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Vanhemmat tarvitsevat tietoa ja tukea pystyäkseen ohjaamaan lastaan ja sel-
viytyäkseen vanhemmuuden vaatimuksista. Toisen näkövammaisen lapsen 
isä tai äiti on hyvä matkatoveri vanhemmuuden tiellä. Hän ei tiedä vastaus-
ta kaikkiin kysymyksiin, mutta hän tietää paljon. Hänen kanssaan voi jakaa su-
run, ilon ja selviytymisen.

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä näkövammaisen lapsen van-
hemmat tai muut huoltajat. 

Kannatusjäseniksi tai yhteisöjäseniksi voivat liittyä kaikki, jotka 
haluavat tukea ja seurata yhdistyksen toimintaa.

Liittymiskaavake löytyy netistä www.silmatera.fi.

Vertaistuki

Jäseneksi

N äkövammaiset lapset ry:hyn kuuluu noin 550 nä-
kövammaisen lapsen perhettä. Osa lapsista on täy-
sin sokeita, osa heikkonäköisiä ja osa monivammai-
sia. Useimmat heistä käyvät tavallista peruskoulua, 

opiskelevat ja valmistuvat ammatteihin kuten näkevät ikätove-
rinsakin. 

Näkövammaiset lapset ry:n perustava kokous pidettiin Tuusulan 
Onnelassa 11. kesäkuuta 1970. Silloin mukana oli kaikkiaan 18 
isää ja äitiä, jotka olivat huomanneet, kuinka tarpeellista on ja-
kaa yhteistä kokemusta ja ajaa yhdessä omien lasten asioita. Yh-
distyksen nimeksi päätettiin tuolloin Näkövammaisten Lasten 
Vanhemmat r.y.
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Viikonlopputapahtumia 
koko perheelle
Liikunnallinen pääsiäinen 14.4.–16.4.2017

Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Viikonlopun aikana on mahdollisuus harjoitella judoa ja maalipalloa yhdessä 
vertaisperheiden kanssa. Ohjattua liikuntaa vanhemmille, lapsille ja perheen 
pienimmille, viikonloppu soveltuu kaiken ikäisille.
Mukaan mahtuu 10 näkövammaisen lapsen perhettä ja ensisijalla ovat ensi kertaa 
leirille lähtijät. Osallistujat valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
Hinnat:
l näkövammainen lapsi ilmainen
l yksi saattaja 50 €
l aikuinen 170 €
l lapsi 6-16v. 140 €
l lapsi 0-5-v. ilmainen
Hinnat sisältävät hotellitason majoituksen (2 vuorokautta) sekä täysihoidon 
(aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala).
Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n 
kanssa.
Hakemukset 12.3.2017 mennessä.

Syysviikonloppu 14.10.–15.10.2017

Kylpylähotelli Summassaari, Saarijärvi
Ulkoilua, liikuntaa, kädentaitoja ja vertaiskavereita. Lähde nauttimaan kylpylästä, 
hyvästä ruoasta ja vietä aikaa perheen kanssa. 
Hinnat: 
l näkövammainen lapsi ilmainen
l saattaja 50 €
Muut perheenjäsenet:
l aikuinen 84 €
l 4–14-v. lapsi 42 €
l alle 4-vuotias ilmainen
Hinta sisältää majoittumisen, ruokailut lauantain tervetulokahvista sunnuntain 
lounaaseen, kylpylän sisäänpääsyn sekä järjestetyn ohjelman.
Hakemukset 4.9.2017 mennessä.
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Leirejä ja kerhoja  
lapsille ja nuorille

Silmäterä-viikonloppu 10.6.–11.6.2017
Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna
Suunnattu näkövammaisten lasten perheille, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet leireille. 
Vanhempien juttelua, lasten leikkiä, rentoutumista kylpylässä.
Viikonloppuun on mahdollista osallistua myös lauantaipäiväksi ilman yöpymistä.

Lauantaipäivän hinta (ilman yöpymistä sis. lounaan, välipalan ja päivällisen):
l näkövammainen lapsi ja saattaja ilmainen
l aikuinen 10 €
l 4–14-vuotias lapsi 5 €
Yöpymispaketin hinta (sis. lauantaina lounas, päivällinen, iltapala ja sunnuntaina aamiainen sekä kylpylän 
sisäänpääsyn)
l näkövammainen lapsi ja saattaja ilmainen
l aikuinen 40 €
l 4–14-vuotias lapsi 20 €
Matkat jokainen kustantaa itse. Sokeain lasten tuki ry voi avustaa pitkämatkalaisia matkakustannuksissa
Viikonloppu toteutetaan yhteistyössä Sokeain lasten tuki ry:n kanssa.
Hakemukset 2.5.2017 mennessä.

Oo mun kaa! -leiri 5.6.–9.6.2017
Kanneljärven opisto, Lohja
Vietä kesälomaa vertaiskaverien ja mukavien ohjaajien kanssa, ilman vanhempia. 
Leirin teemana on 100-vuotias Suomi ja kulttuuri. Jokaiselle jotakin mielekästä puuhaa: liikuntaa, musiikkia, 
kädentöitä ja arjen askareita. Leiriltä kotiutuu monta kokemusta rikkaampi, rohkeampi ja itsenäisempi lapsi. 

Leiri on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille ja mukaan mahtuu 18 leiriläistä.
Leiriläiset valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä ja ensisijalla ovat ensimmäistä kertaa lastenleirille tulevat. 

Hinta: 110€ (sisältää majoituksen täysihoidolla, ruokailut viidesti päivässä ja ohjelman)
Leirillä majoitutaan 2–3 hengen huoneissa.
Leirimatkoja ei korvata ja leirille ei ole järjestetty kuljetusta.
Perhe voi tarvittaessa anoa kunnan sosiaalitoimelta henkilökohtaista avustajaa lapselle leirin ajaksi sekä avus-
tusta lapsen leirimatkoihin. Huomioi, että avustajalle täytyy kustantaa majoitus, matkat, ruokailut ja avustajan 
palkkio.
Hakemukset 10.4.2017 mennessä.
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Nuorten viikonloppuleiri 10.11.–12.11.2017
Rantasipi Siuntion Kylpylä, Siuntio
Liikuntaa, uintia, kädentaitoja ja eväitä itsenäiseen elämään. 
Viikonlopun teemana on Suomi 100-vuotta. 

Leiri on suunnattu 13–16-vuotiaille näkövammaisille nuorille, jotka ha-
kevat rohkeutta osallistua Näkövammaisten liiton nuorisotoimintaan. 
Täältä suunta kohti nuorisoleiriä 2018.

Mukaan mahtuu 10 nuorta.
Leiri alkaa perjantaina päivällisellä klo 18 ja päättyy sunnuntaina lounaa-
seen klo 11.30. 
Hinta: 60 € (sisältää majoituksen täysihoidolla ja ohjelman)
Hakemukset 1.10.2017 mennessä.

Oo mun kaa! -kerhoja

Helsinki
kerran kuukaudessa tiistaisin 
kello 18–20, 
Näkövammaiset lapset ry 
(Malminkaari 15 A)
10.1., 7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5.

Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin kello 
18–20, 
Keski-Suomen Näkövammaiset ry 
(Eeronkatu 7 B 19)
12.1., 9.2., 9.3., 6.4. ja 11.5.

Leikkipuisto Traktori, Tyynelänku-
janpää, Malmi

Tiistaina 14.2. klo 18–20
Ystävänpäivänä laskiaispullaa 
Leivotaan laskiaispullia 

Tiistaina 14.3. klo 18–20
Retkieväs
Leivotaan pitaleipiä ja tehdään 
niihin erilaisia täytteitä 
(liha/kasvis/vihannes) 

Tiistaina 11.4 klo 18–20
Pääsiäinen
Leivotaan ja koristellaan pääsiäis-
muffineita

Yhteistyössä Näkövammaiset 
lapset ry & Malmin Martat

8–13-vuotiaiden näkövammaisten lasten Oo mun kaa! -kerhot kokoontuvat kerran kuu-
kaudessa. Kerhoja ohjaavat pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Ohjelmassa 
mm. leikkejä, pelejä, kädentaitoja, liikuntaa ja leivontaa. 

Oo mun kaa! -kokkausillat 
Helsingissä

Ilmoittautuminen: 
www.silmatera.fi -> Toiminta 
Tiedustelut: 
Anne Latva-Nikkola 
anne.latva-nikkola@silmatera.fi, p. 050 403 9080

Tampere
kerran kuukaudessa maanantaisin 
kello 18–20, 
Tampereen seudun Näkövammaiset 
ry:n kerhotila 
(Kuninkaankatu 8 A 4)
9.1., 13.2., 13.3., 10.4. ja 8.5.

Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin 
kello 18-20, 
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry 
(Läntinen Pitkäkatu 37)
11.1., 8.2., 8.3., 12.4. ja 10.5.
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Äitien viikonloppu 23.9.–24.9.2017

Rantasipi Siuntion Kylpylä, Siuntio
Hengähdystauko arkeen, lepoa ja virkistystä. 
Lauantaipäivän aikana keskustelua psykotera-
peutti Ritva Salmisen johdattamana.  Puhutaan 
vammaisen lapsen äitiydestä, perheestä, pari-
suhteesta ja omasta jaksamisesta. 
Illalla rentoudutaan saunasta, kylpylästä ja hy-
västä ruoasta nauttien.  

Hinta: 60 € 
(sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelman) 
Hakemukset 15.8.2017 mennessä.

Isien viikonloppu 18.11.–19.11.2017

Vanhemmille
Vanhempien viikonloppu 8.4.–9.4.2017

Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous 8.4.2017

Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna
Tämä viikonloppu on suunnattu näkövammaisten lasten vanhemmille, 
varaa siis hyvissä ajoin mummit, vaarit tai kummit lapsenvahdiksi. 

Viikonloppu alkaa yhdistyksen vuosikokouksella klo 10.30. Virallisen osuuden jälkeen kiipeilyä HugoParkis-
sa. Kiipeilyn sijaan voi myös ulkoilla pururadalla. Liikunnan jälkeen on aika rentoutua kylpylässä. Yhteinen 
illallinen noutopöydästä nautitaan klo 18.00.

Hinta: 65 €/henkilö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja puolisot). Hinta sisältää yöpymisen ja ateriat (lauan-
taina tervetulokahvi, lounas, päivällinen ja sunnuntaina aamiainen), kiipeilyn sekä kylpylän allasosaston ja 
kuntosalin vapaan käytön. Huoneet ovat käytössä lauantaina klo 15 lähtien. 
Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yhdistyksen matkustussäännön mukaisesti.
Hinta on yhdistyksen tukema ryhmävaraushinta, joka edellyttää ilmoittautumista viimeiseen ilmoittautu-
mispäivään mennessä. Myöhemmin ilmoittautuneiden hinta on kahden hengen huoneessa 147€/henkilö ja 
yhden hengen huoneessa 187€/henkilö. 
Hakemukset 5.3.2017 mennessä.

Rantasipi Siuntion Kylpylä, Siuntio
Hengähdystauko arkeen, lepoa ja virkistystä. 
Lauantaipäivän aikana keskustelua psykote-
rapeutti Ritva Salmisen johdattamana.  Puhu-
taan vammaisen lapsen isyydestä, perheestä, 
parisuhteesta ja omasta jaksamisesta. 
Illalla rentoudutaan saunasta, kylpylästä ja 
hyvästä ruoasta nauttien.  

Hinta: 60 € 
(sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelman) 
Hakemukset 10.10.2017 mennessä.
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Lomia ja leirejä perheille
Perheleiri 26.6.–30.6.2017

Kylpylähotelli Summassaari, Saarijärvi
Suunnattu 0–12-vuotiaille näkövammaisille lapsille perheineen. 

Leirin aikana on ohjelmaa vanhemmille, näkövammaisille lapsille ja sisaruksille yhdessä ja erikseen. 
Luvassa kulttuuria, liikuntaa, kädentaitoja ja vertaistukea. Vanhemmille voimavaroja vanhemmuuteen 
ja hengähdystä arkeen, lapsille touhua, leikkiä ja tarinointia. 
Ilmoittautuessa muista kertoa omat toiveet ja odotukset perheleirille. 

Hinta:
l näkövammainen lapsi ilmainen
Muut perheenjäsenet:
l aikuinen 120 €
l 4–14-vuotias 70 €
l 0–3-vuotias ilmainen

Läheisille
Omaisten kurssi 24.11.–26.11.2017

Rantasipi Siuntion Kylpylä, Siuntio
Suunnattu näkövammaisten lasten perheiden läheisille (isovanhemmat, 
kummit, tädit, sedät jne.).

Osallistujat saavat tietoa näkövammaisen lapsen kasvun tukemisesta, leikistä 
ja liikkumisesta. Kurssilla on mahdollisuus jakaa kokemuksia vertaisryhmässä. 
Kurssi on suunnattu vasta diagnoosin saaneille läheisille. Viikonloppu etenee 
leppoisasti aihepiireistä keskustellen ja yhdessä toimien, luonnonrauhassa 
rentoutuen ja maukkaasta ruuasta nauttien.

Hinta: 80 € 
Hinta sisältää kurssin aikaisen majoituksen täysihoidolla ja ohjelman. 
Hakemukset 8.10.2017 mennessä.

Hinta sisältää majoittumisen täysihoidolla (ruokailut aamiai-
nen, lounas, välipala, päivällinen, iltapala) sekä kurssin ohjel-
man.
Kurssille valitaan osallistujat ilmoittautumisajan päätyttyä. 
Mukaan mahtuu 6–8 perhettä.
Hakemukset 17.4.2017 mennessä.
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Tuetut  lomatSolaris-lomat ry

24.7–29.7.2017 Härmän Kylpylä, Ylihärmä
Solaris-lomat ry järjestää tuetun loman näkövammaisten lasten perheille. 
Tuettu loma on tarkoitettu niille, jotka eivät omin varoin pysty järjestämään 
lomaa. Lomalta saa eväitä arkeen, vertaistukea ja yhdessä oloa. 
Täysihoitoloma sisältää:
l  viisi täysihoitovuorokautta (ruokailut aamiainen, lounas ja päivällinen)
l  majoitus kahden hengen huoneissa
l  vapaa-ajan ohjelma

Näkövammaiset lapset ry:n kautta lomalle voidaan ottaa viisi näkövammai-
sen lapsen perhettä. Valintaperusteena ovat taloudelliset, terveydelliset ja so-
siaaliset lähtökohdat. Esimerkiksi perheen tulotaso, lapsen sairauden tai vam-
maisuuden aiheuttama rasite perheelle, omaishoito, vammaisen lapsen yk-
sinhuoltajuus tai muut vastaavat seikat vaikuttavat valintaan. Tukea ei voida 
myöntää peräkkäisinä vuosina. Jos on ollut tuetulla lomalla viimeksi vuonna 
2015, niin lomaa voi hakea kesällä 2017.

Lomalle haetaan paperisella hakukaavakkeella, joka lähetetään Näkövammai-
set lapset ry:stä. Tilaa kaavake, nlt@silmatera.fi, 050 403 9080. 
Hakuaika päättyy 13.3.2017. 
Lomalle hakeminen:
l Hakija (vanhempi) täyttää hakulomakkeen. Siihen on laitettava kaikki kysy-
tyt tiedot.
l  Samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet täyttävät yhden hakemuksen.
l  Henkilötunnus (myös lasten) on oltava oikein.
l  Kaikkien taloudessa asuvien tulotiedot, vaikka ei osallistuisi lomalle.
l  Perusteluosan täyttäminen on tärkeää, puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hinta: aikuinen 120 €/5 vrk ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta. 
Matkakuluista ja mahdollisten retkien kustannuksista lomalaiset 
vastaavat itse.
Käy tutustumassa Härmän kylpylään, www.harmankylpyla.fi

Lisätiedustelut:
Näkövammaiset lapset ry, 050 403 9080, nlt@silmatera.fi
Solaris-lomat ry, 0600 418 200, solaris@solaris-lomat.fi

Loma toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella 
yhteistyössä Solaris-lomat ry:n kanssa.
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Hyvinvointilomat ryTuetut  lomat
17.7.–22.7.2017 Urheiluopisto Kisakeskus, Pohjankuru
Hyvinvointilomat ry järjestää tuetun loman näkövammaisten lasten per-
heille. Lomalla on ohjattua liikuntaa, ulkoilua ja muita aktiviteetteja.
Täysihoitoloma sisältää:
l  viisi täysihoitovuorokautta (ruokailut aamiainen, lounas ja päivällinen)
l  majoitus perhehuoneissa
l  yhteistä ohjattua ohjelmaa kaksi kertaa päivässä 
(paitsi tulo- ja lähtöpäivänä)
l  kaksi kertaa kahden tunnin ohjattu lastenhoito 3–6-vuotiaille

Näkövammaiset lapset ry:n kautta lomalle voidaan ottaa kahdeksan näkö-
vammaisen lapsen perhettä. Valintaperusteena ovat sosiaaliset lähtökoh-
dat. Esimerkiksi lapsen sairauden tai vammaisuuden aiheuttama rasite per-
heelle, omaishoito, vammaisen lapsen yksinhuoltajuus, perheen tulotaso 
tai muut vastaavat seikat vaikuttavat valintaan. Tukea ei voida myöntää pe-
räkkäisinä vuosina. Jos on ollut tuetulla lomalla viimeksi vuonna 2015, niin 
lomaa voi hakea kesällä 2017.

Lomalle haetaan sähköisellä hakukaavakkeella, hyvinvointilomat.fi/Hae lo-
malle. Haku on avoinna 17.2.–18.4.2017. Voit pyytää paperisen kaavak-
keen Näkövammaiset lapset ry:stä, nlt@silmatera.fi, p. 050 403 9080.
Lomalle hakeminen:
l  Hakija (vanhempi) täyttää hakulomakkeen. Siihen on laitettava kaikki ky-
sytyt tiedot.
l  Samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet täyttävät yhden yhteisen 
hakemuksen.
l  Henkilötunnusten (myös lasten) on oltava oikein.

Hinta: aikuinen 100 €/5 vrk ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta. 
Matkakuluista ja mahdollisten retkien kustannuksista lomalaiset vastaavat 
itse.
Käy tutustumassa Kisakeskukseen, www.kisakeskus.fi 

Lisätiedustelut:
Näkövammaiset lapset ry, 050 403 9080, nlt@silmatera.fi
Hyvinvointilomat ry, 010 830 3400, toimisto@hyvinvointilomat.fi

Loma toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella 
yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa.
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-lehti 

-uutiskirje

www.silmatera.fi

Näkövammaiset lapset ry

Silmäterä-lehti kertoo näkövammaisten lasten ja nuorten elämään 
liittyvistä asioista. Tietoa perheille ja ammattilaisille.
Ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 26 € vuosikerta. Jäsenille ilmainen. 
Tilaukset:  ww.silmatera.fi -> Silmäterä-lehti

Reimakka – Aivan erityinen poika
Reimakka kertoo vammaisperheen elämästä tavalla, joka koskettaa ihan jokaista lukijaa. 
Hinta: 18 €, yhdistyksen jäsenille 12 €
Tilaukset:  www.silmatera.fi -> Silmäterä-lehti  -> muut julkaisut

Näkövammaiset lapset ry:n uutiskirjeen voi käydä tilaamassa yhdistyksen nettisivuilta: 
www.silmatera.fi -> Tilaa uutiskirje. 
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Huomioi 
ilmoittautuessa:
l   Leireille ja kursseille valitaan osallistujat ilmoittautumisajan 
päätyttyä, ja kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä sähköpostitse tai 
kirjeitse. Ensisijalla ovat aina ensimmäistä kertaa mukaan lähtijät.
l   Ilmoittautuminen: www.silmatera.fi -> Toiminta. 
l  Täytä huolellisesti lasta koskevat taustatiedot. Tiedot ovat 
luottamuksellisia, ne annetaan vain leiri- ja kurssiohjaajien käyttöön. 
Tietojen oikeellisuus on tärkeää oman lapsen ja koko lapsiryhmän 
turvallisuuden kannalta. 
l   Näkövammaiset lapset ry ei kustanna henkilökohtaisia avustajia 
eikä leirimatkoja.

Peruutusehdot:
l  Osallistumisen voi peruuttaa sairastumisen vuoksi. Omavastuun 
takaisin maksamiseksi tarvitaan lääkärintodistus.
l  Jos peruutus tehdään muista syistä kuin sairastumisesta johtuen 
viimeistään kahta (2) viikkoa ennen leirin alkamista, omavastuusta 
maksetaan takaisin 50 %. Tämän jälkeen omavastuuta ei makseta 
takaisin.
l  Muistathan ilmoittaa, jos joku perheenjäsenistä ei pääse 
osallistumaan leirille.
l  Siis: jos et voikaan osallistua leirille, kurssille tai tapahtumaan, tee 
peruutus, etteivät arvokkaat paikat jää täyttämättä. 

Ilmoittautumislomakkeet ja tapahtumien 
lisätiedot osoitteesta:
www.silmatera.fi -> Toiminta



Näkövammaiset lapset ry
Malminkaari 15 A
00700 Helsinki
050 403 9080
nlt@silmatera.fi
www.silmatera.fi


