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x Leireille valitaan osallistujat ilmoittautumisajan päätyttyä. Kaikkiin haki
joihin ollaan yhteydessä sähköpostitse tai kirjeitse. Ensisijalla ovat aina ensim
mäistä kertaa mukaan lähtijät.

x Täytä huolellisesti lasta koskevat taustatiedot. Tiedot ovat luottamuksel
lisia, ne annetaan vain leiri ja kerhoohjaajien käyttöön. Tietojen oikeelli
suus on tärkeää oman lapsen ja koko lapsiryhmän turvallisuuden kannalta.

x  Näkövammaiset lapset ry ei kustanna henkilökohtaisia avustajia eikä 
leirimatkoja.

Peruutusehdot:

x Osallistumisen voi peruuttaa sairastumisen vuoksi. Omavastuun takaisin 
maksamiseksi tarvitaan lääkärintodistus.

x Jos peruutus tehdään muista syistä kuin sairastumisesta johtuen viimeis
tään kahta (2) viikkoa ennen leirin alkamista, omavastuusta maksetaan 
takaisin 50 %. Tämän jälkeen omavastuuosuutta ei makseta takaisin.

x Muistathan ilmoittaa, jos joku perheenjäsenistä ei pääse osallistumaan leirille. 
Siis: jos et voikaan osallistua tapahtumaan, tee peruutus, etteivät arvok
kaat paikat jää täyttämättä.

Kalenterit esiin ja ilmoittautumaan!
Nyt on aika tutkia Näkövammaiset lapset ry:n vuoden 2018 leiri- ja 

tapahtumatarjontaa ja poimia sieltä omansa. 
Lue hakuohjeet ja ilmoittaudu mukaan! 

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



Liikunnallinen pääsiäinen 
30.3.–1.4.2018

Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola

x Koko perheelle suunnattu vauhdikas viikonloppu. 
Ohjattua liikuntaa vanhemmille, lapsille ja perheen 
pienimmille, viikonloppu soveltuu kaiken ikäisille. 

x Lajeina maalipallo, taekwondo, luistelu sekä 
muuta soveltavaa liikuntaa. Ohjelmassa myös uintia 
ja leppoisaa yhdessäoloa vertaisten kanssa.

x Mukaan mahtuu 10 näkövammaisen lapsen per-
hettä ja ensisijalla ovat ensi kertaa leirille lähtijät. 
Osallistujat valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

x Hinnat:
o  näkövammainen lapsi ilmainen
o  yksi saattaja 50 €
o  aikuinen 130 €
o  lapsi 6–16-vuotias 80 €
o  lapsi 0–5-vuotias ilmainen

x Hinnat sisältävät hotellitason majoituksen (kaksi 
vuorokautta) sekä täysihoidon.

x Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa.

x Hakemukset 25.2.2018 mennessä.

Silmäterä-viikonloppu 
9.6.–10.6.2018

Ruissalon Kylpylä, Turku

x Viikonloppu perheille, jotka ovat hiljattain liittyneet 
Näkövammaiset lapset ry:n jäseniksi  tai eivät ole aiem-
min osallistuneet leireille. 

x Vanhempien juttelua, lasten leikkiä, rentoutumista kyl-
pylässä.

x Viikonloppuun on mahdollista osallistua myös lauan-
taipäiväksi ilman yöpymistä.

x Lauantaipäivän hinta: (ilman yöpymistä sis. lounaan, 
välipalan ja päivällisen)
o  näkövammainen lapsi ja saattaja ilmainen
o  aikuinen 5 €
o  4–14-v. lapsi ilmainen

x Yöpymispaketin hinta (sis. lauantaina lounas, päivälli-
nen, iltapala ja sunnuntaina aamiainen sekä kylpylän si-
säänpääsyn)
o  näkövammainen lapsi ja saattaja ilmainen
o  aikuinen 40 €
o  4–14-vuotias lapsi 20 €

x Matkat jokainen kustantaa itse. Sokeain lasten tuki ry 
voi avustaa pitkämatkalaisia matkakustannuksissa

x Viikonloppu toteutetaan yhteistyössä Sokeain lasten 
tuki ry:n kanssa.

x Hakemukset 22.4.2018 mennessä.

Viikonlopputapahtumia ja leirejä 
koko perheelle



Perhepäivä Pirkkalassa 19.5.2018

Näkövammaisten lasten perhetapaaminen Reipin 

tilalla lauantaina 19.5. klo 13–15. 

x Tilalla odottavat puput, aasit, lampaat, kanat, kissat, 
possu ja hevoset. Ohjelmassa on ohjattua eläinten hoi-
toa ja hevosajelutus. Tarjolla on välipalaa ja mahdolli-
suus makkaranpaistoon nuotiolla, varaa omat makka-
rat mukaan.

x Reipin tila sijaitsee Pirkanmaan ytimessä Pirkkalassa 
luonnonkauniissa perinnemaisemassa Pyhäjärven välit-
tömässä läheisyydessä. Alueen kauniit hakamaat ja ka-
tajakedot ovat suojeltuja. Osoite on Museotie 6, 33980 
Pirkkala.

x Tapahtuma on perheille ilmainen. 

x Ilmoittautumiset 15.4. mennessä

x Järjestäjät: 
Näkövammaiset lapset ry & Tampereen seudun 
Näkövammaiset ry

Sokkotreffit Helsingissä

Näkövammaisten lasten perheiden tapaamiset, 

sokkotreffit kokoontuvat Jaatisen Majalla, Vellikel

lonpolku 1, 00410 Helsinki. 

x Vanhemmilla on aikaa rupatella kahvikupposen ää-
rellä ja lapset saavat touhuta, pelata ja leikkiä ohjaa-
jien kanssa Jaatisen leppoisissa tiloissa.

x Tapaamiset ovat perheille maksuttomia.

x Kevään sunnuntait klo 16–18
o 4.3. Vieraana Tytti Matsonen
Tule kuuntelemaan heikkonäköisen Tytin tarina tuesta 
ja mukautuksista, voimavaroista, perheen asenteesta 
ja oman itsetunnon tärkeydestä.
o Muut tapaamiset: 5.4. ja 6.5.

x Syyskaudella sokkotreffit kokoontuvat kolmesti. 
Ajankohdat löytyvät Silmäterän elokuun numerosta.

Syysviikonloppu 
13.10.–14.10.2018

Kylpylähotelli Päiväkumpu, Karjalohja

x Ulkoilua, liikuntaa, kädentaitoja ja vertaiskavereita. 
Lähde nauttimaan kylpylästä, hyvästä ruoasta ja vietä 
aikaa perheen kanssa. 

x Hinnat: 
o  näkövammainen lapsi ilmainen
o  saattaja 40 €
Muut perheenjäsenet: 
o  aikuinen 85 €
o  4–14-vuotias lapsi 45 €
o  alle 4-vuotias ilmainen

x Hinta sisältää majoittumisen, ruokailut lauantain 
tervetulokahvista sunnuntain lounaaseen, kylpylän si-
säänpääsyn sekä järjestetyn ohjelman.

x Hakemukset 9.9.2018 mennessä.

Koiramainen perheleiri 
29.7.–2.8.2018

Ruissalon Kylpylä, Turku

x Karvaisia kavereita, ystäviä ja liikkumistaitoa – muka-
na on lemmikki-, hali- ja opaskoiria. Näkövammainen 
lapsi saa harjoitella liikkumistaitoa sekä pääsee kulke-
maan koulutetun opaskoiran kanssa. 

x Hoitokoirien kanssa opitaan vastuunkantoa, vuoro-
vaikutus- ja itsenäisen elämän taitoja. Leirillä on koko 
perheelle yhteistä ohjelmaa sekä vanhemmille, näkö-
vammaisille lapsille ja sisaruksille eriytettyä ohjelmaa.

x Leiri on suunnattu alakouluikäisille 7–12-vuotiaille 
lapsille perheineen. Mukaan mahtuu kuusi perhettä.

x Hinta: 
o  näkövammainen lapsi ilmainen
o  saattaja 50 €
Muut perheenjäsenet: 
o  aikuinen 85 €
o  4–14-vuotias lapsi 45 €
o  alle 4-vuotias ilmainen

x Hakemukset 15.4.2018 mennessä.



Oo mun kaa! -Sisukerho Helsingissä

x Sisukerho on suunnattu 4–7-vuotiaille näkövammai-
sille lapsille. 

x Kerhossa leikitään, tanssitaan, ulkoillaan, tehdään 
retkiä, musisoidaan ja askarrellaan lasten toiveita ja 
ryhmän tarpeita huomioiden. Leikin lomassa harjoi-
tellaan vuorovaikutustaitoja, kehon hahmottamista ja 
motoriikkaa vertaiskavereiden kanssa. Kerho on ilmai-
nen lapsille.

x Kerho kokoontuu joka toinen maanantai kello 
16.30–18.00 Leikkipuisto Viikkarissa, Laivuri Petterin 
kuja 3, 00790 Helsinki. 

x Kevään kerhopäivät ovat 5.2., 5.3., 19.3., 16.4., 14.5. 
ja 28.5. Kerho jatkuu syyskaudella syyskuusta joulukuu-
hun.

x Ilmoittautuminen: www.silmatera.fi/toiminta

x Yhteistyössä:
Näkövammaiset lapset ry & Sokeain Lasten Tukisäätiö

Oo mun kaa!
Leirejä ja kerhoja lapsille ja nuorille

Oo mun kaa! -päiväleiri 
Tutkimusmatkailijat 4.6.–8.6.2018

Näkövammaiset lapset ry:n toimisto Malmilla, 

Helsinki

x 7–10-vuotiaille näkövammaisille lapsille.

x Leiri alkaa päivittäin klo 10 ja loppuu klo 14. 

x Tutkimusmatkailijat retkeilevät, ulkoilevat ja nautti-
vat kesälomasta kavereiden kanssa. Päiväleiriltä hae-
taan rohkeutta Oo mun kaa! -yöleirille vuodelle 2019.

x Mukaan mahtuu kahdeksan lasta. 

x Hinta: 50 € (sisältää lounaan, retket ja ohjelman)

x Hakemukset 8.4.2018 mennessä.

”Kautta likaisten varpaitteni!”  
Oo mun kaa! -Röllileiri 

10.6.–14.6.2018

Urheiluopisto Kisakeskus, Pohjankuru

x Ihmetellään maailman kummallisuuksia ja ihmisotus-
ten käytöstä, seikkaillaan Röllikylässä ja metsässä, var-
paat pestään saunomisen lomassa. 

x Röllien parista löydät uusia kavereita, vietät kesälo-
maa vertaisten ja hauskojen ohjaajien kanssa, ilman 
vanhempia. Leiriltä kotiutuu monta kokemusta rikkaam-
pi, rohkeampi ja itsenäisempi lapsi. 

x Leiri on suunnattu 8-13-vuotiaille näkövammaisille 
lapsille ja mukaan mahtuu 18 leiriläistä.

x Leiriläiset valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä ja en-
sisijalla ovat ensimmäistä kertaa lastenleirille tulevat. 

x Hinta: 110 € (sisältää majoituksen täysihoidolla, ruo-
kailut viidesti päivässä ja ohjelman)

x Leirillä majoitutaan 2-3 hengen huoneissa.

x Leirimatkoja ei korvata ja leirille ei ole järjestetty kul-
jetusta.

x Perhe voi tarvittaessa anoa kunnan vammaispalvelus-
ta henkilökohtaista apua lapselle leirin ajaksi sekä mah-
dollista taloudellista avustusta lapsen leirimaksuihin. 
Huomioi, että henkilökohtaiselle avustajalle täytyy kus-
tantaa majoitus, matkat, ruokailut ja avustajan palkkio.

x Hakemukset 8.4.2018 mennessä.



Oo mun kaa! -kerhoja

x 8–13-vuotiaiden näkövammaisten lasten Oo mun kaa! 
-kerhot kokoontuvat kerran kuukaudessa. 

x Kerhoissa ohjelmaa lasten toiveiden mukaisesti: pelejä, 
leikkejä, kädentaitoja, liikuntaa, leivontaa ja retkiä. Ohjauk-
sesta vastaavat pääosin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. 

x Kerho on osallistujille maksuton.

Helsinki

x kerran kuukaudessa tiistaisin kello 17.30–19.30 
Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
o  9.1., 6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5.

Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20
Keski-Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
o  11.1., 8.2., 8.3., 12.4. ja 17.5.

Tampere
kerran kuukaudessa maanantaisin kello 18–20
Tampereen seudun Näkövammaiset ry (Kuninkaankatu 8 A 4)
o  8.1., 5.2., 5.3., 9.4. ja 7.5.

Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 17.30–19.30
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pitkäkatu 37)
o  10.1., 14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5.

x Kerhot kokoontuvat syyskaudella syyskuusta joulukuuhun.

x Ilmoittautuminen: www.silmatera.fi/toiminta

x Lisätietoja: Anne Latva-Nikkola
anne.latva-nikkola@silmatera.fi, p. 050 403 9080

Nuorten viikonloppu 
14.9.–16.9.2018

Hostel Suomenlinna, Helsinki

x Suomenlinnassa vietät mielenkiintoisen viikonlopun 
vertaiskavereiden kanssa. Historian havinaa, muure-
ja, tykkejä ja jännittäviä tunneleita – monia merkittäviä 
nähtävyyksiä tarinoiden kera. 

x Tapaaminen Helsingin Kauppatorilla perjantai-iltana 
noin klo 17, josta lähdetään yhdessä ohjaajien kanssa 
HSL:n lautalla Suomenlinnaan. 

x Sunnuntaina leiri päättyy lounaaseen klo 12.00. Van-
hemmat voivat hakea nuorensa Suomenlinnasta tai 
Kauppatorilta. 

x Leiri on suunnattu 13–16-vuotiaille näkövammaisille 
nuorille, jotka hakevat rohkeutta osallistua Näkövam-
maisten liiton nuorisotoimintaan. Täältä suunta kohti 
Näkövammaisten liiton kesäleiriä 2019!

x Hinta: 60 € (sisältää majoituksen täysihoidolla ja oh-
jelman)

x Hakemukset 12.8.2018 mennessä.



Vanhemmille
Vanhempien viikonloppu 

7.4.–8.4.2018

Näkövammaiset lapset ry:n 

vuosikokous 7.4.2018

Cumulus Resort Aulanko, Hämeenlinna

x Tämä viikonloppu on suunnattu näkövammaisten las-
ten vanhemmille. Varaa hyvissä ajoin mummit, vaarit 
tai kummit lapsenvahdiksi. 

x Yhteinen aloitus klo 10.30 yhdistyksen vuosikokouk-
sella. 

x Lounaan jälkeen mahdollisuus kokeilla maalipallon pe-
laamista ja sitten on aika rentoutua kylpylässä. 

x Yhteinen illallinen noutopöydästä nautitaan klo 18.00 
rauhassa rupatellen.

x Hinta: 65 €/henkilö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet 
ja puolisot). Hinta sisältää yöpymisen ja ateriat (lauan-
taina tervetulokahvi, lounas, päivällinen ja sunnuntai-
na aamiainen), ohjelman sekä kylpylän allasosaston ja 
kuntosalin vapaan käytön. Huoneet ovat käytössä lau-
antaina klo 15 lähtien. 

x Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yh-
distyksen matkustussäännön mukaisesti.

x Hakemukset 4.3.2018 mennessä.

Äitien viikonloppu 
8.9.–9.9.2018

Inkalan Kartano, Hämeenlinna

x Tule huolehtimaan itsestäsi, näkövammaisen lapsen 
äiti! Hengähdystauko vertaisten parissa, lepoa ja virkis-
tystä kauniissa kartanomiljöössä. 

x Äidit majoittuvat Karhunpesässä, jossa on myös oma 
keittiö, tupa, takkahuone ja saunaosasto. Karhunpesään 
pääsee lauantaina klo 12.00 ja kotiinlähdön aika on sun-
nuntaina klo 15.00. 

x Hinta: 60 € (sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjel-
man)

x Hakemukset 5.8.2018 mennessä.

Isien viikonloppu 
29.9.–30.9.2018

Varjola, Kuusa

x Ainutlaatuinen mahdollisuus kokea vuolaana virtaa-
van Keski-Suomen mahtikosken kuohut kumilautalla 
keinuen. Varjolan koskioppaiden ohjauksessa isät las-
kevat 600 metriä pitkän Kuusaankosken aidolla kosken-
laskulautalla. Laskun jälkeen noustaan kanavan kautta 
takaisin koskenniskalle. Turvallisuusvälineet kypärät ja 
pelastusliivit ovat Varjolan puolesta. 

x Majoitus on Pihatuvassa 2–4 hengen huoneissa. 

x Illalle on varattuna pieni tallisauna, jonka löylyissä 
voi kerrata päivän seikkailut. 

x Viikonloppu alkaa lauantaina klo 14.00 ja päättyy 
sunnuntaina lounaaseen klo 12.00.

x Hinta: 60 € (sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelman)

x Hakemukset 26.8.2018 mennessä.

Omaisten kurssi 23.11.–25.11.2018

Loma ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi

x Suunnattu äskettäin diagnoosin saaneiden näkövam-
maisten lasten perheiden läheisille (isovanhemmat, 
kummit, tädit, sedät jne.).

x Osallistujat saavat tietoa näkövammaisen lapsen kas-
vun tukemisesta, leikistä ja liikkumisesta. Kurssilla on 
mahdollisuus jakaa kokemuksia vertaisryhmässä. Viikon-
loppu etenee keskustellen ja yhdessä toimien, luonnon-
rauhassa rentoutuen ja maukkaasta ruuasta nauttien.

x Kurssi alkaa perjantaina klo 14.30 tervetulokahvilla ja 
päättyy sunnuntaina lounaaseen.

x Hinta: 80 € sisältää kurssin aikaisen majoituksen täysi-
hoidolla ja ohjelman. 

x Hakemukset 14.10.2018 mennessä.

Isovanhemmille ja 
läheisille



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

Näkövammaiset lapset ry:hyn kuuluu noin 550 näkövammaisen lapsen perhettä. 
Osa lapsista on täysin sokeita, osa heikkonäköisiä ja osa monivammaisia. Useim-
mat heistä käyvät tavallista peruskoulua, opiskelevat ja valmistuvat ammatteihin 
kuten näkevät ikätoverinsakin. 

Näkövammaiset lapset ry:n perustava kokous pidettiin Tuusulan Onnelassa 11. 
kesäkuuta 1970. Silloin mukana oli kaikkiaan 18 isää ja äitiä, jotka olivat huoman-
neet, kuinka tarpeellista on jakaa yhteistä kokemusta ja ajaa yhdessä omien las-
ten asioita. Yhdistyksen nimeksi päätettiin tuolloin Näkövammaisten Lasten Van-
hemmat r.y.

-lehti

www.silmatera.fi


