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LapCI ry - Sisäkorvaistutelasten valtakunnallinen yhdistys ry 
Vuosikertomus 2012 

 
 
1. Vuosikokous ja uuden hallituksen valitseminen 
 
LapCI ry:n vuosikokous pidettiin sunnuntaina 1.4.2012 Sirkuskoulu Arxissa Hämeenlinnassa. 
  
Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus vuodelle 2012: 
Puheenjohtaja:  Lasse Lindström 
Jäsenet: Salla Kurki, Tea Konttinen, Minna Mäkelä, Maija Viljanmaa, Birgitta Vuorinen  
Varajäsenet: Pirkko Haikara, Nana Lindholm, Timo Peltola, Tanja Rasmussen, Anna Vasara  
 
Vuosikokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös, myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus, hyväksyttiin 
toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 sekä yhdistykselle että yhdistyksen RAY:n rahoittamalle 
Voimapaja/CIsu-paja -projektille. Lisäksi keskusteltiin Vinkkipuhe ja kommunikaatio-projektin RAY-
rahoitteisen toiminnan loppumisesta ja muuttumisesta alv:n alaiseksi palvelujen myyntitoiminnaksi. 
Yhdistyksen jäsenmaksua korotettiin 5 eurolla ja vahvistettiin 25 € / jäsenperhe sekä 
kannatusjäsenmaksuiksi 30 € (henkilö) ja 100 € (yritys, yhteisö). Yhdistykselle valittiin 
tilintarkastajaksi KHT, KTM Johanna Mäntyharju ja varatilintarkastajaksi Kaija Tuominen.  
 
Vuosikokouksessa  todettiin tarve kehittää edelleen LapCI ry:n tilinpitoa ja tilinpäätöksen selkeyttä. 
Annettiin valtuudet Leena Hasselmanille kilpailuttaa yhdistyksen tarvitsemat tilitoimistopalvelut. 
Yhdistyksen tilitoimisto vaihdettiin toukokuussa 2012. Uudeksi tilitoimistoksi valittiin kilpailutuksen 
jälkeen monipuolisinta osaamista RAY-vaateiden ja uuden alv-pohjaisen palveluiden myynnin kannalta 
osoittanut toimisto, jota oli suositellut mm. RAY. Toimisto on nimeltään Ensino OY, ja se on Suomen 
Pakolaisapu ry:n alainen. LapCI ry:n tileistä Ensino OY:ssä huolehtii talouspäällikkö Anita Erfving. 
 
2. Hallitus 
 
Hallitus kokousti toimintakautensa aikana 7 kertaa. Vuonna 2012 kokouksia pidettiin 28.-29.4., 8.6., 
17.-18.8., 21.10. ja 30.11. ja vuonna 2013 kokoustettiin 21.1. ja 25.2. Kokoukset toimivat myös RAY:n 
rahoittaman Voimapaja/CIsupaja-toiminnan ohjausryhmän kokouksina.  
 
Lisäksi 28.-29.4. ja 17.-18.8.2012 pidettyjen kokousten yhteydessä pidettiin hallituksen 
suunnittelupäivät, joiden puitteissa työstettiin mm. yhdistyksen toimintasuunnitelmaa, kannanottoja 
sekä suunniteltiin RAY-rahoitteista Voimapaja/CIsu-paja–toimintaa sekä vinkkipuhemenetelmän 
palvelujen myyntitoimintaa.  
 
Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita mutta matkakuluja korvattiin Kelan vahvistaman 
km-korvauksen (0,20 € / km) mukaisesti. 
    
3. Valtakunnallinen CI-viikonloppu 
 
Kuuloliiton sisäkorvaistute-toimikunnan (SITO) järjestämä valtakunnallinen CI-viikonloppu pidettiin 
14. – 16.9. Turussa. Yhdistys tiedotti tapaamisesta jäsenistölle jäsentiedotteessaan ja kotisivuillaan. 
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4. Tiedotustoiminta 
 
Jäsentiedote lähetettiin jäsenistölle postitse neljä kertaa: huhtikuussa, kesäkuussa ja syyskuussa 2012 
sekä tammikuussa 2013. Toiminnasta tiedotettiin myös mm. yhdistyksen ständillä Satakieli-
seminaarissa, esityksellä Cochlear Clubissa sekä yhdistyksen kotisivujen, tekstiviestien sekä Facebook-
ryhmän kautta. Kesäkuussa perustettiin myös Facebook-sivu, josta voi kuka tahansa ”tykätä”. Lisäksi 
jäsenten sähköpostit sekä puhelinnumerot päivitettiin kesällä jäsenrekisteriin ja sitä kautta on tiedotettu 
myös mm. jäsenkirjein ja tapahtumamainoksin. 
  
5. Varsinainen toiminta 
 
Varsinaista toimintaa yhdistyksellä oli vuoden 2012 aikana seuraavasti: 

a. Järjestettiin yhdistyksen jäsentapaaminen vuosikokouksen yhteydessä 1.4. Sirkuskoulu Arxissa 
Hämeenlinnassa. 

b. Lähetettiin 4 + 2 SI-nuorta Ear Foundationin kesäleirille Englantiin. 
c. Pidettiin yhdistyksen kesäpäivät Varalan urheiluopistolla Tampereella elokuussa 
d. Järjestettiin yhdistyksen pikkujoulut ja tunnekoulu yhteistyössä Satakieliohjelman ja 

Voimapaja/CIsu-paja–toiminnan kanssa 30.11.-1.12. Tuusulassa. 
e. Tehtiin yhteistyötä Nokian kanssa. Nokialta sponsorointina saatuja puhelimia ja 

kuuntelusilmukoita jaettiin ”stipendeinä” SI-lapsille kevät- ja joulujuhlien yhteydessä. 
f. Rahoitusta yhdistykselle haettiin seuraavasti: 

• Raha-automaattiyhdistykseltä a) Voimapaja/CIsu-paja-toimintaan sekä b) yhteistyössä 
KLVL:n kanssa Kuuloavain-projektiin, 

g. Edunvalvonta ja vaikuttamistyötä tehtiin seuraavasti: 
● Osallistuttiin Kuuloliiton kuntoutusasioiden neuvottelukunnan työskentelyyn 
● Osallistuttiin Lapsiasiavaltuutetun koolle kutsumaan keskustelutilaisuuteen 

viittomakielisten ja kuulovammaisten lasten oikeuksista 
 

6. Yhteistyö Satakieliohjelman kanssa 
 
Hallituksen jäsenten osallistumista Satakieliseminaariin 27.-28.9.2012 Kajaanissa tuettiin korvaamalla 
heidän majoituskulunsa. Yhdistys osallistui seminaariin näytteilleasettajana sekä järjesti seminaarin 
aikana aamukahvitilaisuuden kuntoutusohjaajille. 
 
Puheenjohtaja Lasse Lindström ja sihteeri Minna Mäkelä osallistuivat Satakieliohjelman ohjausryhmän 
toimintaan. Lisäksi järjestettiin yhteistyössä Tunnekoulu yhdistyksen pikkujoulujen yhteydessä pidetyn 
Voimapajan/CIsu-pajan yhteydessä.  
 
7. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa 
 
Yhdistyksen hallitus kävi yhteistyökeskusteluita vuoden 2012 aikana Satakieliohjelman lisäksi 
Kuulovammaisten lasten vanhempien liiton, Kuuloliiton ja Kuurojen liiton kanssa. Lisäksi yhdistys oli 
edustettuna Satakieliohjelman ohjausryhmässä. Raha-automaattiyhdistyksen edustajia tavattiin 
rahoitushakemusten käsittelyn yhteydessä. 
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Lisäksi yhdistyksen Vinkkipuhe ja kommunikaatio, Voimapaja/CIsu-Paja –toiminnan sekä 
Kuuloavain-projektin puitteissa yhteistyötä tehtiin usean tahon, mm. SI-puheterapeuttien, Lindforsin 
säätiön, keskussairaaloiden, Satakieliohjelman, kuntoutusohjaajien sekä Kuurojen Palvelusäätiön 
Juniori-ohjelman kanssa. 
 
Helmikuun 2013 alusta on syvennetty yhteistyötä vuokraamalla toimistohuone Kuuloliitolta Valkeasta 
Talosta, Helsingissä (Ilkantie 4, A-osa, 3. Krs). Helmikuussa 2013 järjestettiin uudella toimistolla 
avoimet ovet, joiden aikana tehtiin tunnetuksi LapCI ry:n toimintaa. 
 
8. Tutkimusyhteistyö 
 
Yhdistys osallistui vuoden 2012 aikana useisiin SI-lapsia ja heidän perheitään koskeviin 
tutkimushankkeisiin välittämällä tutkimuksiin liittyviä kyselyitä jäsenistölleen ja julkaisemalla 
tutkimusten tuloksia ja raportteja kotisivuillaan. Jatkossa tutkimustiedon levittämisessä ja 
julkaisemisessa voidaan hyödyntää Kuuloavain.fi -portaalin tuomia mahdollisuuksia.  
 
9. Kansainvälinen toiminta 
 
LapCI ry oli edelleen vuonna 2012 Euro-CIU -nimisen eurooppalaisen SI-yhdistysten kattojärjestön 
jäsen. Yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Lindström osallistui yhdessä projektikoordinaattori Marianne 
Rintalan kanssa Euro-CIUn vuosikokoukseen Tallinnassa 13.-14.4.2012. 
 
10. Vinkkipuhetoiminta 
 
Vinkkipuhe ja kommunikaatio -toimintaa jatkettiin sen oman toimintasuunnitelman mukaisesti 
maaliskuulle 2012, jolloin vuodelta 2011 periytynyt RAY-avustus loppui. Tämän jälkeen Vinkkipuhe-
toiminta jatkui kuntien rahoittamana sopeutumisvalmennustoimintana. LapCI ry aloitti alv-rahoitteisen 
palvelujen myyntitoiminnan huhtikuussa, jonka asiakkaina toimivat joko kunnat suoraan tai kuntien 
hankintayritykset. LapCI ry solmi vuonna 2012 kolmevuotisen yhteistyösopimuksen kommunikaatio-
opetuksen välitykseen erikoistuneen Evantia Oy:n kanssa, joka toimii valtakunnallisena 
kommunikaatio-opetuksen hankintayrityksenä. Yhteensä kuntien rahoittamia kursseja järjestettiin 4 kpl 
(Espoo, Helsinki, Kouvola ja Kerava). 
 
Vinkkipuhetoimintaa järjestettiin vuonna 2012 perheopetuksen, kurssiopetuksen, luentojen sekä 
oppikirjayhteistyön (OPH) merkeissä. Hasselman kutsuttiin SI-lasten koulunkäynnin tukemista 
pohtineeseen neuvottelupäivään Opetushallituksessa toukokuussa 2012. Viittomakielen ohjaajien 
koulutusta järjestävissä oppilaitoksissa järjestettiin vinkkipuheen opetusta niiden omana toimintana, ja 
yhteistyötä tehtiin kyseisten kurssien opettajien kanssa. Voimapaja/CIsu-paja-toiminnan puitteissa 
järjestettiin vinkkavien perheiden tapaaminen Alastarolla Pienten lasten kielivoimapajan yhteydessä 
19.-21.10.2012.   
 
LapCI ry:ssä työskenteli osa-aikaisena projektipäällikkönä Leena Hasselman, joka hallinnoi projektia 
ja opetti menetelmää eri puolilla Suomea. Lisäksi kuntien rahoittamassa sopeutumisvalmennuksen 
puitteissa LapCI ry:n palveluksessa toimi kaksi yhdistyksen organisoiman koulutuksen kautta 
pätevöitynyttä vinkkipuheen tuntiopettajaa freelancer-pohjalla.  
 
11. Voimapaja/CIsu-paja-toiminta 
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Yhdistys aloitti vuonna 2012 RAY:n kohdennetun toiminta-avustuksen rahoituksella Voimapaja-
projektin. Kyseisen toiminnan nimi vaihdettiin marraskuussa 2012 CIsu-pajaksi. Projektia palkattiin 
käynnistämään täysipäiväiseksi projektikoordinaattoriksi yhteisöpedagogi Marianne Rintala 
maaliskuussa 2012. Lisäksi sekä Vinkkipuhe-, Voimapaja/CIsu-paja- että Kuuloavain-toiminnasta 
LapCI ry:ssä vastasi osa-aikainen projektipäällikkö Leena Hasselman. 
 
CIsu-paja-projektin tarkoituksena on voimauttaa SI-lapsia ja heidän perheitään niillä osa-alueilla, jossa 
lapset kuulovammansa takia ovat normaalikuuloisiin ikätovereihinsa verrattuna huonommassa 
asemassa. Hallitus määritteli neljä pääteemaa CIsu-pajalle, joissa lapset erityisesti tarvitsevat tukea: 1) 
musiikki (soittaminen, laulaminen…), 2) kielet (äidinkieli, vieraat kielet, kommunikaatiomenetelmät), 
3) itseilmaisu (rohkeus, itsenäisesti sekä ryhmässä toimiminen) ja 4) Aistit (kokonaisvaltainen minä).  
 
CIsu-pajoja on järjestetty vuonna 2012 yhteensä 8 kpl, seitsemällä eri paikkakunnalla. Alkuvuonna 
2013 on järjestetty kaksi tapahtumaa Helsingissä. Yhtenä tavoitteena oli, että vuoden aikana CIsu-
pajoissa kävisi vähintään 20 eri perhettä. Vuoden toiminnan jälkeen tapahtumissa on käynyt jo 
yhteensä 36 eri perhettä, yhteensä 70 lasta, joista 40 SI-lasta. 
 
Ensimmäisen toimintavuoden aikana järjestetyt CIsu-pajat: 

• Englannin leirille lähtevien nuorten tapaaminen 16.5.2012 Keilahalli, Kouvola 
• Tuplaimplanttikeskustelu bilateraalista istutetta harkitseville perheille 21.5.2012 Hotelli Arthur, 

Helsinki 
• Musaleiri 8-13-vuotiaille 4.-8.6.2012 Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari, Helsinki 
• Englannin leiri 14-16-vuotiaille 22.-28.7.2012 Boston Spa, Yorkshire, Englanti 
• Kesäpäivät koko perheelle 17.8.2012 Varalan urheilukeskus, Tampere 
• Pienten lasten kielipaja 19.-21.10.2012 Kanniston kotieläintila, Alastaro 
• Sirkuspaja lapsille ja keskustelutilaisuus aikuisille 13.11.2012 Matara, Jyväskylä 
• Pikkujoulu-tunnekolu koko perheelle 1.12.2012 Onnela, Tuusula 
• Pienten lasten leikkipäivä 26.1.2013 Tullinpuomin leikkipuisto, Helsinki 
• CIsu-jengi teatterissa 10+ v. 9.2.2013 Teatterimuseo, Helsinki 

 
12. Kuuloavain-toiminta 
 
Vuonna 2012 LapCI ry käynnisti yhteistyössä Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton (KLVL 
ry) kanssa RAY:n rahoittaman Kuuloavain-projektin. 
 
Kuuloavain.fi hankehakemuksessa ensimmäisen toimintavuoden tavoitteina oli projektityöntekijän 
rekrytointi, ohjausryhmän kokoaminen, tiedon kokoaminen ja syventäminen, yhteistyötahojen 
sitouttaminen, sekä sivuston mallintaminen. Projektin käynnistyessä tavoitteita tarkennettiin ja 
päädyttiin avaamaan sivusto ensimmäisen toimintavuoden aikana, jotta pystytään kehittämään sivustoa 
käyttäjien kanssa edelleen. Sisältöä tuotettaisiin koko hankkeen ajan sivuston kehityksen rinnalla. 
 
Maaliskuussa 2012 Kuuloavain.fi hankkeeseen palkattiin kokoaikainen projektityöntekijä, joka on 
työsuhteessa KLVL ry:hyn ja hänen tuekseen solmittiin sopimus projektisparraajan palvelun 
ostamisesta LapCI ry:stä. Projektisparraajana vuonna 2012 toimi Leena Hasselman. Ohjausryhmän 
jäseninä olivat KLVL ry:n pääsihteeri Kristiina Aminoff, KLVL ry:n varapuheenjohtaja Sari Paloposki, 
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LapCI ry:n projektipäällikkö Leena Hasselman, LapCI ry:n hallituksen jäsen Salla Kurki sekä 
projektikoordinaattori Anneli Salomaa. Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana 3 kertaa ja kokouksissa 
käsiteltiin muun muassa www-projektin kilpailutusta, projektin toimintatapoja ja 
päätöksentekoprosessia. 
 
Ensimmäisen toimintavuoden aikana projektityöntekijä osallistui kuuloalan, digitaalisen viestinnän ja 
järjestötyön koulutuksiin. Yhteistyöverkostoa rakennettiin tapaamisilla, joissa projektityöntekijä kertoi 
hankkeesta ja kartoitti yhteistyömahdollisuuksia. Näitä tapaamisia oli ensimmäisen vuoden aikana 
seuraavien tahojen kanssa: Kuuloliitto ry, Kuurojen Palvelusäätiö, Kuurojen Liitto ry, Satakieliohjelma, 
Aivoliitto ry, Väestöliitto/Perheaikaa.fi sekä yliopistollisten keskussairaaloiden OYS, TYKS, KYS, 
HUS lasten kuulonkuntoutukseen keskittyneet yksiköt. Suomen Kuurosokeat ry:n ja TAYS:n kanssa 
eivät tapaamiset onnistuneet vielä, mutta näitä yritetään järjestää seuraavana toimintavuonna.   
 
Hankkeelle perustettiin heti alkuun Facebook-sivusto, jonka avulla on tiedotettu hankkeen etenemisestä 
ja sivuston julkaisun jälkeen uusista artikkeleista ja tapahtumista. Vuoden loppuun mennessä sivulla oli 
196 tykkääjää.  Kuuloavain.fi verkkosivuston toteutus kilpailutettiin ja toimittajaksi valikoitui KWD 
Digital. Sivusto suunniteltiin ja toteutettiin kesän-syksyn aikana ja tämän rinnalla sisällöntuotanto 
lähtenyt käyntiin yhteistyökumppanien tuella. Marraskuun alussa pidettiin kokeiluluontoinen 
Kuuloavain.fi-työpaja, jossa tavoitteena oli alustuksen ja ryhmäkeskustelun kautta tuottaa uutta 
aineistoa sivustolle.  
 
Marraskuun lopussa pidettiin sivuston julkaisutilaisuus Helsingissä Kirjasto 10:ssa. Tilaisuuteen 
osallistui suuri joukko vanhempia, kuntoutuksen ammattilaisia ja järjestötyöntekijöitä ja tämän lisäksi 
suoraa lähetystä seurasi internetin välityksellä 323 ihmistä. Kuuloavain.fi-sivustolla kävi 
julkaisupäivänä 196 kävijää ja vuoden loppuun mennessä kävijöitä oli 1609. Tästä joukosta 75% oli 
uusia kävijöitä ja 25 % kävi useammin kuin kerran. Sivuston suosituimmat sivut olivat Vanhempien 
tarinat sekä Ajankohtaista-osio. 
 


