry järjesti 
tällä kertaa valomaalauspajan. Erilaisilla va-
lotikuilla kävi leikkimässä kolmisenkymmentä 
perhettä. Jokainen halukas sai valotikun, jolla 
maalata kuvioita pimeään. Kameran pitkällä 
valotusajalla ja jalustan avulla syntyi vieressä 
olevien kuvien teokset.

Marianne Rintala
koordinaattori

...ja Helsingissä
Pikkujoulut juhlittiin la 28.11.2015 
Kuulo-Auriksen ja Kuurojen 
kansanopiston tiloissa 
Valkeassa talossa. Tilaisuus 
oli suunnattu kaikille kuulo- ja 
viittomakielikentän perheille.

” Pienelle lapselle (2v.) toisten SI-lasten näkeminen on erttäin tärkeää. Lapsesta näkee, kuinka hän pysähtyy katsomaan toisten lasten prosessoreita ja samaistuu heihin.””SI-lapset ansaitsevat 

toisinaan vähän spessumpaa 

kohtelua.”



Cochlearin Nucleus 6:n langattomat lisävarusteet olivat meillä testailtavana. 
Nyt laitteet on palautettu LapCI ry:lle ja ovat jo toisella perheellä. 

KOKEILUSSA COCHLEARIN LANGATTOMAT LISÄVARUSTEET | LAPCI-UUTISIA 

Kokeilussa Cochlearin 
langattomat lisävarusteet

Cochlear Wireless Phone Clip (lan-
gaton puhelinlisälaite) pääsi en-
simmäisenä testiin. Se oli helppo 

ottaa käyttöön ja lapsi tykästyi siihen 
heti. Ensimmäisen puhutun puhelun 
jälkeen sitä pyydettiin ostamaan omak-
si. ”Se kuuluu hauskasti suoraan kor-
vaan.” 
  Testaajamme on 7-vuotias miehen 
alku ja vaikka hän on kovin huolehtivai-
nen yksilö, en ehkä luottaisi siihen, että 
hän osaisi pitää Phone Clipin tallessa. 
Pojan kasvaessa tämä olisi varmasti 
kätevä lisäväline. Valvotusti toki jo nyt. 
Puheluiden lisäksi Phone Clipin kautta 
kuunneltiin meillä ahkerasti musiikkia 
puhelimesta ja tietokoneelta. Meidän 
musiikista suunnattomasti nauttival-
le pojalle tämäkin oli mukava kokemus. Sai 
kuunnella rauhassa, ilman häiriöitä. Sanoista 
sai paremmin selvää, kuuli soittimet selkeäm-
min ja mikä parasta, muu perhe ei häiriinty-
nyt! Välillä sain kyllä kuunnella hymy huulilla 
mukana laulamista ja samalla tuli mietiskeltyä 
miten mahtavaa tekniikan kehitys onkaan. 
Kuulomatkan alussa yksi minua suuresti mie-
tityttänyt asia 
oli musiikki ja 
se jääkö lapse-
ni siitä jotenkin 
paitsi. Onneksi 
tämä pelko on 
osoittautunut mei-
dän kohdalla aiheet-
tomaksi.

Cochlear Wireless Mini Microphone (langa-
ton pienoismikrofoni) oli meillä testissä vain 
kotona. Se oli meillä vähän ”lelu”. Laitoimme 
pojan eri huoneeseen ja annoimme tehtäviä 
Mini Micin kautta ja näin näimme sen toimi-
van. Ohjeet tulivat uudella tavalla niin koti-
työtkin sujuivat leppoisammin. :) Kouluun 
emme halunneet viedä tätä testiin tällä ker-
taa, koska siellä on kuitenkin kaikki muu tänä 
syksynä uutta ja kaiutinjärjestelmä käytössä. 
Koulussahan Mini Mic varmasti ajaisi asiansa.

” Kuulomatkan alussa 
yksi minua suuresti 
mietityttänyt asia 
oli musiikki ja se 
jääkö lapseni siitä 
jotenkin paitsi.

  Cochlear Wireless TV Streamer (langaton 
TV-lähetin) osoittautui oikein näppäräksi. Täl-
lä hetkellä meillä on kotona käytössä induk-
tiotyyny, joka on ollut myös hyvä, mutta se 
sitoo tiettyyn paikkaan. TV Streamerin kautta 
kuuntelu sujui hyvin ja se ei sitonut juuri tie-
tylle paikalle istumaan. Meillä on kotiteatte-

rijärjestelmä käytössä, eli kyt-
kemällä TV Streamerin siihen, 
kaikki toiminnot pystyi yhdistä-
mään suoraan imppaan. Playsta-
tionin pelaaminen sai ihan uuden 
mausteen, kun selostukset sai 
tulemaan suoraan korvaan. Pieni 
mies hieman liekehti! TV Streamer 
olisi kätevä mökilläkin missä ei ole 
mitään induktiota.

  Kaikki lisälaitteet oli helppo parittaa ja niitä 
oli helppo ohjata kaukosäätimen kautta. Käyt-
täminen oli helppoa ja kaikki toimi niin kuin 
pitikin. Meillä näistä kolmesta lisälaitteesta 
käyttöön pääsisi heti Phone Clip (valvotusti) ja 
TV Streamer.

Tiina Sakomaa
(Juttu julkaistu LapCI-blogissa 15.12.2015 

www.lapci.fi/blogi) Euro-CIU:n 
symposium 
Suomeen – 
Save the date!
Huomio! Suomi (LapCI ry yhdessä  Kuulo-

liitto  ry:n kanssa)  on  lupautunut isän-
nöimään EURO-CIU:n vuosikokouksen  & 

symposiumin Helsingissä 20.–22.4.2017. Mer-
katkaa päivät jo muistiin.

LapCI ry lainaa  
apuvälineitä

Yhdistykseltä lainattavien apuvälineiden  
lista näyttää tältä: 

• Cochleain Aqua+ -vesisuoja 
• Comfort Audio  

 -ryhmäkuuntelujärjestelmä
•  Meluvalo
• Cochlearin Minimic, Phone Clip ja  

 TV-lisälaite (toimivat langattomasti  
 CP910-prosessorin kanssa)

• Med-ELin vesisuoja (saat omaksesi  
 pyytämällä, sillä yhtä pussia voi käyttää   
 kolme kertaa. Näitä on vielä muutama  
 jaossa. Huom. vaatii akun tai   
 hopeaoksidiparistot.)

• Laita viestiä: marianne.rintala@lapci.fi tai 
info@lapci.fi, niin vastaamme missä kohtaa 
jonoa olet.
•     Laitteesta allekirjoitetaan 

koekäyttösopimus ja laitteet ovat 
vastuullanne laina-ajan. Pidäthän niistä 
hyvää huolta ja palautat kaikki osat, niin 
seuraavan on helppo aloittaa koekäyttönsä.
•     Lainaaminen on muuten maksutonta, 

mutta palautussuuntaan postikulut (tällä 
hetkellä 7,90 e) tulee maksettavaksi.

Lue lisää blogista: lapci.fi/blogi 

LapCI ry lainaa jäsenperheilleen 
erilaisia sisäkorvaistutteiden kanssa 
toimivia apuvälineitä. Kokeilu on 
ilmaista. Lainaajan tarvitsee maksaa 
vain postimaksut takaisin päin. 
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YHTEYDENPITOA 

Tykkää LapCI ry:stä Facebookissa! 

* 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
* Koordinaattori Marianne Rintala  
marianne.rintala@lapci.fi, 045 8590 888

MUITA TÄRKEITÄ KONTAKTEJA
* Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto (KLVL 
ry) on sisarjärjestömme, jonka kanssa teemme he-
delmällistä yhteistyötä mm. Kuuloavain-projektissa. 
Me molemmat yhdistykset olemme lasten ja per-
heiden asialla, joten molempiin kannattaa kuulua 
ja toimintaan osallistua. LapCI ry:ssä keskitymme 
erityisesti sisäkorvaistutelasten asioiden ajamiseen.
* Satakieliohjelma on valtakunnallinen verkosto, 
jonka toimintaan kannattaa jokaisen sisäkorva- 
istutelapsen perheen tutustua ja osallistua. 
www.satakieliohjelma.fi.
* Kuulovammaisten lasten vanhemmilla on oma kes-
kustelupalstansa Facebookissa. Sinne pääsee laitta-
malla Facebookin haku-kenttään ”Kuulovammaisten 
lasten vanhemmat”. Aukeavalta sivulta voi pyytää, 
että saa liittyä ryhmään. 
* Sisäkorvaistute -käyttäjien ryhmästä Facebookis-
sa löydät aikuisia CI-käyttäjiä ja lasten vanhempia: 
https://www.facebook.com/groups/29029387332/ 
Mikäli et ole ryhmän jäsen ennestään, valitse Liity 
ryhmään. Ylläpitäjä hyväksyy sinut ryhmän jäsenek-
si, kunhan kerrot, että olet lapsen vanhempi, CI-käyt-
täjä tai implantointia harkitseva.
* Kuurojen Liiton toiminnasta lapsista aikuisiin löytää 
tietoa osoitteesta www.kuurojenliitto.fi.
* Kuurojen Palvelusäätiön viittomakielen opetus-
ohjelman eli Juniori-ohjelman löytää osoitteesta 
http://www.kuurojenpalvelusaatio.fi/fin/ohjelmat/
juniori-ohjelma/.

Tiedotteen toimitus ja taitto: Marianne Rintala

Tulevia tapahtumia

Musaleiri 1: 6.-10.6.2016  & Musaleiri 2: 1.-5.8.2016 (HUOM uusi viikko!)
LapCI ry:n musaleirit 8-13-vuotiaille. Ensisijaisena SI-lapset. Mikäli tilaa jää, niin 
sisarukset ja muita kuulolaitteita käyttävät ovat tervetulleita. Max 8 lasta/leiri. Hinta: 
150 e, sisarus 100 e. Täysihoito. Musiikin opetusta on 4h/pv. Lisäksi teemme retkiä 
(esim. Korkeasaari ja seikkailupuisto) ja leikimme paljon myös ulkona. Yövymme 
Resonaarin talossa patjoilla.  

Musapaja alle kouluikäisten SI-lasten perheille la 6.8.2016 klo 14-18. Tervetuloa 
tutustumaan koko perheen kanssa Resonaariin ja soittamaan erilaisia soittimia 
yhdessä! Resonaarin musiikinopettajat ohjaavat soittotuokioita. LapCI ry tarjoaa 
kahvit ja pientä purtavaa. Resonaarin takapihalla voi grillata ja pitää picnicin. 
Tapahtuma on ilmainen. Ilmoittaudu 1.8.2016 mennessä. 
  
Paikka: Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari, Kulosaaren puistotie 26, Helsinki.

Kesän 2016 Musaleirit

+ Musapaja 

Luovan toiminnan kerhot HKI & TRE
Luovan toiminnan kerhot alakouluikäisille SI-lapsille sekä muillekin 
kuulovammaisille. Kerhot ovat ilmaisia! Molempiin mahtuu vielä mukaan. 
Ilmoittautumiset: marianne.rintala@lapci.fi
HKI: torstaisin 11.2., 10.3., 17.3. ja 31.3. klo 16-18. Ohjaaja: Veera Hirvaskero.
Paikka: Pitäjänmäen Nuorisotalo, Jousipolku 1, 00370 Helsinki. Yhteistyössä KLT:n 
kanssa. 
TRE: lauantaisin: 20.2., 19.3. , 9.4. ja 7.5. klo 12-15. Ohjaaja: Jani Ikonen.
Paikka: Janin työhuone, Turtolankatu 10-12, 33710 Tampere. 

ILMOITTAUTUMISET 
Marianne Rintala

koordinaattori
marianne.rintala@lapci.fi

045 8590 888

Mitä kuuluu kouluun? Kurssipäivä koulunsa aloittaville ja alakouluikäisille kuulovam-
maisille lapsille perheineen. Yhteistyössä KLVL ry:n kanssa.


