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K
urssi- ja leiritoiminnan tavoitteena on auttaa per-
hettä ja lasta selviytymään näkövamman muka-
naan tuomasta haasteesta. Kursseilla nostetaan 
esiin perheen omia voimavaroja ja selviytymis-

keinoja, joiden avulla perheenjäsenet pystyvät asettamaan 
omat vaikeutensa ja vahvuutensa realistisiin mittasuhteisiin.

Erilaisia kursseja, leirejä ja lomia järjestettiin vuoden ai-
kana kaikkiaan 11, joilla yksittäisten kävijöiden määrä oli 
yhteensä 147 henkeä.

Leirit ja sopeutumisvalmennuskurssit

Y
hdistyksen toiminnan tarkoituksena on taata nä-
kövammaisille lapsille parhaat mahdolliset edel-
lytykset koulutukseen, harrastamiseen, taitojen 
hankintaan, sosiaalisten suhteiden rakentami-

seen, kuntoutumiseen, hyvään elämään ja onnelliseen 
lapsuuteen sekä vanhemmille tietoa ja vertaistukea. Tä-
mä tavoite sisältää paljon: sekä vanhempien, alan am-
mattilaisten että viranomaisten tulee saada tietoa lapsen 
kehitykseen, koulunkäyntiin, opiskeluun ja harrastusmah-
dollisuuksiin liittyvistä asioista. Toimivat sosiaali- ja ter-
veyspalvelut sekä oman yhteisön tuki – vertaistuki – ovat 

niin ikään tärkeitä lapsen ja koko hänen perheensä elä-
män sujumisen kannalta. 

Yhdistys kertoo ja tiedottaa näkövammaisten lasten ja 
nuorten asioista Silmäterä-lehdessä, sähköisellä uutiskir-
jeellä, silmatera.fi-sivuilla sekä omalla facebook-seinällä. 
ja järjestää toimintaa, jossa vanhemmat, lapset ja heidän 
sisaruksensa tapaavat toisia samankaltaisessa elämänti-
lanteessa olevia perheitä ja jakavat keskenään arjen asi-
antuntemusta.  Tällä tavoin ehkäistään lasten ja perhei-
den syrjäytymistä ja tuetaan vanhemmuutta sekä nuor-
ten täysipainoista osallistumista yhteiskuntaan.  

kausien välissä.  Vanhemmat lähtivät ajamaan kouluintegraa-
tiota: he halusivat lapset asumaan omaan kotiin ja käymään 
koulua lähikouluissa.  

Pienen joukon työ ja tarmo vei yhdistystä eteenpäin ja vuo-
sien kuluessa siitä on kasvanut suuri, yli kahdeksansadan jäse-
nen yhteisö. Nykyisessä Näkövammaiset lapset ry:ssä mukana 
on eri-ikäisten heikkonäköisten, sokeiden ja monivammaisten 
lasten perheitä joka puolelta Suomea.  Vuoden 2016 aikana yh-
distykseen liittyi 33 uutta jäsentä, ja jäsenmäärä vuoden lopus-
sa oli 555 jäsenperhettä, yhteensä 805 jäsentä. Kannatusjäse-
niä oli 65 ja yhteisöjäseniä 1.

Leireistä ja sopeutumisvalmennuskursseista tiedotet-

Palautetta leireistä
”Vertaistapaamiset ja leirit tärkeitä tiedonkulun ja kokemus-
ten takia. Ne myös antavat (ainakin yksinhuoltajavanhem-
malle) levähdystauon arjesta.” 
”Lapsella ei oikein ole kavereita. Leirit myös tärkeitä siksi, et-
tä niillä tapaa muita näkövammaisia.” 
”Monesti näkövammaisen lapsen eduista saa tietoa konk-
reettisesti leireillä, kun joku kertoo niistä ja voi kysellä. Eri 
asia kuin että lukee vain asiasta netistä tms. Kun byrokratia 
on kuitenkin aika raskas näissä asioissa.”

N
äkövammaiset lapset ry:n perustava kokous 
pidettiin Tuusulan Onnelassa 11. kesäkuuta 
1970. Yhdistyksen nimeksi päätettiin tuolloin 
Näkövammaisten Lasten Vanhemmat r.y.  Sil-
loin mukana oli kaikkiaan 18 isää ja äitiä, jot-
ka olivat huomanneet, kuinka tarpeellista on 
jakaa kokemuksia näkövammaisen lapsen 

vanhempina.  Tuolloin esillä olivat erityisesti kouluun ja koulun-
käyntiin liittyvät asiat. Vielä 60-luvun lopulla monet näkövam-
maiset lapset kävivät perinteisiä sokeainkouluja, jotka sijaitsi-
vat Helsingissä ja Kuopiossa ja näin ollen muualta tulleet pää-
sivät kotiinsa vain harvoin – kauimpana asuvat ehkä vain luku-

Leirien ja kurssien osalta palvelujen tarjoajat kilpailutet-
tiin Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä ilmoitus-
kanavassa, Hilmassa RAY-sopeutumisvalmennuskurssien 
osalta ja muiden leirien ja tapahtumien osalta pyydetty-
jen tarjousten perusteella.

tiin Silmäterä-lehdessä, uutiskirjeessä, www-sivuilla, Fa-
cebookissa sekä keskussairaaloiden kuntoutusohjaajien, 
Näkövammaisten liiton aluetyöntekijöiden ja Oppimis- ja 
ohjauskeskus Onerva Valterin kautta. 

2



Taulukko 1: Leiri- ja kurssitoiminta 2016

Leiri

Vanhempien viikonloppu/vuosikokous
Hotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

Liikunnallinen pääsiäinen perheille
Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola (yhteistyössä VAU ry)

Pienten viikonloppu
Tuorlan majatalo, Kaarina (yhteistyössä Sokeain lasten tuki ry)

Oo mun kaa! -leiri lapsille
Nuorisokeskus Anjala,  Anjala

Syysviikonloppu perheille,
Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa

Isien viikonloppu, 
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi

Äitien viikonloppu, 
Inkalan kartano, Hämeenlinna

Nuorten viikonloppu 13–16-vuotiaille,
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi

Sopeutumisvalmennuskurssit( RAY Ak3)
Alle kouluikäiset perheineen
Hotelli Nuuksio, Espoo

Kouluikäiset perheineen
Hotelli Nuuksio, Espoo

Omaisten kurssi
Hotelli Nuuksio, Espoo

Ohjaajia

3

4

8

5 

3

7

6

4

Ajankohta

9.–10.4.

25.–27.3.

4.–5.6.

12.–16.6.

15.–16.10.

20.–21.8.

10.–11.9.

11.–13.11.

2.–6.7.

6.–10.7.

18.–20.11.

Osallistujia

22 aikuista

8 perhettä:
15 aikuista, 15 lasta

4 perhettä:
7 aikuista, 7 lasta

16 lasta

11 perhettä:
17 aikuista, 20 lasta

4 aikuista

7 aikuista

7 lasta

4 perhettä:
8 aikuista, 8 lasta

6 perhettä:
9 aikuista, 10 lasta

13 aikuista 

Kumppaneina toiminnassa ovat:
l  Liikunnallinen pääsiäinen –  Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta Vau ry
l  Pienten viikonloppu – Sokeain lasten tuki ry 
l  Sopeutumisvalmennuskurssit –  Raha-automaattiyhdistys 
l  Muut leirit, kurssit ja tapaamiset yhdistys järjesti omalla rahoituksellaan.
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Vertaistoiminta

V
ertaistuen merkitys vammaisen lapsen perhees-
sä on suuri. Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdis-
tys järjestää vertaistapaamisia (alue- ja perheta-
paamisia ja lasten kerhotoimintaa)  ja tukee näin  

vanhemmuutta, sisaruutta ja lapsen omaa identiteettiä.  

Alue- ja perhetapaamiset
Pääkaupunkiseudun säännöllisissä perhetapaamisissa 
Jaatinen ry:n Majalla vanhemmat ovat kuunnelleet lu-
entoja ja keskustelleet.  Lapsilla on vanhempien ohjel-
man aikana omaa ohjelmaa lasten ohjaajien johdolla. 
Perhetapaamiset ja tapahtumapäivät ovat pääkaupun-
kiseudulla vapaaehtoisen vertaistukijan järjestämiä. 
Vuonna 2016 vertaistukijana toimi Maija Somerkivi. 

Yksittäisissä tapaamisissa yhteistyökumppaneita ovat 
olleet Näkövammaisten liitto ry:n aluetyöntekijä, opis-
kelijat sekä muutamat yritykset. 

Yhteistyötä on tehty Suomen albinismiyhdistys ry:n 
ja Suomen JNCL-perheiden tukiyhdistys ry:n kanssa tu-
kemalla heidän perhetapaamisiaan.  

Teematapaamisia
l Hyväntekeväisyysyhdistys Ransu ry tarjosi Tampereen 
alueen perheille ilmaiset teatteriliput Tampereen Kome-
diateatterin Heinähattu, Vilttitossu ja Rubenssin veljekset 
-näytelmään.
l Teatteri Hevosenkenkä Espoossa järjesti kuvailutulka-
tun näytöksen Pippuridino-esitykseen sekä antoi alen-
nusta lippujen hinnoista näkövammaisille lapsille ja saat-
tajille. 

Näissä esityksissä näkövammaiset lapset pääsivät myös 
ennen esitystä tutustumaan lavasteisiin ja roolihahmoi-
hin. 
l Huimalan reippailuhalli avasi ovensa ilmaiseksi näkö-
vammaisten lasten perheille. Tapahtuma keräsi yhteen 
132 henkeä: näkövammaisia lapsia, sisaruksia ja vanhem-
pia. 
l Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat järjestivät 
perheiden ulkoilupäivän Haltialan tilalla Helsingissä. 
l Turussa järjestettiin pienten lasten värikylpytyöpaja yh-
teistyössä Näkövammaisten liiton aluetyöntekijän ja pai-
kallisen värikylpyohjaajan kanssa. 
l Oulussa järjestettiin perheiden pikkujoulut yhteistyös-
sä Oulun seurakuntien näkövammaistyön kanssa. 
l Kaikkiaan tapaamisia on ollut 13. 
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Taulukko 2: Perhetapaamiset 

24.1. Jaatisen Maja, Helsinki, Sokkotreffit       6 / 7 / 13 

2.3.  Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry, Turku, Värikylpytyöpaja perheille   5 / 8 / 7 

13.3. Jaatisen Maja, Helsinki, Sokkotreffit       4 / 5 / 7 

11.4. Reippailuhalli Huimala, Helsinki        34 / 63 / 69 

7.8. Jaatisen Maja, Helsinki 
 Avustajan työnantajana toimiminen,  alustajan Näkövammaisten liitosta Sari Kokko  6 / 9 / 9

2.10. Jaatisen Maja, Helsinki 
 Vammaisen lapsen vanhemmuus, psykoterapeutti Ritva Salminen    9 / 15/ 19 

24.10. Tampereen Komediateatteri Heinähattu, Vilttitossu ja Rubenssin veljekset   8 / 13 / 15 

13.11. Teatteri Hevosenkenkä, Espoo Pippuridino       4 / 6 / 7 

15.10. Haltiala, Helsinki, Ulkoilupäivä        10 / 18 / 18 

27.11. Jaatisen Maja, Helsinki, Pikkujoulut       7 / 12 / 14 

11.12. Lämsänjärven leirikeskus, Oulu, Pikkujoulut      3 / 5/ 8  

Yhdistyksen tukemat tapahtumat

11.6. Rantasipi Eden, Suomen albinismiyhdistys ry     5 / 6 / 11 
 
8.–9.10. Kylpylähotelli Peurunka,  Suomen albinismiyhdistys ry    4 / 5 / 6  

Aika, paikka ja ohjelma/teema Perheitä / aikuisia / lapsia

Palautetta aluetoiminnasta
l ”Matalan kynnyksen juttuihin kiva lähteä mukaan. Kiitos mukavasta illasta! Meidän lapset nauttivat kovasti. ”
l ”Ensin poika oli minulle vihainen, kun olin ilmoittautunut Huimalaan. Hän ei olisi halunnut lähteä lainkaan. Ei tarvinnut 
naulakoilta ottaa montaa askelta, kun naama muuttui iloiseksi. Hän ei olisi malttanut lähteä kotiin ja kysyi koska mennään 
uudestaan.  Tyttö puolestaan oli koko ajan innoissaan ja suunnittelee järjestävänsä syntymäpäivänsä Huimalassa. Hän on 
perusluonteeltaan ujo, mutta eilen hän uskalsi seikkailla kiipeilypaikalla ihan yksin. Perhetapaamiset tärkeitä.”
l ”Kaikki lapsille suunnattu toiminta ollut omalle näkövammaiselle lapselle tärkeää ja mielekästä.” 
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O
o mun kaa! -kerhotoiminta on tarkoitettu 
8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille. Vuon-
na 2016 kerhoja kokoontui neljällä eri paikka-
kunnalla, kerhokertoja oli 44 ja lapsia enimmil-

lään 37.
Kerhotoiminnan haasteena on näkövammaisten lasten 

harvalukuisuus: vain suurissa kaupungeissa ikäluokkaan 
kuuluvia lapsia on tarpeeksi kerhon perustamiseksi. Kos-
ka kerhoon tullaan pitkien välimatkojenkin takaa, viikot-
taiset kokoontumiset eivät ole mahdollisia, vaan kerhot 
kokoontuvat keskimäärin kerran kuukaudessa lukukausi-
en aikana.

Kerhotoiminnassa on tehty yhteistyötä Näkövammais-
ten liitto ry:n alueyhdistysten kanssa esimerkiksi niin, että 
kerho on kokoontunut alueyhdistyksen tiloissa. Alueyh-
distykset tarjoavat ilmaiset kerhotilat Jyväskylässä, Tam-
pereella ja Turussa.

Oo mun kaa! -kerhotoiminnan kerho-ohjaajat ovat pää-
sääntöisesti sosiaali- tai terveysalan opiskelijoita. Ohjaajat 
saavat yhdistyksestä kerhojärjestelyjä koskevan tuen sekä 
koulutuksen näkövammaisen lapsen kanssa toimimiseen. 
Kaikkien paikkakuntien kerho-ohjaajien yhteinen koulu-
tuspäivä järjestettiin Helsingissä.

Kerho-ohjelmassa muun muassa:
l Oppiminen:  pelejä, leivontaa, levyraati, iPhone ja iPad 
työskentelyä, retkikauppakeskukseen, retki poliisiasemalle.
l Liikunta: HopLop, ulkoleikit, pulkkamäki, sovellettu ju-
do, kevätretki merenrantaan
l Kädentaidot: joulukorttiaskartelu, soitinten tekeminen
Kun lapset osallistuvat kotipaikkakunnallaan kerhotoi-
mintaan, rohkaistuvat he lähtemään myös Oo mun kaa! 
-leirille. 

Lasten Oo mun kaa! -toiminta

 
OO

 MUN KAA!

 
kerhoja 8–13-vuotia

ille

Oo mun kaa! -kokkikerho
Näkövammaisten lasten kokkikerho järjestettiin yhteis-
työssä Malmin Marttojen kanssa. Tilat kerholle tarjosi Hel-
singin kaupungin Leikkipuisto Traktori.  Kerhon vetäjinä 
toimi kaksi Marttaa, jonka lisäksi lapsilla oli henkilökohtai-
set avustajat. Kerholaisia oli kaikkiaan seitsemän. He oli-
vat iältään 5–14-vuotiaita. Kerho kokoontui keväällä neljä 
kertaa ja keväällä pidettiin kaksi teemailtaa.

Oo mun kaa! -puutyökerho 
Helsingissä järjestettiin ke-
väällä linnunpönttökurs-
si. Toiminta sai jatkoa kah-
den puutyöillan verran syk-
syllä. Toimintaa ohjasi kaksi 
vapaaehtoistyöntekijää, jon-
ka lisäksi lapsilla oli henkilö-
kohtaiset avustajat. Silmäterä 
2/2016 kertoi puutyökerhon 
toiminnasta.

Lasten palautetta kerhoista
l ”Ensi syksylle lautapeli-ilta, mitään muuta ei tartte muuttaa tai parantaa.”
l ”Sitä voisi harjoitella, että paremmin aina tunnistaisi kaverin kerhossa kun ei näe niin hyvin.”
l ”Siellä on kivaa ja siellä autetaan muita.”
l ”Kivaa askartelua ja touhuilua.”
l ” Että on mahdollisuus tavata muita näkövammaisia lapsia, ne on tasa-arvoisia kavereita ja 
samalla viivalla ja ymmärtää heikon näön hyvät ja huonot puolet ja hyväksyvät erilaisuuden.”
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Taulukko 3: Oo mun kaa! -kerhotoiminta

Paikkakunta ja kerhopaikka

Helsinki
Näkövammaiset lapset ry:n toimisto

Jyväskylä
Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n toimisto

Tampere
Tampereen seudun Näkövammaiset ry:n toimisto

Turku
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n toimisto 

Helsinki
Kokkikerho, Leikkipuisto Traktori

Helsinki
Puutyökerho, Siltamäen palvelukoti

Kerhokerrat

Kevät 5
Syksy 4

Kevät 5
Syksy 4

Kevät 5
Syksy 4

Kevät 5
Syksy 3

Kevät 4
Syksy 2

Kevät 1
Syksy 2

Lapsia 

9
8

4
6

7
4

4
4

6
7

4
4

Ohjaajia

5
4

3
3

4
2

4
4

2
5

2
2

Leiriohjelmassa oli arkielämän taitoja: lapset opettelivat 
sängyn petaamista, vaatteiden viikkausta, pyykkäämistä,  
ja keittiöaskareita. Lisäksi ohjelmaan sisältyi ensiaputaito-
jen harjoittelua, erilaisia kädentöitä, nikkarointia ja kuvai-
lutulkattu Risto Räppääjä -elokuva. 

Oo mun kaa! -leirillä näkövammaiset lapset tapaa-
vat vertaisia, löytävät uusia ystäviä ja itsenäistyvät. Leiril-
lä kahta lasta kohden on yksi ohjaaja. Palaute leiristä on 
myönteinen niin lasten kuin vanhempien osalta. Lapset 
viihtyvät leirillä mielekkään toiminnan parissa ja vanhem-
mat saavat kotiin rohkaistuneen ja iloisen leiriläisen. 

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ja ylitarkastaja Ter-
hi Tuukkanen vierailivat leirillä. Kurttila kertoi lasten oi-
keuksista. Hän halusi myös tietää, millaista näkövammais-
ten lasten elämä on, ja lapset kertoivat Kurttilalle arjes-
taan, koulusta ja tarpeistaan. Silmäterä-lehti kertoi leiristä 
ja lapsiasiavaltuutetun vierailusta.
Vuonna 2016 Oo munkaa! -leirille osallistui 16 lasta 
(leirin tiedot taulukossa 1).

Oo mun kaa! -leiri lapsille Nuorisokeskus Anjala,  
Anjala 12.–16.7.

Lasten palautetta leiristä
l ”Tää on mahtava leiri.”
l ”Mukavinta leirillä oli kaverit ja sain uusia kavereita.”
l ”Mukavinta oli linnunpöntön rakentaminen, vaikka oli vähän vaikea.”
l ”Tylsintä oli tämän palautteen kirjoittaminen.”
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Y
hdistyksen tiedotus- ja julkaisutoiminnan tavoit-
teena on antaa perheille ja näkövammaisen lap-
sen elämään osallisille ammattihenkilöille tietoa 
muun muassa lapsen kehitykseen, koulunkäyntiin, 

opiskeluun ja harrastusmahdollisuuksiin liittyvistä asioista. 
Julkaisut toimivat vertaistuen välineenä ja perheen voima-
varojen tukijana silloin kun perheellä ei ole mahdollisuutta 
tai voimia osallistua vertaistoimintaan. Silmäterä julkaisee 
myös yhteistyötahojen ilmoituksia ja tiedotteita.

Silmäterä-lehti
Yhdistyksen oma jäsenlehti, Silmäterä, sai alkunsa vuon-
na 1981 joulun alla ilmestyneestä ja talkootyönä toimite-
tusta ”Leirilehdestä”.  Jo sekin jakoi leirikuulumisten lisäksi 
monenlaista tietoa näkövammaisten lasten ja nuorten asi-
oista. Nykyinen Silmäterä ilmestyy neljä kertaa vuodessa 
44-sivuisena. Se kertoo kasvatuksesta, kuntoutuksesta, so-
siaaliturvasta, päiväkodista, koulusta ja perheiden elämäs-
tä.   Silmäterän avulla tavoitetaan ne ihmiset, jotka arjes-
saan tai työssään tarvitsevat tietoa näkövammaisen lapsen, 
nuoren ja hänen perheensä elämään liittyvissä asioissa. Sil-
mäterän painos on 1200 kappaletta. Perheille ja lasten pa-
rissa työskenteleville näkövamma-alan ammattilaisille leh-
ti on ilmainen.

Silmäterä on digilehtenä sekä PDF:nä vapaasti kaikki-
en halukkaiden luettavissa yhdistyksen nettisivuilla. Nä-

l Silmäterässä toiminnastaan kertoneita ja ilmoittanei-
ta yhteistyötahoja olivat:
l   Näkövammaisten liitto ry 
(nuorisotoimi, lasten kuntoutus, työllisyyspalvelut) 
l    Suomen JNCL-perheiden tukiyhdistys ry
l   Suomen albinismiyhdistys ry 
l    Sokeain lasten tuki ry
l    Sokeain lasten Tukisäätiö
l    Valteri-koulu Onerva
l   Celia-kirjasto 
l   Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU ry.

1.11.2016 10.17Kysely jäsenille - Google Forms

Sivu 3 / 10https://docs.google.com/forms/d/1gMFHRVeZch6iPtWMIdnMaZjnUwxXpGQY7S_2d2cNud0/viewanalytics

Vanhempien viikonloput 25 16.2 %

Lasten toiminta (Oo mun kaa! -kerhot, leirit) 63 40.9 %

Kyllä 152 98.7 %

En 2 1.3 %

Kyllä 145 94.2 %

Ei 9 5.8 %

Saa vertaistukea 101 69.7 %

Saa tietoa sosiaaliturvasta 74 51 %

Saa tietoa päiväkodista tai koulusta 47 32.4 %

Saa tietoa apuvälineistä 83 57.2 %

Luetko itse Silmäterä-lehden?
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Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mitä hyötyä lehdestä on?
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1.11.2016 10.17Kysely jäsenille - Google Forms

Sivu 3 / 10https://docs.google.com/forms/d/1gMFHRVeZch6iPtWMIdnMaZjnUwxXpGQY7S_2d2cNud0/viewanalytics

Vanhempien viikonloput 25 16.2 %

Lasten toiminta (Oo mun kaa! -kerhot, leirit) 63 40.9 %

Kyllä 152 98.7 %

En 2 1.3 %

Kyllä 145 94.2 %

Ei 9 5.8 %

Saa vertaistukea 101 69.7 %

Saa tietoa sosiaaliturvasta 74 51 %

Saa tietoa päiväkodista tai koulusta 47 32.4 %

Saa tietoa apuvälineistä 83 57.2 %

Luetko itse Silmäterä-lehden?

Onko Silmäterä-lehdestä hyötyä sinulle tai perheellesi?

Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mitä hyötyä lehdestä on?

98,7%

94,2%

0 25 50 75 100

Saa vertaistu…

Saa tietoa so…

Saa tietoa pä…

Saa tietoa ap…

Saa tietoa aj…

Saa tietoa op…

Muu

1.11.2016 10.17Kysely jäsenille - Google Forms

Sivu 3 / 10https://docs.google.com/forms/d/1gMFHRVeZch6iPtWMIdnMaZjnUwxXpGQY7S_2d2cNud0/viewanalytics

Vanhempien viikonloput 25 16.2 %

Lasten toiminta (Oo mun kaa! -kerhot, leirit) 63 40.9 %

Kyllä 152 98.7 %

En 2 1.3 %

Kyllä 145 94.2 %

Ei 9 5.8 %

Saa vertaistukea 101 69.7 %

Saa tietoa sosiaaliturvasta 74 51 %

Saa tietoa päiväkodista tai koulusta 47 32.4 %

Saa tietoa apuvälineistä 83 57.2 %

Luetko itse Silmäterä-lehden?

Onko Silmäterä-lehdestä hyötyä sinulle tai perheellesi?

Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mitä hyötyä lehdestä on?

98,7%

94,2%

0 25 50 75 100

Saa vertaistu…

Saa tietoa so…

Saa tietoa pä…

Saa tietoa ap…

Saa tietoa aj…

Saa tietoa op…

Muu

1.11.2016 10.17Kysely jäsenille - Google Forms

Sivu 4 / 10https://docs.google.com/forms/d/1gMFHRVeZch6iPtWMIdnMaZjnUwxXpGQY7S_2d2cNud0/viewanalytics

Saa tietoa ajankohtaisista tapahtumista 120 82.8 %

Saa tietoa opiskelusta ja työelämästä 56 38.6 %

Muu 12 8.3 %

Kyllä 116 75.3 %

En 38 24.7 %

Selaat ajankohtaisia tapahtumia 74 64.9 %

Tarkistat sosiaaliturvaan liittyviä asioita 26 22.8 %

Haet tietoa 59 51.8 %

Luet arkistosta vanhoja Silmäterä-lehtiä 19 16.7 %

Ilmoittaudut yhdistyksen tapahtumiin 54 47.4 %

Muu 3 2.6 %

Kyllä 39 25.3 %

En 115 74.7 %

Oletko käynyt www.silmatera.fi -sivustoilla?

Kuinka hyödynnät www.silmatera.fi -sivuja?

Oletko tilannut Silmäterä-uutiskirjeen?
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Vanhempien viikonloput 25 16.2 %

Lasten toiminta (Oo mun kaa! -kerhot, leirit) 63 40.9 %

Kyllä 152 98.7 %

En 2 1.3 %

Kyllä 145 94.2 %

Ei 9 5.8 %

Saa vertaistukea 101 69.7 %

Saa tietoa sosiaaliturvasta 74 51 %

Saa tietoa päiväkodista tai koulusta 47 32.4 %

Saa tietoa apuvälineistä 83 57.2 %

Luetko itse Silmäterä-lehden?

Onko Silmäterä-lehdestä hyötyä sinulle tai perheellesi?

Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mitä hyötyä lehdestä on?

98,7%

94,2%
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Jäsenkyselyn tuloksia Silmäterä-lehdestä

kövammaislle lukijoille lehdestä tehdään myös Luetus-
versio. 

Muun muassa Lasten maailma ja Nappi -lehdet ovat si-
teeranneet Silmäterää vuoden 2016 aikana. 

l Päätoimittaja, taitto ja kuvitus:  Leena Honkanen
l Kuvien käsittely, painotiedoston valmistus ja digileh-
deksi moderointi: 
E-dsign/Elias Kapiainen
l Luetus-muotoon muuntaminen: Näkövammaisten liit-
to/Tiedonhallinta
l Vakituiset vapaaehtoisavustajat:
l  Kolumnisti:  Minja Survonen –  Minja, joka kertoo näkö-
vammaisen koululaisen elämästä.
l  Pakinoitsija: Annariikka Sivonen – Reimakka, joka ker-
too monivammaisen näkövammaisen Reima-pojan ja hä-
nen perheensä arjesta. 
l  Puheenjohtajan palsta: yhdistyksen puheenjohtaja 
Hanno Peuranen.

l Syksyllä 2016 toteutetun jä-
senkyselyn vastausten perusteel-
la Silmäterä-lehti on tärkeä ver-
taistuen välittäjä jäsenperheille. 

Viestintä ja julkaisutoiminta 
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Muut julkaisut 

l Yhdistys julkaisi kirjan Reimakka – aivan erityinen poi-
ka. Siihen on koottu Annariikka Sivosen Silmäterään vuo-
sina 2009–2016 kirjoitetut Reimakka-kolumnit, jotka ker-
tovat monivammaisen lapsen äitiydestä ja perheen elä-
mästä. Reimakka-kirjaa tilattiin julkisiin kirjastoihin ja se 
luettiin Celia-kirjaston äänikirjaksi. Kirjaa esiteltiin Ketju-
lehdessä ja joissakin paikallisissa sanomalehdissä. 
l Minna Sarola teki sosionomi (AMK) päättötyönsä Näkö-
vammaiset lapset ry:lle. Aiheena oli miten JNCL-diagnoo-
si vaikuttaa perheen terveisiin sisaruksiin.  
l Yhdistyksen vuoden 2016 toimintakalentereita painet-
tiin 1000 kappaletta. Ne lähtivät yhdistyksen jäsenille jä-
senkirjeen mukana ja postitettiin Keskussairaaloiden kun-
toutusohjaajille ja Näkövammaisten liiton aluetyönteki-
jöille. Liiton lasten kuntoutukseen lähetettiin yhdistyksen 
toimintakalentereita jaettavaksi uusille perheille.  
l Yhteistyökumppaneille kiitokseksi lähetettiin yhdistyk-
sen Post-it lappuja, joiden kansilehdellä kerrottiin lyhyes-
ti vertaistuesta.  
l Malmin Martat valmistivat Rukkanen-koskettelukirjan 
yhteistyössä Celia-kirjaston ja Näkövammaiset lapset ry:n 
kanssa. Kirja on lainattavissa Celia-kirjastosta näkövam-
maisille lapsille. Neljän vapaaehtoisen voimin toteutettua 
kirjaprojektia esiteltiin Silmäterässä ja tekijät saivat mai-
ninnan myös Martat-lehdessä.  

Sähköiset julkaisut 

l Facebook-seinällä Näkövammaiset lapset ry kerrotiin 
yhdistyksen ja muiden toimijoiden ajankohtaisista tapah-
tumista . Facebook-sivuilla on 618 tykkääjää. 
l Uutena tiedotusmuotona aloitettiin keväällä 2016 säh-
köinen uutiskirje, joka on vapaasti luettavissa yhdistyk-
sen sivuilta. Kirjeen voi tilata ilmaiseksi myös omaan säh-
köpostiosoitteeseen. Silmäterä-uutiskirje ilmestyi kolmes-
ti ja tilaajia oli 107. 
l Silmatera.fi-nettisivusto on laaja tietopankki, josta löy-
tyy vastauksia moniin kysymyksiin. Siellä tiedotetaan 
myös ajankohtaisista tapahtumista.  Sivustoilla on vuo-
den 2016 aikana ollut 21977 yksittäistä kävijää (Google 
Analytics).

l Yhdistyksen aiempina vuosina kustantamista julkai-
suista oli edelleen tilattavissa:
Oo mun kaa! – Toimintaa ryhmään, jossa on näkövammai-
nen lapsi. Kirjaa voi tilata 10 euron hintaan ja sitä tilasivat 
erityisesti päiväkodit ja koulut.

Sisaruuden tasapaino

Vauvan näön tutkiminen 

4 • 2016

Koulunkäynti 
sujuvaksi

Esimerkkejä Silmäterän pääaihealueista

l Näkövammaisen lapsen kasvu ja kuntoutus
Eroon maneereista 1/16, Minä opin syömään 2/16
l Koulu
Koulureitti tutuksi 2/16, Koulusta eväät elämään 3/16, 
Koulunkäynti sujuvaksi 4/16
l Itsenäistyminen, omatoimisuus ja sosiaaliset taidot
Oman elämän isännäksi 1/16, Meidän kuppila 2/16, Las-
ten mielipiteellä on merkitystä 3/16, Selkeällä pihalla ei 
eksy 3/16, Minja: Avun pyytäminen kuuluu elämään 3/16, 
Pitää olla tosi aktiivinen, mutta aina ei jaksaisi – Osaavat-
ko nuoret käyttää apuvälineitä 4/16
l Opiskelu ja työelämä 
Kesätöihin taas 1/16, Digitalisaation uhka 2/16, Tukea 
opiskeluun ja itsenäistymiseen -kurssi 2/16, Kesätöissä 
3/16 
l Perheiden ja lasten arki
Talo täynnä lapsia 2/16, Aivan erityinen poika 3/16, Sinä 
yönä uni ei tullut 4/16
l Harrastukset ja kulttuuri
Lintujen ritarit 2/16, Kuvankääntäjä 2/16, Pokejahdissa 
saa liikuntaa 4/16, Tähtiuimari Jimi 4/16
l Sosiaaliturva ja lainsäädäntö
Vammaisen pysäköintilupa 1/16, Suomen vammaisten 
lasten oikeudet on tunnustettu 3/16, Infoa ja tukea opis-
keluun 3/16
l Tiede ja tutkimukset
Puhutaan perimästä 1/16, Terve sisarus tarvitsee tietoa 
ja tukea 1/16, Katsauksia ja tutkimuksia 3/16, Professori 
Lea Hyvärinen: Vauvan näkö ensimmäisen ikävuoden ai-
kana 4/16
l Oman ja sidosyhdistysten ajankohtaiset tapahtumat
Yhdistysuutisia 1–4/16, Sokeain lasten tuki ry:n lomat 
1–4/16, Uuden liiton nainen – Sari Loijas 3/16

l Silmäterä-
arkistossa sil-
matera.fi-sivul-
la on luettavis-
sa kaikki viimei-
sen kymmenen 
vuoden aikana 
ilmestyneet leh-
det.
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Y
hdistys kerää jatkuvasti palautetta toimintaan 
osallistuvilta perheiltä yksittäisten leirien toimi-
vuudesta, yhdistyksen toiminnasta yleensä sekä 
Silmäterästä ja tiedotustoiminnasta. Nettisivuilla 

on myös palautekaavake.

Arviointi, vaikuttavuus 
ja kehittäminen

Jäsenkysely 2016

Syksyllä 2016 tehtiin jäsenkysely yhdistyksen jäsenper-
heille, joiden sähköpostiosite oli jäsenrekisterissä. Kysely 
lähti 328 perheelle ja siihen vastasi 153 henkilöä eli vasta-
usprosentti oli 46,5 %. 

Perheiltä kysyttiin yhdistyksen toimintamuodoista ja 
niiden merkityksestä jäsenille. Vanhemmat kokivat Silmä-
terä-lehden yhdeksi tärkeimmistä toiminnoista (78,6 %): 
siitä sai vertaistukea, tietoa mm. päiväkodista, koulusta 
ja apuvälineistä sekä tapahtumista. Perheet kokivat hyö-
tyvänsä lehdestä. Toiseksi tärkein toimintamuoto oli per-
heille suunnatut tapahtumat (57,1 %) ja kolmantena las-
ten toiminta (40,9 %). Vastaajat kokivat saaneensa per-
hetapaamisista vertaistukea ja lapsille kaveruussuhtei-
ta. Myös sitä pidettiin hyvänä, että tilaisuuksissa oli eri-
ikäisten lasten perheitä. Muutamassa vastauksessa toivot-
tiin enemmän tapahtumia Pohjois-Suomeen. Totta on, et-
tä pohjoisessa ei juurikaan tapaamisia järjestetä ja syynä 
on perheiden määrä, lasten ikäjakauma ja pitkät välimat-
kat. Rovaniemen seudulla (postinumeroalueilla 96000–
99999) oli vuoden 2016 lopussa ainoastaan yksi jäsenper-
he, jossa on alle 16-vuotias lapsi ja postinumeroalueilla 
94000–95999 viisi alle 16-vuotiasta. Vasta Oulun seudul-
la (90000–93999) löytyy 10 alle 16-vuotiasta, mutta väli-
matka esimerkiksi Oulun ja Kuusamon välillä on yli 200 ki-
lometriä. Yksi lievästi heikkonäköisen lapsen vanhempi 
koki jäävänsä vaille vertaistukea, koska tapahtumiin osal-
listuvien perheiden lapset olivat vaikeammin vammai-
sia ja toisaalta yksi vaikeasti monivammaisen lapsen van-
hempi taas näki, että yhdistys keskittyy liiaksi vain näkö-

vammaan. Kaikki perheet, riippumatta lapsen näkövam-
man vaikeudesta tai muista liitännäisvammoista ovat ter-
vetulleita yhdistyksen tapahtumiin.  Kun on kysymys noin 
550:n eri puolilla Suomea asuvan lapsiperheen joukosta, 
joissa lapset ovat iältään vauvasta aikuistuviin nuoriin, ja 
vammojen aste ja diagnoosit todella moninaisia, ei kaikil-
le löydy juuri samankaltaista ikätoveria. 

Yhdistyksen toivottiin järjestävän toimintaa myös nuo-
risolle. Päällekkäisen toiminnan järjestäminen Näkövam-
maisten liiton nuorisotoimen kanssa ei kutenkaan ole jär-
kevää. Poikkeuksena on yhdistyksemme järjestämä nuor-
ten viikonloppu 13–16-vuotiaille, jonne nuori voi mennä 
hakemaan kokemusta ja rohkaisua ennen kuin siirtyy mu-
kaan liiton toimintaan. 

Leiritoiminnan määrä vastaa hyvin kysyntää ja jäsenistön 
tarpeita. Perheet lähtevät leireille ja kursseille saadakseen 
vertaistukea muilta vanhemmilta ja tavatakseen samassa 
tilanteessa olevia. Sisarukset ja näkövammainen lapsi saa-
vat vertaistukea omissa ryhmissään. Oo mun kaa! -lasten-
leirille on tarpeensa vertaistuen, sosiaalisten taitojen ja it-
senäisen elämän taitojen opetteluun. Lapsille on merkit-
tävää osallistua leirille yksin ilman vanhempia ja henkilö-
kohtaista avustajaa. Sopeutumisvalmennuskurssit vasta-
sivat perheiden odotuksia: vanhemmat saivat arjen vink-
kejä, lapset elämyksiä, perheet lomaa ja virkistystä. So-
peutumisvalmennuskursseilla järjestettiin vanhempien 
keskusteluja, jotka olivat hyvin tiedollisia ja vanhemmilla 
oli mahdollisuus saada yksilöllisiä vastauksia kysymyksiin-
sä. Lapset tykkäsivät lasten omasta toiminnasta, peleistä, 
leikeistä ja uinnista, mutta vapaa-aika uusien kavereiden 
kesken oli myös tärkeää. Perheiden sopeutumisvalmen-
nuskurssit jäävät tulevaisuudessa pois ja tilalle tulee per-
heiden kesäleiri, jonka pääpaino on vertaistuessa. Omais-
ten kurssi pidetään entisenään. 

Leiritoiminnan arviointi
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Perheiden palautetta yhdistyksen toiminnasta
l ”Teette tärkeää työtä, ilman sitä ja muita vertaistukea tar-
joavia tahoja tiedon saaminen sekä näkövammaisen lapse-
ni mahdollisuus sosiaalisiin suhteisiin ja vertaistukeen olisi 
huomattavasti suppeampaa.” 
l ”Teette erittäin arvokasta ja hyvää työtä! ”
l ”Teidän leireillä ja perhetapaamisilla nuoret tapaavat ka-
vereitaan, ja saavat olla näkövammaisporukoissa 'kuin nor-
maali nuori', tasavertaisesti. Siellä syntyy uusia kaverisuhtei-
ta ja ihastumisia! Ja myös vanhemmat saavat uusia ystäviä, 
vertaistukea ja tietoa.”

Leirien tarvetta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan 
paitsi palautteiden myös hakijamäärien pohjalta. 

Osallistuja-analyysin avulla toiminnan painopisteitä py-
ritään suuntaamaan niin, että esimerkiksi eri ikä- tai vam-
maryhmien osallistumishalukkuus huomioidaan leirejä 
suunniteltaessa. Näin  toimintaa kehitetään ja jatkuvasti 
uudelleen arvioidaan. 

Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa perheiden ja lasten 
elämään pitkällä aikavälillä erilaisissa elämäntilanteissa ja 
-vaiheissa lapsuudesta aina aikuisuuteen asti.

Syksyllä 2016 näkövammaisten lasten parissa toimivil-
ta yhteistyökumppaneilta kysyttiin arviota yhdistyksen 
toiminnasta. Kyselyjä lähti 56 näkövammaisten lasten ja 
nuorten parissa toimivalle henkilölle ja vastauksia tuli 32 
eli vastausprosentti oli 57,1 %. 

Sidosryhmät kokivat Silmäterä-lehden tärkeimmäk-
si toimintamuodoksi (87,5 %). Perhetapaamiset olivat toi-
seksi tärkein (68,8 %) ja lasten oma vertaistukitoiminta tu-
li kolmantena (56,3 %). 

Sidosryhmien työntekijät kertoivat näkövammaisten 
lasten perheille yhdistyksestä (96,9 %) ja antoivat Silmä-
terä-lehden uusille perheille (93,5 %). 

Työntekijät kokivat Silmäterä-lehdestä olevan heille 
hyötyä työssään ja he hyödynsivät silmatera.fi -sivustoja 
tiedonhaussa.  

Kysely sidosryhmille 2016

Palautetta sidosryhmiltä
l ”Yhdistyksen tekemä työ on ollut pitkäjänteistä, tavoitteel-
lista ja tuloksellista. Yhdistys on aina ajan hermoilla.” 
l ”Yhdistyksen toiminta tukee näkövammaisten lasten van-
hempien jaksamista ja tarjoaa näkövammaisille lapsil-
le mahdollisuuden solmia ja ylläpitää ystävyyssuhteita ver-
taiskavereiden kanssa.” 
l ”Loistavaa toimintaa!”
l ”Lapsille suunnattu kerho- ja leiritoiminta todella tärkeää. 
Sitä kannattaa jatkaa. Toivoisin syrjemmällä asuville näkö-
vammaisille lapsille ja perheille myös tilaisuuksia tavata toi-
siaan.”

Jäsenkyselyn vastauksia perheiltä

l Näkövammaiset lapset ry:ssä pitkään vapaaehtoise-
na vertaistukijana toimineelle äidille, Arja Ojalle anottiin 
ja hänelle myönnettiin äitienpäivänä 8.5.2016 Suomen 
Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaris-
tein huomionosoituksena hänen kasvattajana tekemäs-
tään työstä.
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Hallinto, työntekijät ja talous
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi 
varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen va-
rajäsen.  Jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi 
vuotta. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat näkövam-
maisten lasten vanhempia.

Yhdistyksen varsinainen kokous järjestettiin 9.4.2016 Ho-
telli Rantasipi Aulangolla, Hämeenlinnassa. Kokoukseen 
osallistui 16 yhdistyksen jäsentä.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 

Puheenjohtaja: 
l Hanno Peuranen, Espoo
Varsinaiset jäsenet:
l Sirpa Bamberg, Vesilahti
l Juho Helmiharju, Ylöjärvi
l Juho Kyntäjä, Vantaa, varapuheenjohtaja
l  Riitta Maatiala, Helsinki
l  Maija Somerkivi, Espoo 
l Minna Survonen, Piikkiö
Varajäsenet:
l  Tiia Immonen, Turku
l Matti Laamanen, Vantaa
l Jani Pohjolainen, Pornainen
l  Anna Sarén, Lempäälä 
l Marjo Snellman, Otava 
l  Minna Sutinen, Pieksämäki

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita, mutta kokouk-
siin liittyvät matka-, majoitus- ja ateriakulut korvataan.

Työntekijät

Yhdistyksen palveluksessa työskenteli vuonna 2016
l toiminnanjohtaja FM Leena Honkanen ja
l aluekoordinaattori sosionomi (YAMK) Anne Latva-Nik-
kola 

Palkattuja leiri- ja kerho-ohjaajia oli vuoden aikana kaikki-
aan 36 eripituisilla jaksoilla. 
Vertaistuki- ja kerhotoiminnassa sekä Silmäterä-lehden 
avustajina toimii 5 vapaaehtoistyöntekijää.
RAY on yhdistyksen päärahoittaja, jonka rahoitusosuus 
yhdistyksen koko toiminnan kuluista oli noin 65%. Muu 
osa toiminnan rahoituksesta muodostuu leiri- ja kurssitoi-
minnan tuotoista, jäsenmaksuista sekä yksityisistä lahjoi-
tuksista.

Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Eklöf Talous Oy. Ti-
lintarkastajina toimivat Markku Alho KHT ja toiminnantar-
kastajana Heikki Alavesa sekä varatilintarkastajina Markku 
Koskela KHT ja varatoiminnnatarkastajana Kirsti Hänninen.

Toimisto

Yhdistyksen toimisto on osoitteessa Malminkaari 15 A, 
00700 Helsinki. 
puh. (09) 7522 540
sähköpostiosoite nlt@silmatera.fi
kotisivu: www.silmatera.fi 

Malminkaari 15 A
00700 Helsinki

050 403 9080/ Anne Latva-Nikkola
050 538 7296/ Leena Honkanen

nlt@silmatera.fi
www.silmatera.fi

Yhteistyö 
Näkövammaiset lapset ry tekee yhteistyötä näkövamma-
alalla sekä laajemmin sosiaali- ja terveysalalla toimivien 
järjestöjen, koulujen yhteisöjen ja yritysten kanssa.

Keskeisimpiä kumppaneita ovat SOSTE ry, Näkövam-
maisten liitto ry,  Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry, Valteri-koulu Onerva, Sokeain lasten tuki ry ja Vam-
maisten lasten tukisäätiö. 

Näkövammaisten Keskusliitto ry:n hallituksessa yh-
distyksellä edustajana oli Jukka Jokiniemi toukokuuhun 
2016 ja liiton valtuustossa Minna Survonen toukokuuhun 
2016, jonka jälkeen Maija Somerkivi. Varajäsenenä val-
tuustossa oli Juho Kyntäjä. 
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