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L
eiritoiminnan tavoitteena on auttaa perhettä ja las-
ta selviytymään näkövamman mukanaan tuomasta 
haasteesta. Leireillä nostetaan esiin perheen omia 
voimavaroja ja selviytymiskeinoja, joiden avulla per-

heenjäsenet pystyvät asettamaan omat vaikeutensa ja vah-
vuutensa realistisiin mittasuhteisiin. Vertaisten kesken jae-
taan tietoa ja saadaan uusia ystäviä niin lasten kuin aikuis-
ten kesken. Leirit tuovat iloa ja vaihtelua arkeen.

Erilaisia leirejä ja lomia järjestettiin vuoden aikana kaikki-
aan 10, joilla yksittäisten kävijöiden määrä oli 134 henkeä. 
Syysviikonloppu 14.–15.10. Kylpylähotelli Summassaares-
sa, Saarijärvellä jouduttiin perumaan, sillä ilmoittautuneita 
oli vain yksi perhe. Leiripaikka oli sijainniltaan syrjässä, mi-
kä vaikutti ilmoittautuneiden määrään.

Leiritoiminta 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on taata näkövam-
maisille lapsille parhaat mahdolliset edellytykset koulu-
tukseen, harrastamiseen, taitojen hankintaan, sosiaalis-
ten suhteiden rakentamiseen, kuntoutumiseen, hyvään 
elämään ja onnelliseen lapsuuteen sekä vanhemmille tie-
toa ja vertaistukea. Tämä tavoite sisältää paljon: sekä van-
hempien, alan ammattilaisten että viranomaisten tulee 
saada tietoa lapsen kehitykseen, koulunkäyntiin, opiske-
luun ja harrastusmahdollisuuksiin liittyvistä asioista. Toi-
mivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä oman yhteisön tuki 
– vertaistuki – ovat niin ikään tärkeitä lapsen ja koko hä-
nen perheensä elämän sujumisen kannalta. 

Yhdistys kertoo ja tiedottaa näkövammaisten lasten ja 
nuorten asioista Silmäterä-lehdessä, sähköisellä uutiskir-
jeellä, silmatera.fi-sivuilla sekä omalla facebook-seinällä. 
Se 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.  

Kumppaneina toiminnassa ovat:
l  Liikunnallinen pääsiäinen  –  Suomen Vammaisurheilu ja -lii-
kunta Vau ry
l  Pienten viikonloppu – Sokeain lasten tuki ry 
l  Hyvinvointilomat ry
l  Solaris-lomat ry

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-
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, kahdeksansadan jäsenen 
yhteisö. Nykyisessä Näkövammaiset lapset ry:ssä mukana on 
eri-ikäisten heikkonäköisten, sokeiden ja monivammaisten las-
ten perheitä joka puolelta Suomea.  Vuoden 2017 aikana yhdis-
tykseen liittyi 35 uutta jäsentä, ja jäsenmäärä vuoden lopussa 
oli 553 jäsenperhettä, yhteensä 799 jäsentä. Kannatusjäseniä 
oli 65 ja yhteisöjäseniä 4.

Leirien osalta palvelujen tarjoajat kilpailutettiin Työ- ja 
elinkeinoministeriön ylläpitämässä ilmoituskanavassa, Hil-
massa. Leireistä tiedotettiin Silmäterä-lehdessä, toimintaka-
lenterissa, uutiskirjeessä, www-sivuilla, Facebookissa sekä 
keskussairaaloiden kuntoutusohjaajien, Näkövammaisten 
liiton aluetyöntekijöiden ja Oppimis- ja ohjauskeskus Oner-
va Valterin kautta. 

Palautetta leireistä:
”Lapset saavat aivan valtavasti leireiltä ja odottavat niitä pal-
jon.”
”Oli antoisaa jutella aikuisten kanssa, kenellä on näkövamma. 
Omat ennakkoluulot hävisivät ja toivottavasti osaan kohdata 
näkövammaisen tulevaisuudessa oikealla tavalla”
”Sopivasti kaikkea mielenkiintoista. Ihanat ihmiset, ihanaa 
toimintaa, loistava paikka, sääkin oli kaunis ja mahtavat ve-
täjät.”
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Taulukko 1: Leiritoiminta 2017

Leiri

Vanhempien viikonloppu/vuosikokous
Cumulus Resort Aulanko, Hämeenlinna

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

Oo mun kaa! -leiri lapsille
Kanneljärven opisto, Lohja

Silmäterä-viikonloppu (yhteistyössä Sokeain lasten tuki ry)
Cumulus Resort Aulanko, Hämeenlinna

Perheleiri
Kylpylähotelli Summassaari, Saarijärvi

Äitien viikonloppu, 
Cumulus Resort, Siuntio

Syysviikonloppu perheille,
Kylpylähotelli Summassaari, Saarijärvi

Nuorten viikonloppu 13–16-vuotiaille,
Cumulus Resort, Siuntio

Isien viikonloppu, 
Cumulus Resort, Siuntio

Omaisten kurssi
Cumulus Resort, Siuntio

Ohjaajia

3

10

6

4

4

8

Ajankohta

8.–9.4.

14.–16.4.

5.–9.6.

10.–11.6.

26.–30.6.

13.–24.9.

14.–15.10.

10.–12.11.

18.–19.11.

24.–26.11.

Osallistujia

30 aikuista

7 perhettä:
10 aikuista, 17 lasta

22 lasta

5 perhettä:
9 aikuista, 13 lasta

8 perhettä
14 aikuista 15 lasta

11 aikuista

Peruuntui
Hakijoita 1 perhe

6 lasta

4 aikuista

6 aikuista 

Hyvinvointilomat ry 
Urheiluopisto Kisakeskus, Pohjankuru 

Solaris-lomat ry
Härmän Kylpylä, Ylihärmä

1 perhe (3 perhettä perui)
2 aikuista, 3 lasta 

17.–22.7.

24.–29.7. 3 perhettä
4 aikuista, 3 lasta

Tuetut lomat
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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 luen-
toja ja keskustelleet.  Lapsilla on vanhempien ohjelman 
aikana omaa ohjelmaa lasten ohjaajien johdolla. 

Perhetapaamiset ja tapahtumapäivät ovat pääkau-
punkiseudulla vapaaehtoisen vertaistukijan järjestämiä. 
Vuonna 2017 vertaistukijana toimi Maija Somerkivi. Lisäk-
si yhdistyksen hallituksen jäseniä pyydettiin yksittäisiin 
tapahtumiin vertaistoimijoiksi, heitä oli yhteensä kolme. 
Hyväntekeväisyysyhdistys Ransu ry tarjosi näkövammais-
ten lasten perheille kevätretken Viitaniemen ratsutilalle 
Tampereelle. Kaikkiaan tapahtumia on ollut 12. 

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

Palautetta aluetoiminnasta
”Sokkotreffit ovat kiinnostavia vaihtuvine aiheineen ja lapsi 
tulee sinne mielellään leikkimään vertaisten kanssa.”
”Olemme saaneet vertaistukea.”
”Selviytymistarinat ja vinkit näkemisen hankaluuksien kans-
sa toimimiseen ovat helpottaneet arkea paljon.”
”Olemme saaneet tietoa ja tukea näkövamma-asioista se-
kä tutustuneet toisiin perheisiin, joissa on näkövammainen 
lapsi.”
” Vertaistuki on hieno juttu”
”Vertaistukea itselle, tietoa eduista sekä muista asioista. 
Lapsi ymmärtää itseään ja heikkonäköisyyttään paremmin, 
kun on muitakin samanlaisia.”
”Olemme saaneet tietoa ja tukea vanhemmuuteen.”
”Vanhempien tapaamisissa vertaistuki ja aina saa uutta tie-
toa oikeuksista, mahdollisuuksista jne.”
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Taulukko 2: Perhetapaamiset 

Aika, paikka ja ohjelma/teema Perheitä / aikuisia / lapsia
15.1. Näkövammaisia helpottavat mobiilisovellukset Applen laitteissa, 
vieraana Johanna Herranen
Jaatisen Maja, Helsinki

5.2. Korupaja perheille, 
vieraana Anna Rukko
Jaatisen Maja, Helsinki

12.3. 3D-mallit ja muu kohomateriaali, 
vieraana Kaisa Penttilä
Jaatisen Maja, Helsinki

23.4. Läheisten suhtautuminen näkövammaiseen lapseen
Jaatisen Maja, Helsinki

21.5. Viitaniemen Ratsutila, Tampere

20.8. Opaskoirat ja itsenäinen liikkuminen, 
vieraana Tiina Borgman ja opaskoira Olle
Jaatisen Maja, Helsinki

1.10. Opiskelu lukiossa ja ammattikoulussa, 
vieraana lukiolainen Minja Survonen ja äiti Minna Survonen
Jaatisen Maja, Helsinki

3.9. Maalipallotapahtuma
Iiris, Helsinki

12.11. Tanssiesitys Tuntu 
Annantalo, Helsinki  

24.11. Pelien tuunauslauantai
Ravintola Piparkakkutalo, Hämeenlinna

26.11. Kuvailutulkkaus
vieraana Anu Aaltonen, Jaatisen Maja, Helsinki

Perheitä 8, aikuisia 10, lapsia 12

Perheitä 8, aikuisia 10, lapsia 13

perheitä 7, aikuisia 9, lapsia 13

perheitä 6, aikuisia 8, lapsia 12

perheitä 7, aikuisia 7, lapsia 7

perheitä 10, aikuisia 13, lapsia 14

perheitä 4, aikuisia 8, lapsia 7

peruuntui, 1 perhe ilmoittautui (1 ai-
kuinen, 2 lasta) 

perheitä 3, aikuisia 3, lapsia 3

aikusia 5

perheitä 6, aikuisia 8, lapsia 11

Yhdistyksen tukemat tapahtumat

27.–29.1.2017 JNCL-perheiden viikonloppu
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi

16.–17.9.2017 Suomen albinismiyhdistys ry
Cumulus Resort Aulanko, Hämeenlinna

perheitä 9, aikuisia 13, lapsia 16

perheitä 10, aikuisia 18, lapsia 14
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OO

 MUN KAA!

 
kerhoja 8–13-vuotia

ille

O
o mun kaa! -kerhotoiminta on tarkoitettu 8–13-vuo-
tiaille näkövammaisille lapsille. Vuonna 2017 kerho-
ja kokoontui neljällä eri paikkakunnalla, kerhokerto-
ja oli 42 ja lapsia enimmillään 42.

Kerhotoiminnan haasteena on näkövammaisten lasten 
harvalukuisuus: vain suurissa kaupungeissa ikäluokkaan kuu-
luvia lapsia on tarpeeksi kerhon perustamiseksi. Koska ker-
hoon tullaan pitkien välimatkojenkin takaa, viikottaiset ko-
koontumiset eivät ole mahdollisia, vaan kerhot kokoontuvat 
keskimäärin kerran kuukaudessa lukukausien aikana.

Kerhotoiminnassa on tehty yhteistyötä Näkövammaisten 
liitto ry:n alueyhdistysten kanssa esimerkiksi niin, että ker-
ho on kokoontunut alueyhdistyksen tiloissa. Alueyhdistykset 
tarjoavat ilmaiset kerhotilat Jyväskylässä, Tampereella ja Tu-
russa.

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. 

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
Leikkipuisto Linja

Kerhokerrat

Kevät 5
Syksy 4

Kevät 5
Syksy 4

Kevät 5
Syksy 4

Kevät 5
Syksy 4

Kevät 3
Syksy 3

Lapsia 

8
9

5
5

5
4

4
5

7
3

Ohjaajia

5
5

3
3

4
3

4
4

7
3

Lasten Oo mun kaa! -toiminta

Kerho-ohjelmassa muun muassa:
l Oppiminen: ruoanlaittoa, leivontaa, kaupassa käyntiä, liikku-
mista kauppakeskuksessa, iPhone ja iPad työskentelyä, ensiapu-
taitoja, opaskoirat ja itsenäinen liikkuminen
l Liikunta: keilaus, HopLop, pulkkamäki, leikkipuistoretket
l Kädentaidot: koruaskartelu, maissiaskartelu, ystävänpäivä-
kortit, jouluaskartelut
Lapset ovat löytäneet kerhoista uusia kavereita ja rohkaistuneet 
lähtemään myös Oo mun kaa! -leirille.
Kerhopalautteiden mukaan kerhossa on hauskaa (keskiarvo 4,8 
asteikolla 1–5) ja kerhossa on opittu uusia asioita (keskiarvo 4,1 
asteikolla 1–5).

Oo mun kaa! -kokkikerho
Näkövammaisten lapsille järjestettiin kokkausiltoja kevätkau-
della yhteistyössä Malmin Marttojen kanssa. Tilat kerholle tarjosi 
Helsingin kaupungin Leikkipuisto Traktori. Kerhon vetäjinä toimi 
kaksi Marttaa, jonka lisäksi lapsilla oli henkilökohtaiset avustajat. 
Syyskaudella kokkikerhoa ohjasi kotitalousopettajaksi valmis-
tuva opiskelija. Tilat kerholle tarjosi Helsingin kaupungin Leikki-
puisto Linja.

Palautetta kerhotoiminnasta

”Kaikki lasten harrastuskerhot ovat 
olleet tosi hyviä ja tärkeitä lapselle ja 
sitä kautta vanhemmille myös.”

” Enemmän kokkausta haluaisin. Ha-
luaisin jatkaa kerhossa niin kauan 
kuin mahdollista.”

” Kaikki oli supermahtavaa!” 

”Kerhossa oli hauskaa!”

”Kerhot ovat olleet menestyksiä.”
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Leiriohjelmassa oli arkielämän taitoja: lapset opettelivat sängyn petaamista, vaat-
teiden viikkausta ja keittiöaskareita. Lisäksi leirillä työskenneltiin pajoissa eri tee-
mojen parissa, kuten jokamiehen oikeudet, kalastus, draama ja iPhonen ja iPadin 
käyttö. 

Oo mun kaa! -leirillä näkövammaiset lapset tapaavat vertaisia, löytävät uusia ys-
täviä ja itsenäistyvät. Leirillä kahta lasta kohden on yksi ohjaaja. Leirillä on ohjaa-
jina myös näkövammaisia nuoria aikuisia. Palaute leiristä on myönteinen niin las-
ten, vanhempien kuin leiriohjaajien osalta. Lapset viihtyvät leirillä mielekkään toi-
minnan parissa ja vanhemmat saavat kotiin rohkaistuneen ja iloisen leiriläisen.
Vuonna 2017 Oo mun kaa! -leirille osallistui 22 lasta (leirin tiedot taulukossa 1).

Oo mun kaa! -leiri lapsille 
Kanneljärven opisto, Lohja 5.–9.6.

Lasten palautetta leiristä:
”Tää oli paras leiriviikko!”
”Ohjaajat ja leiriläiset, ylipäänsä koko leiri oli paras.”

Y
hdistyksen tiedotus- ja julkaisutoiminnan tavoitteena on antaa perheille ja näkövammaisen 
lapsen elämään osallisille ammattihenkilöille tietoa muun muassa lapsen kehitykseen, koulun-
käyntiin, opiskeluun ja harrastusmahdollisuuksiin liittyvistä asioista. Julkaisut toimivat vertaistu-
en välineenä ja perheen voimavarojen tukijana silloin kun perheellä ei ole mahdollisuutta tai voi-

mia osallistua vertaistoimintaan. 

Silmäterä-lehti
Yhdistyksen oma jäsenlehti, Silmäterä, sai alkunsa vuonna 1981 joulun alla ilmestyneestä ja talkootyö-
nä toimitetusta ”Leirilehdestä”.  Jo sekin jakoi leirikuulumisten lisäksi monenlaista tietoa näkövammais-
ten lasten ja nuorten asioista. Nykyinen Silmäterä ilmestyy neljä kertaa vuodessa 44-sivuisena. Se ker-
too kasvatuksesta, kuntoutuksesta, sosiaaliturvasta, päiväkodista, koulusta ja perheiden elämästä.   Sil-
mäterän avulla tavoitetaan ne ihmiset, jotka arjessaan tai työssään tarvitsevat tietoa näkövammaisen 
lapsen, nuoren ja hänen perheensä elämään liittyvissä asioissa. Silmäterä julkaisee myös yhteistyötaho-
jen ilmoituksia ja tiedotteita.

Silmäterän painos on 1200 kappaletta. Perheille ja lasten parissa työskenteleville näkövamma-alan 
ammattilaisille lehti on ilmainen. Silmäterä-lehteä 3/2017 jaettiin messuvieraille Apuvälinemessuilla 
9.–11.11.2017 Tampereella. Messuja varten numeroa painettiin ylimääräiset 2000 kappaletta.

Silmäterä on digilehtenä sekä PDF:nä vapaasti kaikkien halukkaiden luettavissa yhdistyksen netti-
sivuilla. Näkövammaislle lukijoille lehdestä tehdään myös Luetus-versio. 

Viestintä ja julkaisutoiminta 

Nöyrä leijonaemo

Matalan kynnyksen 
asiantuntijapalvelua

2•2017

Hei mummo, peipponen laulaa!
Pyöräillään, liikutaan, leireillään

1 • 2017
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Silmäterän vuoden 2017 aiheita mm:

l Näkövammaisen lapsen kasvu ja kun-
toutus
Nehän onkin viinirypäleitä eikä sammalta! 
3/17, JNCL-erityisperhetyö – Hyppy suuriin 
saappaisiin 3/17, Opas, oppikirja, käsikirja 
Käsi käden päällä 4/17, Kosketus, tie kommu-
nikaatioon 4/17
l Koulu
Ruskiksen lapset 2/17, Valmistaudu koulutiel-
le ajoissa 2/17
l Itsenäistyminen, omatoimisuus ja sosi-
aaliset taidot
Viiden euron elämyksiä 3/17, Pyykin, ruu-
at, roskat… – miten arjesta selviää näkövam-
maisena 4/17, Etsi porras, vasen! 4/17
Tervetuloa mun synttäreille! 2/17
l Opiskelu ja työelämä 
Let´s work – kohti työllistymistä! 1/17, Taitoja 
ja vahvuuksia yhdessä 2/17, Koulutiellä – tiel-
lä työelämään 3/17, Työllisyyspalveluista työ-
elämäpalveluiksi 4/17
l Perheiden ja lasten arki
Hei mummo, peipponen laulaa! 1/17, Rukon 
vaikuttavat naiset 2/17, Ilona menee kinde-
riin 3/17
l Harrastukset ja kulttuuri
Kolmipyörästä tandemiin 1/17, Nuoret leiril-
le, mars! 1/17, Sisupartio on partiota kaikil-
le 4/17
l Sosiaaliturva ja lainsäädäntö
Muistilista elämään perusopetuksen ja 
16-vuotissyntymäpäivän jälkeen, Muistilista 
kouluikäisen palveluista 3/17, Muistilista ylä-
koululaisen palveluista 4/17
l Tiede ja tutkimukset
30 vuotta lasten silmäsairauksien ja näkö-
vammaisuuden seurantaa 2/17, Geeniemme 
kartoittaja 3/17
l Oman ja sidosyhdistysten ajankohtaiset 
tapahtumat
Yhdistysuutisia 1–4/17, Sokeain lasten tuki 
ry:n lomat 1–4/17

l Silmäterä-arkistossa silmatera.fi-sivulla on luettavissa kaikki vii-
meisen kymmenen vuoden aikana ilmestyneet lehdet.

l Silmäterässä toiminnastaan kertoneita ja ilmoittaneita yhteistyö-
tahoja olivat:
l   Näkövammaisten liitto ry (nuorisotoimi, lasten kuntoutus, työelä-
mäpalvelut, oikeuksienvalvonta) 
l    Suomen JNCL-perheiden tukiyhdistys ry
l   Suomen albinismiyhdistys ry 
l    Sokeain lasten tuki ry
l    Sokeain lasten Tukisäätiö
l    Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri-koulu
l   Celia-kirjasto 
l   Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU ry.

l Päätoimittaja, taitto ja kuvitus:  Leena Honkanen
l Kuvien käsittely, painotiedoston valmistus ja digilehdeksi mode-
rointi: E-dsign/Elias Kapiainen
l Luetus-muotoon muuntaminen: Näkövammaisten liitto/Tiedon-
hallinta
l Vakituiset vapaaehtoisavustajat:
l  Minja Survonen –  Minja, joka kertoo näkövammaisen nuoren elä-
mästä.
l  Merja Rukko, heikkonäköisen pojan äiti
l  Puheenjohtajan palsta: yhdistyksen puheenjohtaja Maija Somer-
kivi.

3•2017

Geeniemme kartoittaja
JNCL-erityisperhetyö

Toiminnallisen näön arviointi

173.indd   1 20.2.2018   9:43:27

Susanna on nuori 
opaskoiran käyttäjä 

Pyykit, ruuat, roskat... 
Miten arjesta selviytyy näkövammaisena

Käsi käden päällä –
Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki

4•2017
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Sähköinen viestintä

l Facebook-seinällä Näkövammaiset lapset ry kerrottiin yhdistyksen ja muiden toimijoiden ajankohtaisista tapahtumista . Facebook-si-
vuilla on 618 tykkääjää. 
l Silmäterä-uutiskirje ilmestyi viisi kertaa vuoden aikana. Kirjeen voi tilata ilmaiseksi omaan sähköpostiosoitteeseen ja tilaajia oli 162. 
Uutiskirje on vapaasti luettavissa yhdistyksen sivuilta.  
l Silmatera.fi-nettisivusto on laaja tietopankki, josta löytyy vastauksia moniin kysymyksiin. Siellä tiedotetaan myös ajankohtaisista ta-
pahtumista.  Sivustoilla on vuoden 2017 aikana ollut 25384 istuntoa, 19352 käyttäjää ja 55619 sivun katselua. Uusia kävijöitä on ollut 
24,8%. (Google Analytics).

l Yhdistys julkaisi kirjan Käsi käden päällä – näkövammaisen 
lapsen kuntouttava arki. Käsi käden päällä käy läpi sokeiden 
ja vaikeasti heikkonäköisten lasten kasvua ja kehitystä vasta-
syntyneestä alakouluikään. Kirjan kirjoittajat ovat pitkän uran 
näkövammaisten lasten kuntoutuksessa tehnyttä ammatti-
laista ja näkövammaisen lapsen äitiä, Jaana Engblom ja Kirs-
ti Hänninen. Kirjan toimitti ja taittoi Leena Honkanen. Kirjaa 
esiteltiin terapia-alan lehdissä ja sitä ovat tilanneet näkövam-
ma-alan ammattilaiset, vanhemmat kuin alan oppilaitokset. 
Kirjan painosmäärä oli 500 kappaletta.
l Yhdistyksen vuoden 2017 toimintakalentereita painettiin 
1000 kappaletta. Ne lähtivät yhdistyksen jäsenkirjeen muka-
na ja postitettiin keskussairaaloiden kuntoutusohjaajille, Nä-
kövammaisten liiton aluetyöntekijöille ja Oppimis- ja ohjaus-
keskus Valteriin. Liiton lasten kuntoutukseen lähetettiin yh-
distyksen toimintakalentereita jaettavaksi uusille perheille.
l Minun lapsekseni -kirjanen julkaistiin vasta näkövamma-
diagnoosin saaneita perheitä varten. Kirjasta painettiin 500 
kappaletta. Se lähetetään uusille perheille heidän liittyessään 
yhdistyksen jäseneksi sekä keskussairaaloiden kuntoutusoh-
jaajat jakavat kirjaa vanhemmille. 
l Näkövammaiset lapset ry – Silmäterä -julisteita silmäklini-
koiden ja muiden näkövammaisten lasten parissa työskente-
levien tahojen asiakastiloihin tehtiin kolme eri kuva-aihetta, 
100 kpl kutakin.
l Yhdistyksen aiempina vuosina kustantamista julkaisuista 
oli edelleen tilattavissa:
Reimakka – aivan erityinen poika, johon on koottu Annariik-
ka Sivosen Silmäterään vuosina 2009–2016 kirjoitetut Rei-
makka-kolumnit. Kolumnit kertovat monivammaisen lapsen 
äitiydestä ja perheen elämästä. 
Oo mun kaa! – Toimintaa ryhmään, jossa on näkövammainen 
lapsi. Kirjan painos loppui loppuvuodesta ja uudistettu pai-
nos ilmestyy helmikuussa 2018. 

Toimittanut Leena Honkanen

Kirja pienen näkövammaisen lapsen vanhemmille ja läheisille

Käsi 
käden 
päällä

Jaana Engblom & Kirsti Hänninen & Leena Honkanen (toim.)

Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki

www.silmatera.fi

www.silmatera.fi

www.silmatera.fi

www.silmatera.fi

www.silmatera.fi

Muut julkaisut
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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 2017

Leiritoiminnan arviointi

Joulukuussa 2017 tehtiin jäsenkysely yhdistyksen jäsen-
perheille, joiden sähköpostisoite oli jäsenrekisterissä. Ky-
sely lähti 339 perheelle ja siihen vastasi 55 henkilöä eli 
vastausprosentti oli 16,2 %.

Perheiltä kysyttiin yhdistyksen toimintamuodoista ja 
niiden merkityksestä jäsenille. Vanhemmat kokivat Silmä-
terä-lehden yhdeksi tärkeimmistä toiminnoista (77,8 %). 
Toiseksi tärkein toimintamuoto oli perhetapaamiset (53,7 
%) ja kolmantena lasten toiminta (42,6 %). Vastaajat koki-
vat saaneensa perhetapaamisista vertaistukea. Nettisivu-
ja jäsenet hyödynsivät tiedon hakuun (55 %), ajankohtais-
ten tapahtumien etsimiseen (52,5 %) sekä ilmoittautumi-
seen (57,5 %). Yksi vastanneista toivoi, että yhdistys lisäisi 
aktiivisuutta näkövammaisten lasten saattamiseksi kave-
riksi toisilleen sekä järjestäisi tapahtumia, joissa kohtaisi 
samankaltaiset näkövammaiset lapset. Haasteena on nä-
kövammaisten lasten harvalukuisuus sekä perheiden pit-
kät välimatkat toisiinsa. Yksi vastanneista koki, että moni-
vammaiset lapset pitäisi huomioida paremmin tilaisuuk-
sissa. Yhdistyksen tapahtumat ovat avoimia kaikille lapsil-
le. Kun on kysymys noin 550:n eri puolilla Suomea asuvan 
lapsiperheen joukosta, joissa lapset ovat iältään vauvasta 
aikuistuviin nuoriin, vammojen aste ja diagnoosit ovat to-
della moninaisia, ei kaikille löydy juuri samankaltaista ikä-
toveria. Yhdistys pyrkii järjestämään toimintaa siten, et-
tä vastaisi näkövammaisten lasten perheiden odotuksiin 
ja toiveisiin. 

Leiritoiminnan määrä vastasi hyvin kysyntään ja jäsenis-
tön tarpeita. Leirit toteutuvat suunnitelmien mukaisesti, 
paitsi Syysviikonloppu jouduttiin perumaan, sillä leirille 
haki ainoastaan yksi perhe. Kilpailutuksen tuloksena lei-
ripaikkana oli Summassaaren kylpylä Saarijärvellä, jonka 
moni perhe koki sijainniltaan kaukaiseksi.

Leiripalautteiden perusteella osallistujien odotukset 
toiminnasta täyttyivät hyvin tai täydellisesti. Leiriohjaaji-
en työpanos sai paljon kiitosta. Leireillä toteutui vertais-
tuki, niiltä löydettiin uusia ystäviä ja perheet rentoutui-
vat. Perheet lähtivät tapahtumaan saadakseen vertais-
tukea muilta vanhemmilta ja tavatakseen samassa tilan-
teessa olevia. Sisarukset ja näkövammainen lapsi saivat 
vertaistukea omissa ryhmissään. Vanhempia motivoi lei-
rille lähtöön tarve löytää näkövammaiselle lapselle ver-
taiskavereita. Leireiltä vanhemmat saivat käytännön ide-
oita arkeen, lapset elämyksiä ja onnistumisen kokemuk-
sia sekä perheet lomaa ja virkistystä. Vanhempien kes-
kustelut olivat tiedollisia ja niissä keskityttiin myös lasten 
yksilöllisiin tarpeisiin. 

Ohjaajien palautteiden perusteella osallistujat olivat 
tyytyväisiä leireihin ja niissä toteutui vertaistuki. Leirien 
ohjelma oli monipuolista mahdollistaen osallistujille ver-
taiskeskustelut sekä eriytetyn toiminnan lapsille ja van-
hemmille. 

Oo mun kaa! -lastenleirillä toteutui vertaistuki, sosi-
aalisten taitojen ja itsenäisen elämän taitojen opettelu. 
Lapsille on merkittävää osallistua leirille yksin ilman van-
hempia ja henkilökohtaista avustajaa.  

Vanhemmille suunnatuissa viikonlopuissa korostui 
rentoutuminen ja rauhalliset vertaiskeskustelut. Viikon-
loput lisäsivät vanhempien jaksamista sekä toivat kaiva-
tun tauon arkeen. 

Omaisten kurssin palautteiden mukaan osallistujat sai-
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Palautetta yhdistyksen toiminnasta:

”Yhdistys oli tärkeä ja tarpeeseen, kun lapsemme oli vielä 
pieni. Kiitos siitä!”
” Epävarmuus melko tuoreina näkövammaisen lapsen van-
hempina askarruttaa, osaammeko tehdä asioita oikein ja 
tukea oikealla tavalla lapsen kehitystä eteenpäin.”
” Olette tärkeä yhdistys näkkäreille ja meille vanhemmille.”
” Monivammaiset pitäisi ottaa paremmin huomioon tilai-
suuksia järjestettäessä!”
” Kiitos yhdistyksen toiminnasta, keskustelut sokeiden ja 
heikkonäköisten nuorten ja aikuisten kanssa on ollut antoi-
saa”
” Yhdistys voisi lisätä aktiivisuutta näkövammaisten lasten 
saattamisessa kavereiksi toisilleen.”
”Haluaisin osallistua lähellä oleviin tapahtumiin, joista saisi 
vertaistukea ja lapsi onnistumisen kokemuksia ja kokemuk-
sia siitä, ettei ole ainoa erilainen. Mieluummin sellainen ta-
pahtuma, missä samankaltaisia kuin tyttäreni eli vain näkö-
vamma.”
” Kuunnelkaa herkällä korvalla mitä toiveita kentältä kuu-
luu ja toimikaa sen mukaan. Yrittäkää aktivoida uusia mu-
kaan toimintaan.”

vat paljon tietoa näkövammasta, ohjeita ja vinkkejä sekä 
näkemystä ja suhtautumista laaja-alaisesti lapsen näkö-
vammaan. 

Kurssille hakeuduttiin, jotta opittaisiin vastaamaan nä-
kövammaisen lapsen tarpeisiin ja olemaan perheen tu-
kena. 

Leirien tarvetta arvioidaan jäsenkyselyjen, palautteiden 
ja hakijamäärien pohjalta. Osallistuja-analyysin avulla toi-
minnan painopisteitä pystytään suuntaamaan niin, että 
esimerkiksi eri ikä- tai vammaryhmien osallistumishaluk-
kuus huomioidaan leirejä suunniteltaessa. Näin toimintaa 
kehitetään ja arvioidaan uudelleen.

Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa perheiden ja lasten 
elämään pitkällä aikavälillä erilaisissa elämäntilanteissa ja 
-vaiheissa lapsuudesta aina aikuisuuteen asti. 
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Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 
Puheenjohtaja: 
l Maija Somerkivi, Espoo 8.4. lähtien
Varsinaiset jäsenet:
l Sirpa Bamberg, Vesilahti
l Juho Helmiharju, Ylöjärvi
l Juho Kyntäjä, Vantaa, varapuheenjohtaja
l  Riitta Maatiala, Helsinki
l  Hanno Peuranen, Espoo  8.4. lähtien
l Minna Survonen, Piikkiö
Varajäsenet:
l  Tiia Immonen, Turku
l Jenna Mäkelä, Aura 8.4. lähtien
l Jani Pohjolainen, Pornainen
l  Anna Sarén, Lempäälä 
l Marjo Snellman, Otava 
l  Minna Sutinen, Pieksämäki
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita, mutta kokouksiin 
liittyvät matka-, majoitus- ja ateriakulut korvataan.

Työntekijät
Yhdistyksen palveluksessa työskenteli vuonna 2017:
l FM Leena Honkanen 
toiminnanjohtaja 31.1. saakka ja Silmäterä-lehden päätoimit-
taja, järjestösuunnittelija 1.2. lähtien
l sosionomi (YAMK) Anne Latva-Nikkola 
aluekoordinaattori 31.1. saakka ja toiminnajohtaja 1.2. lähtien 
l Palkattuja leiri- ja kerho-ohjaajia oli vuoden aikana kaikkiaan 
34 eripituisilla jaksoilla. 
l Vertaistukitoiminnassa sekä Silmäterä-lehden avustajina toi-
mii 6 vapaaehtoistyöntekijää.

l Veikkaus on yhdistyksen päärahoittaja, jonka rahoitusosuus 
yhdistyksen koko toiminnan kuluista oli noin 65%. Muu osa 
toiminnan rahoituksesta muodostuu leiri- ja kurssitoiminnan 
tuotoista, jäsenmaksuista sekä yksityisistä lahjoituksista.
l Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Eklöf Talous Oy. Tilintar-
kastajina toimivat Markku Alho KHT ja toiminnantarkastajana 
Heikki Alavesa sekä varatilintarkastajina Markku Koskela KHT ja 
varatoiminnnatarkastajana Kirsti Hänninen.

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

Yhteistyö 
Näkövammaiset lapset ry tekee yhteistyötä näkövamma-
alalla sekä laajemmin sosiaali- ja terveysalalla toimivien 
järjestöjen, koulujen yhteisöjen ja yritysten kanssa.
l  Keskeisimpiä kumppaneita ovat Näkövammaisten liit-
to ry, Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry, Oppi-
mis- ja ohjauskeskus Valteri, Sokeain lasten tuki ry. Yhdis-
tys on mukana Soste ry:n ja Vammaisten lasten tukisääti-
ön verkostoissa. 
l Näkövammaisten Keskusliitto ry:n valtuustossa yhdis-
tyksen valtuutettuna on Maija Somerkivi ja varavaltuutet-
tuna Juho Kyntäjä.
l  Näkövamma-alan toimijoiden verkostopäiville Jyväsky-
lässä 31.1.–1.2.2017 osallistui Anne Latva-Nikkola. 
l  Yhteistyössä Näkövammaisten liiton kansainvälisen yk-
sikön kanssa järjestettiin 8.8.2017 Etelä-Koreasta tulleil-
le vierailijoille tutustuminen näkövammaisten lasten kou-
lunkäyntiin ja kuntoutukseen Suomessa. Vierailijoita oli 
12. Näkövammaisen koululaisen arjesta oli kertomassa 
koululainen Solina Rosti ja koululaisen vanhempi Maija 
Somerkivi sekä toiminnanjohtaja.
l  Yhdistys allekirjoitti julkilausuman käsityöläisammat-
tien koulutuksen puolesta Keskuspuiston ammattiopisto 
Arlan toimipisteelle. Lausuma tehtiin yhteistyössä Näkö-
vammaisten Käsityöntekijöiden, Näkövammaisten liiton 
sekä Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaisten kanssa.

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 8.4.2017 Cu-
mulus Resort Aulangolla, Hämeenlinnassa. Kokoukseen 
osallistui 28 jäsentä.
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