
LapCI - Sisäkorvaistutelasten valtakunnallinen yhdistys ry 
Vuosikertomus 2015 

 
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. Kuuloavaimen viimeinen toimintavuosi 
oli 2015, jonka jälkeen hanke jatkuu usean eri kuulovamma-alan järjestön yhteistyöprojektina. 
 
VINKKIPUHE-toiminta, jossa opetetaan huonokuuloisten lasten perheille huuliolukua 
tehostavaa ja puhe-, luku- ja kirjoitustaitoa tukevaa Cued Speech-menetelmää. 
(www.vinkkipuhe.fi). Vinkkipuheen opetukseen ei käytetä RAY:n avustusta. Syksyllä 2015 
vinkkipuhetoiminta siirrettiin kokonaisuudessaan Vinkkipuheyhdistykselle. 
 
LapCI ry:n toimintamuotoja ovat myös mm. edunvalvonta, tiedotus ja vaikuttaminen, joista 
kerrotaan tarkemmin myöhemmin tässä toimintakertomuksessa. 
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Vuoden 2015 toiminta 
 
1. Hallinto 
 
LapCI ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 28.3.2015, Järvenpäässä 
Viihdeliikunta-nimisen yrityksen tiloissa. Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus vuodelle 2015. 
Hallitus koostuu eri-ikäisten sisäkorvaistutelasten vanhemmista, ja ohjaa yhdistyksen toimintaa.  
 
LapCI ry:n puheenjohtajana jatkoi Minna Mäkelä. Varapuheenjohtajaksi valittiin ensimmäisessä 
hallituksen kokouksessa Sören Berg Rasmussen. Sihteeriksi valittiin Anna Vasara. Hallituksen 
muut jäsenet olivat Nana Lindholm, Mari Vassinen, Tiina Sakomaa ja Anri Ruokangas-Syrjälä. 
Hallituksen varajäseninä toimivat: Juha-Pekka Syrjälä, Hanna Niemi ja Annette Treuthardt. 
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-tilintarkastaja Johanna Hildén ja varatilintarkastajaksi 
KHT-tilintarkastaja Katja Hanski. 
 
Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi toiminnanjohtaja Ulla Konkarikoski hallituksen ulkopuolelta. 
Kulujen hyväksyntärajat määriteltiin v. 2015 sähköiseen reskontraan siirtyessä seuraavasti: 
projektikoordinaattori Marianne Rintala saa hyväksyä alle 500 euron kulut, toiminnanjohtaja Ulla 
Konkarikoski hyväksyy alle 5000 euron laskut ja jos tulee yli 5000 euron kertasuorituksia, niiden 
hyväksynnästä vastaa puheenjohtaja Minna Mäkelä. 
 
Yhdistyksen hallitus toimi CIsu-pajan ohjausryhmänä kokonaisuudessaan. Kuuloavain-projektin 
ohjausryhmän jäseninä toimivat Sören Berg Rasmussen ja Ulla Konkarikoski. Satakieliohjelman 
ohjausryhmätyöhön osallistui puheenjohtaja Minna Mäkelä.  
 
Hallitus kokousti toimintakautensa aikana 7 kertaa, usein tapahtumien yhteydessä, eri puolilla 
Suomea. Myös sähköpostikokouksia käytiin. 
 
Työntekijät  
LapCI ry:ssä työskenteli vuonna 2015 yksi vakituinen työntekijä sekä yksi määräaikainen 
työntekijä. Leena Hasselmanin toimivapaan vuoksi toiminnanjohtajana työskenteli Ulla 
Konkarikoski. 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. Yhdistyksen puheenjohtaja Minna Mäkelä 
toimi Konkarikosken hallinnollisena esimiehenä. 
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CIsu-pajatoiminnasta, niiden organisoinnista, toteuttamisesta ja suunnittelusta sekä yhdistyksen 
tiedottamisesta vastasi projektikoordinaattori Marianne Rintala. Hallituksen jäsen Nana 
Lindholm toimi Marianne Rintalan hallinnollisena esimiehenä. 
 
Näiden henkilöiden lisäksi LapCI ry:ssä työskenteli useita muita henkilöitä CIsu-pajoissa, 
vinkkipuheopetuksessa tai tapahtumakohtaisesti palkattuina. Heidän roolinsa vaihtelivat 
vinkkipuhekouluttajasta lastenhoitajaan, leiriohjaajasta taidekerhon ohjaajaan. 
 
Jäsenet 
Vuoden 2015 lopussa yhdistyksessä oli 160 jäsenperhettä sekä 20 kannatusjäsentä. Vuoden 
aikana uusia perheitä liittyi mukaan 19 kpl. Yksi perhe erosi yhdistyksestä. (Vertaa: vuonna 
2014 yhdistykseen liittyi 5 perhettä.) 
  
2. Toimipaikat 
 
LapCI ry:llä 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 2015 aikana 
kuulovamma-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. 
 
LapCI ry:n www-sivut uudistettiin kesällä 2015. Julkaisujärjestelmänä on Wordpress. Uutena 
asiana yhdistykselle avattiin oma blogisivu, joka onkin loppuvuonna saanut tiedotuksen 
entistäkin ajantasaisemmaksi. Palaute blogista on ollut myönteistä ja kirjoituksia on julkaistu 1-2 
viikossa. 
 
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. 
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Jäsentiedote (paperinen ja sähköinen) lähetettiin jäsenistölle, kannatusjäsenille ja 
yhteistyökumppaneille postitse neljä kertaa: tammi-, touko-, syys- ja marraskuussa 2015. 
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 T-paita ja tuubihuivien lisätilaus 
LapCI ry:n varainhankintaan käytettävät T-paidat uudistettiin v. 2015. Vihreitä T-paitoja, joissa 
rinnan kohdalla on LapCI ry:n omasta kuosista peuranpää ja puhekupla tilattiin 40 kpl. 
Tuubihuiveja tilattiin 500 kpl, koska ajatuksena on teettää edustusvaatteita, jonka taskuun 
halutaan saada kuosillista kangasta. Kankaan tilaaminen erikseen olisi tullut kalliimmaksi ja 
tuubihuivi toimii myös hyvin liikelahjana. 
 
Musaleireiltä koottu LapCI-bändi esiintyi syksyllä 2015 kahdesti. Juniori-ohjelman 
20-vuotisjuhlaseminaarissa 8.9. ja Valkean talon avoimissa ovissa 2.10.2015. 

Mukava ääni -valokuvanäyttely oli esillä Kuntoutussäätiön aulassa kesä-elokuun. 

 
4. Edunvalvonta, varsinainen toiminta 
 
Yhdistyksen toiminta koostui CIsu-paja-toiminnasta, Kuuloavain.fi -kehittämistyöstä sekä 
vinkkipuhetoiminnasta. Jäsenmaksutuotoilla rahoitettiin mm. stipendejä, perhetapahtumien 
kuluja ja tuubihuivit. 
 
Edunvalvontaa  
LapCI ry toimitti lausuntonsa yhdessä Kuurojen liiton kanssa erään koululaisen 
opetusjärjestelyistä toukokuussa 2015.  
 
LapCI ry teki kannanoton Karoliina Nikulan väitöskirjassa olevista epätarkkuuksista 
marraskuussa 2015. 
 
LapCI ry otti kantaa lapsiasiavaltuutetun toimiston vuosikirjaa 2016 varten kuulovammaisten 
lasten koulunkäynnistä. 
 
Vapaaehtoisten työpanos 
Vuonna 2015 vapaaehtoisten tekijöiden työpanos jatkui merkittävänä. Esimerkiksi Jyväskylän 
seudulla on paikallista toimintaa saatu järjestymään Tiina Sakomaan ja Mari Vassisen johdolla. 
Toisena esimerkkinä vapaaehtoiset toivat merkittävän kokemuskertomuslisäyksen myös pienten 
lasten viikonloppuun, johon osallistuivat Minna Mäkelä, Tiina Sakomaa ja Sören Rasmussen. 
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5. Yhteistyö  
 
Vuoden aikana yhteistyötä tehtiin useiden tahojen kanssa. Yhteisen Kuuloavain.fi-projektin 
myötä yhteistyö KLVL ry:n kanssa oli viikottaista. Suomen Kuurojen Urheiluliiton kanssa tehtiin 
yhteistyötä useamman tapahtuman osalta. Helmikuussa 2015 LapCI ry osallistui SKUL:n 
laskettelumatkalle lähettämällä SI-nuori Fanny Wessbergin ohjaajaksi. Heinäkuussa 2015 
Vierumäellä olleelle nuorten urheiluleirille LapCI ry lähetti ohjaajaksi SI-nuori Peppiina Heikkilän 
ja elokuussa 2015 SKUL:n lasten urheiluviikonloppuun ohjaajaksi lähti SI-lapsen äiti Nana 
Lindholm. 
 
LapCI ry sai Tampereen taidekerholle 2000 euron avustuksen Pirkanmaan kulttuurirahastolta. 
Stipendin kävi rahaston vuosijuhlassa Tampere-talossa vastaanottamassa puheenjohtaja Minna 
Mäkelä. 
 
Kuurojen liitto ry liittokokoukseen, Valkeassa Talossa, Helsingissä 6.6.2015 osallistuivat Minna 
ja Ronja Mäkelä vieden LapCI ry:n tervehdyksen. 
 
LapCI ry teki yhteistyötä The Ear Foundationin, Kuulon Tuki ry:n ja Kuuloliiton kanssa 
lähettämällä viiden SI-nuoren ja kahden huoltajan delegaation Englantiin “The International 
Friendship Week”:ille. 
 
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. 
 
Juniori-ohjelma täytti 20 vuotta. LapCI ry:n edustajat Minna Mäkelä, Ulla Konkarikoski ja 
Marianne Rintala osallistuivat Valkeassa talossa pidettyyn juhlaan. (Kuten myös LapCI-bändi.) 
 
Pienten lasten viikonloppu perheille järjestettiin Kuulo-Auriksen tiloissa lokakuussa. 
 
Kuuloavaimen päätösseminaari järjestettiin 2.12.2015 Valkeassa talossa. LapCI ry:n työntekijät 
auttoi seminaarin valmisteluissa ja toteuttamisessa Kuuloavaimen projektityöntekijä Erika 
Keppolaa. 
 
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 joka toinen kuukausi myös 
vuonna 2015. Tapaamiset rakentavat tärkeää yhteistyötä kuuloalan yhdistysten välille ja tuovat 
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lisää mahdollisuuksia huomioida mahdollisia tapahtumien päällekkäisyyksiä lapsille ja perheille 
suunnatussa kurssi- ja leiritoiminnassa. Marianne Rintala osallistui verkostotapaamisiin. 
 
LapCI ry oli mukana Kuntoutussäätiön Artsi-hankkeessa, joka keskittyi kehittämään yhdistyksen 
toiminnan arviointia. Tapaamisia oli kolme vuodessa. 
 
Vauvapaketti Satakieliohjelman kanssa 
LapCI ry ja Satakieliohjelma lanseerasivat syyskuussa v. 2014 Satakieliseminaarissa yhdessä 
ensitietopaketin, joita lähetettiin sairaaloiden kuntoutusohjaajille edelleen jaettavaksi kaikille 
sisäkorvaistuteleikkauspäätöksen tai lähiaikoina istutteen saaneiden lasten perheille. Paketti oli 
A5-kokoinen paperipussi, joka sisälsi puheenjohtajan tervehdyskirjeen, Satakieliohjelman ja 
LapCI ry:n esitteet, Kuuloavain -kortin, tuubihuivin ja tarroja. Vauvapaketista tehtiin yleisön 
toiveista myös ruotsinkielinen versio v. 2015 ja samalla suomenkielistä kirjettä uudistettiin 
hieman. Täydentävät versiot ja lisätilaukset kuntoutusohjaajille toimitettiin seminaarissa. 
 
Hallituksen jäsenten osallistumista Satakieliseminaariin Seinäjoella syyskuussa 2015 tuettiin 
korvaamalla heidän majoituskulunsa. Yhdistys osallistui Satakieliseminaariin myös 
näytteilleasettajana. Satakieliohjelman kurssi- ja leiritoimintaa mainostettiin LapCI ry:n 
jäsenistölle yhdistyksen kanavien kautta maksutta. 
 
6. Tutkimusyhteistyö 
 
LapCI ry:n toiminnanjohtaja Ulla Konkarikoski kokousti Satakieliseminaarin lounastauolla 
Outloud Oy:n Ulla Sergejeffin, Helsingin yliopiston Eila Lonkan ja TAYSin puheterapeutti Sari 
Vikmanin kanssa mahdollisuudesta toteuttaa ja testata SI-lapsille tehtävän suomen kielisen 
äänten kuuntelun kuntoutuksen sovelluksia mobiililaitteille. 
 
7. Kansainvälinen toiminta 
 
LapCI ry oli edelleen vuonna 2015 Euro-CIU:n jäsen. Toiminnanjohtaja Ulla Konkarikoski ja 
hallituksen jäsen Sören Berg Rasmussen ja entinen hallituksen jäsen Birgitta Vuorinen edustivat 
yhdistystä Euro-CIU:n vuosikokouksessa ja konferenssissa Antwerpenissä 9.-11.4.2015. Sören 
Rasmussen valittiin Euro-CIU:n hallituksen varapuheenjohtajaksi. Euro-CIU:n vuosikokous ja 
tieteellinen symposium luvattiin järjestetään Suomessa v. 2017. Koordinointivastuu on LapCI 
ry:llä ja yhteistyötä tullaan tekemään Kuuloliiton CI-toimikunnan sekä muiden tahojen kanssa. 
 
LapCI ry lähetti viiden SI-nuoren ja kahden ohjaajan delegaation The Ear Foundationin 
järjestämälle “International Friendship Weekille” heinäkuussa 2015 Englantiin. Leirille 
osallistuivat Emma Hagberg, Helmi Viljanmaa, Aura Kurtelius, Juho Jauhiainen ja Tino Roslöf. 
Huoltajina toimivat Birgitta Vuorinen ja Mikko Roslöf. Paluumatkan lentojen peruutuksista 
johtuneista kommelluksista selviämisestä LapCI ry muisti ryhmänvetäjä Birgitta Vuorista 
jouluisella herkkukorilla joulukuussa 2015. Ryhmä saapui Suomeen 2 päivää aiottua 
myöhemmin. 
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8. Vinkkipuhe ja kommunikaatio -toiminta 
 
Vuonna 2015 Vinkkipuhe ja kommunikaatio-toiminnassa järjestettiin kolme erillistä 
perheopetusta, joiden opettajina toimi Auli Pitkänen- Vainio. Opetukset tapahtuivat 
pääkaupunkiseudulla. Maksajana opetuksissa toimi Evantia Oy.  
 
9. CIsu-paja-toiminta  
 
Vuonna 2012 alkanut CIsu-paja-toiminta on vakiinnuttanut toimintansa ja perheet ovat löytäneet 
toiminnan mukavasti. Toimintakokeiluna v. 2015 tapahtui pienten “vain SI-lasten” perheille 
suunnattu viikonloppu, joka oli menestys. Aikaisempina vuosina pienten lasten perheviikonloppu 
on pidetty KLVL:n kanssa yhteisenä ja palautetta on tullut, että silloin alkuvaiheessa olisi 
tärkeää saada nimenomaan SI-asioihin keskittyvää vertaistukea, jota kuulolaitetta käyttävien 
lasten vanhemmat eivät välttämättä tiedä. 
 
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 2015 järjestettiin 16 pajaa, joten lukumäärä pysyi edellisvuoteen nähden melko 
samana.  
 

Vuosi 
CIsu-pajat 

kpl Perheitä Lapsia SI-lapsia 

2012 8 32 68 50 % 

2013 16 42 95 50 % 

2014 15 50 108 45 %  

2015 16 40* 76** 60%*** 
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*40 eri perhettä kävi LapCI ry:n tapahtumissa. Tähän ei ole laskettu Valkean talon perhepikkujoulujen kävijöitä, koska 
sieltä ei tilastoitu ketä oli paikalla (aika vähän SI-lasten perheitä). Myös SKUL:n yhteistyöleireistä ei ole 
osallistujatietoja muuta kuin ne ketkä olivat LapCI ry:n puolesta paikalla.  
**Vuonna 2014 järjestettiin useampi yhteistapahtuma (mm. nuorten Kanto-leiri ja KLVL:n kanssa pienten lasten 
viikonloppu sekä bänditoiminnassa oli viittomakielisiä mukana), jotka nostivat lasten määrää silloin roimasti. 
Suurimmalla osalla ei ollut SI:tä. 2015 on ollut enemmän SI-lapsille suunnattuja tapahtumia.  
***46 lapsella on SI. 
 
Alla vuoden 2015 CIsu-pajat ja tapahtumakohtaiset 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 28.3.2015 Viihdeliikunta, Järvenpää: 13 P, 28 L  
2. Kesäpäivät 15.8.2015, kurssikeskus Kopola, Kuhmoinen: 12 P, 22 L 
3. Pikkujoulut 5.12.2015, museokeskus Werstas, Tampere: 14 P, 28 L 
 
B: TEEMAPAJA = teemallinen, pitempikestoinen tapahtuma tai leiri – tavoitteena kohderyhmän 
taitojen vahvistaminen ja voimaantuminen 
 

1. Laskettelumatka (14-17 v) 18.-22.2.2015 Ruka (yht. SKUL) : 13 L, joista 1 SI ja 1 
ohjaaja, jolla SI 

2. Taidekerho Jyväskylä: 4 L 
3. Taidekerho Tampere: 5 L 
4. Musiikkileirit (2 kpl) (8-13 v), Resonaari: 13 L 

SPINOFF: Bändin esiintymiset: 
- Kuurojen palvelusäätiön 20-vuotisjuhla Valkeassa talossa: 4 L 
- Kuuloliiton Seniorisenssit 2.10. Valkeassa talossa: 3 L 

5. Englannin leiri (14-15v) Boston Spa, Englanti: 2 P, 5 L 
 SPINOFF: Delegaation tapaaminen 4.4.2015 Helsinki: 2 P, 5 L 

6. SKUL:n urheiluleirit (2 kpl) Vierumäki: molemmissa LapCI ry:n puolelta 1 ohjaaja 
7. Luovan toiminnan kerho Helsinki: 6 L 
8. Pienten SI-lasten vkl (SI-kuntoutuksen alussa oleville): 12 P, 24 L 
9. Imppamuskari, Jyväskylä (alle kouluikäiset): Kevät: 15 krt 3 P 3 L, Syksy 2015 14 krt 3P 

5L 
 

C: CISUPAJANEN = matalan kynnyksen tapahtuma, kesto muutaman tunnin – tavoitteena 
maantieteellinen kattavuus ja vertaistuki 
 

1. CIsupajanen Jyväskylä 21.11.2015: 6 P, 14 L 
2. Koko perheen pikkujoulut Valkeassa Talossa 
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10. Tavoitteet ja niiden toteutuminen 2015 
 
Tavoitteet vuodelle 2015 olivat: 
1. Lisätä työvoimaresurssia verrattuna vuoteen 2014. 
2. Vapaaehtoistyön edellytysten ja mahdollisuuksien kehittäminen: toimintamallit ja koulutus. 
3. Vähintään yhtä monta tapahtumaa kuin v. 2014. 
4. Vapaaehtoisten työn motivointi ja palkitseminen muuten kuin palkkioiden avulla. 
5. Pienten lasten toiminnan painottaminen koko perheen tapahtumissa ja CIsupajasissa. 
6. Alle kouluikäisten ja juuri koulunsa aloittaneiden huomiointi tiedotteen erikoisliitteessä ja 
toiminnassa. 
7. Houkutellaan LapCI ry:n nuoria osallistumaan kuulovamma-alan yhteiseen 
leirinohjaajakoulutukseen. 
8. Hankinnoissa painotetaan ergonomiaa ja atk-laitteistoja sekä -ohjelmistoja. 
 
Tavoitteiden toteutuminen 2015 
1. Rahoituksen kasvun vuoksi toiminnanjohtajan työaikaa voitiin kasvattaa 60 % -> 80 %. 
Pidempi työaika alkoi elokuun alussa 2015. 
2. Vapaaehtoisille luotiin kysely, jossa kysyttiin mm. koulutuksen tarvetta. Hallituksen jäsenille 
on tarjottu mahdollisuutta osallistua mm. Satakieliseminaariin. 
3. Vuonna 2015 järjestettiin yksi tapahtuma enemmän kuin 2014. 
4. Vapaaehtoisten motivointiin lisättiin myönteistä palautetta. Jos vapaaehtoistyössä tulee 
mutkia matkaan, huomioidaan tämä erikseen. 
5. Pienten lasten perheiden viikonlopussa oli erityisesti huomioitu, että pienillekin on ohjattua 
toimintaa. 
6. Teemaliite sisälsi tietoa koulun aloittamisesta ja ABC-infoa mitä kannattaa huomioida 
kuulovammaisen lapsen luokassa. 
7. Kaksi SI-nuorta toimi vapaaehtoisena leirinohjaajana ja ohjaajakoulutukseen osallistui yksi 
SI-nuori. Lisäksi nuoria toimi palkattuina lastenhoitajina. 
8. Koordinaattorille ostettiin uusi tietokone vanhan käytyä hitaaksi. Toimistoon ostettiin 
seisomatyötä helpottavat ergonomiset matot. 
 
11. Kuuloavain-toiminta 
 
KLVL ry raportoi Kuuloavain.fi-projektin 2015 vuoden kokonaan. 
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