
Tapahtumakalenteri 
2019

Näkövammaiset lapset ry 

Vuosi täynnä kivaa tekemistä lapsille ja aikuisille. 

Suunnista seikkailuun, tutustu uusiin ihmisiin, ylläty!



Viikonlopputapahtumia koko perheelle

Pohjois-Suomen leiri 26.1.–27.1.2019
Santasport Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi
Vertaisviikonloppu 0–17-vuotiaiden näkö- ja 
näkö-monivammaisten lasten perheille. 
Ohjelmassa yhteistä liikuntaa koko perheelle, 
rentoutumista ja vertaistarinoita. 
Mukaan mahtuu 10 perhettä.
Hinnat:
l   näkövammainen lapsi ilmainen
l   yksi saattaja 20 €
l   aikuinen 40 €
l   lapsi yli 4v. 40 €
l   alle 4-vuotias ilmainen
Aloitus on lauantaina klo 10.00 ja leiri loppuu sunnuntaina lounaaseen klo 12.00. Pitkämatkalaisten on 
mahdollista yöpyä perjantai-lauantai välinen yö hintaan, 50 €/aikuinen (sisältää lauantain aamiaisen).
Hinnat sisältävät majoituksen täysihoidolla Sporthotel standardhuoneissa sekä ohjelman.
Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa.
Hakemukset 6.1.2019 mennessä.

Ilmoittautumisohjeita
l  Tapahtumiin ja leireille osallistujat valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä, 
ja kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä sähköpostitse. 
l  Ensisijalla ovat aina ensimmäistä kertaa mukaan lähtijät. 
l  Tapahtumiin voi osallistua ilman Näkövammaiset lapset ry:n jäsenyyttä.

Ilmoittautuminen: www.silmatera.fi -> Toiminta 
l  Ilmoittautumislomakkeet ja tapahtumien lisätiedot löytyvät netistä.
l  Täytä huolellisesti lasta koskevat taustatiedot. 
l  Tiedot ovat luottamuksellisia, ne annetaan vain leiri- tai kerho-ohjaajien käyttöön. 
l  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. 
l  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.
Siis: jos et voikaan osallistua tapahtumaan, 
tee peruutus, etteivät arvokkaat paikat jää täyttämättä.



Silmäterä-viikonloppu 8.6.–9.6.2019
Hyvinvointikartano Kaisankoti, Espoo
Suunnattu näkövammaisten lasten perheille, jotka ovat liittyneet 
Näkövammaiset lapset ry:hyn vuoden sisällä tai eivät ole aiemmin osallistuneet leireille. 
Koko perheen puuhaa, vanhempien juttelua, lasten leikkiä sekä 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 5 €
l   4-14-v. lapsi ilmainen
Yöpymispaketin hinta (sis. lauantaina lounas, välipala, 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 22.4.2019 mennessä.

Liikunnallinen pääsiäinen 19.4.–21.4.2019
Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Koko perheelle suunnattu vauhdikas viikonloppu. 
Ohjattua liikuntaa vanhemmille, lapsille ja perheen pienimmille. 
Lajeina maalipallo, telinevoimistelu, luistelu sekä muuta soveltavaa liikuntaa. 
Ohjelmassa myös uintia ja leppoisaa yhdessäoloa vertaisten kanssa.
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 120 €
l   lapsi 6-16v. 80 €
l   lapsi 0-5-v. ilmainen
Hinnat sisältävät hotellitason majoituksen (kaksi vuorokautta) sekä täysihoidon.
Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa.
Hakemukset 3.3.2019 mennessä.



Leirejä perheille
Koiramainen perheleiri 21.7.–25.7.2019
Ruissalon kylpylä, Turku
Karvaisia kavereita, ystäviä ja liikkumistaitoa – mukana on lemmikki-, hali- ja opaskoiria. 
Näkövammainen lapsi saa tukea liikkumistaitoon sekä pääsee kulkemaan koulutetun opaskoiran kanssa. 
Mukaan tarvitaan oma valkoinen keppi, ohjelmassa on liikkumistaidon harjoittelua luonnosta nauttien.  
Hoitokoirien kanssa opitaan vastuunkantoa, vuorovaikutus- ja itsenäisen elämän taitoja. 
Leirillä on koko perheelle yhteistä ohjelmaa sekä vanhemmille, 
näkövammaisille lapsille ja sisaruksille eriytettyä ohjelmaa.
l  Leiri on suunnattu alakouluikäisille 7–12-vuotiaille lapsille perheineen. 
l  Mukaan mahtuu kuusi perhettä.
l  Leiri järjestetään yhteistyössä Sokeain lasten tuki ry:n kanssa.
Hinnat: 
l  näkövammainen lapsi ilmainen
l  saattaja 50 €
Muut perheenjäsenet: 
l  aikuinen 85 €
l  4–14-v. lapsi 45 €
l  alle 4-vuotias ilmainen
Hakemukset 14.4.2019 mennessä.

Syysviikonloppu 5.10.–6.10.2019
Kylpylähotelli Päiväkumpu, Karjalohja
Vietä leppoisa viikonloppu vertaisperheiden kanssa 
rentoutuen kylpylässä, nauttien syksyisestä luonnosta ja hyvästä ruoasta. 
Hinnat: 
l   näkövammainen lapsi ilmainen
l   saattaja 30 €
Muut perheenjäsenet: 
l   aikuinen 85 €
l   4–14-v. lapsi 40 €
l   alle 4-vuotias ilmainen
Hinta sisältää majoittumisen, ruokailut lauantain tervetulokahvista 
sunnuntain lounaaseen, kylpylän sisäänpääsyn sekä järjestetyn ohjelman.
Hakemukset 25.8.2019 mennessä.



Tuettu loma 15.7.–20.7.2019
Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
Hyvinvointilomat ry järjestää yhteistyössä 
Näkövammaiset lapset ry:n kanssa tuetun loman 
näkövammaisten lasten perheille. 
Lomalla on ohjattua liikuntaa, ulkoilua ja muita aktiviteetteja.
Täysihoitoloma sisältää:
l   viisi täysihoitovuorokautta (ruokailut aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala)
l   majoitus kahden hengen huoneissa tai perhehuoneissa
l   yhteistä ohjattua ohjelmaa kaksi kertaa päivässä (paitsi tulo- ja lähtöpäivänä)
l   kaksi kertaa kahden tunnin lastenhoito 3-6-vuotiaille ryhmähoitona
Valintaperusteena ovat sosiaaliset lähtökohdat. Esimerkiksi lapsen sairauden tai vammaisuuden aiheutta-
ma rasite perheelle, omaishoito, vammaisen lapsen yksinhuoltajuus, perheen tulotaso tai muut vastaavat 
seikat vaikuttavat valintaan. 
Tukea ei voida myöntää peräkkäisinä vuosina. 
Loman hakuaika 15.1.–31.3.2019: 
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/37427 
(linkki toimii vain hakuaikana).

Lomalle hakeminen:
l  Hakija (vanhempi) täyttää hakulomakkeen. Siihen on laitettava kaikki kysytyt tiedot.
l   Samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet täyttävät yhden hakemuksen.
l  Henkilötunnus (myös lasten) on oltava oikein.
Hyvinvointilomat lähettää lomalle valituille kutsun ja laskun.
Hinta: aikuinen 100 euroa ja alle 16-vuotiaat lapset maksutta.
l  Matkakuluista ja mahdollisten retkien kustannuksista lomalaiset vastaavat itse.
Lisätiedustelut:
Näkövammaiset lapset ry, 050 403 9080, nlt@silmatera.fi
Hyvinvointilomat ry, 010 830 3400, toimisto@hyvinvointilomat.fi, http://hyvinvointilomat.fi/

Leirejä lapsille ja nuorille
Nuorten viikonloppu 30.3.–31.3.2019
Varalan Urheiluopisto, Tampere
Seikkailuja ja hurvituksia Tampereella, Varalasta piipahdetaan keskustaan. 
Illalla leppoisaa saunomista ja illanviettoa. 
l  Leiri on suunnattu 12–16-vuotiaille näkövammaisille nuorille.
l  Leiri järjestetään yhteistyössä Näkövammaisten liiton Nuorisotoimen kanssa. 
Hinta: 40 € (sisältää majoituksen täysihoidolla ja ohjelman)
Hakemukset 24.2.2019 mennessä.



Viikonloppuja vanhemmille
Vanhempien viikonloppu 6.4.–7.4.2019
Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous 6.4.2019
Hyvinvointikartano Kaisankoti, Espoo
l  Tämä viikonloppu on suunnattu näkövammaisten lasten vanhemmille, varaa hyvissä ajoin 
mummit, vaarit tai kummit lapsenvahdiksi. 
l  Yhteinen aloitus klo 10.30 yhdistyksen vuosikokouksella. 
l  Vuosikokouksen jälkeen kuvailutulkit Anu Aaltonen ja Carita Lehtniemi kertovat elokuvien, taiteen ja 
teatterin kuvailutulkkauksesta. Vanhemmat saavat ideoita, kuinka kuvallinen ilmaisu muutetaan sanoiksi. 
l  Virallisen osuuden jälkeen vertaiskeskusteluja sekä rentoutumista keväisessä luonnossa ja saunaosastolla. 
l  Yhteinen illallinen noutopöydästä nautitaan klo 18.00 rauhassa rupatellen.
Hinta: 65 €/henkilö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja puolisot). Hinta sisältää yöpymisen ja ateriat (lau-
antaina tervetulokahvi, lounas, päivällinen ja sunnuntaina aamiainen) sekä ohjelman. Huoneet ovat käy-
tössä lauantaina klo 15 lähtien. 
l  Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yhdistyksen matkustussäännön mukaisesti.
Hakemukset 25.2.2019 mennessä.

Oo mun kaa! -leiri 15.6.–19.6.2019 ”Luonto ja seikkailu”
Urheiluopisto Kisakeskus, Pohjankuru
Leirillä pääset seikkailemaan kesäisessä metsässä luonnon helmassa, 
opit rummun rakentamisen niksit ja puun kasvatuksen salat. 
Löydät uusia kavereita, vietät kesälomaa vertaisten 
ja hauskojen ohjaajien kanssa ilman vanhempia. 
Leiriltä kotiutuu monta kokemusta rikkaampi, rohkeampi ja itsenäisempi lapsi. 
l  Leiri on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille ja mukaan mahtuu 18 leiriläistä.
l  Leiriläiset valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä 
ja ensisijalla ovat ensimmäistä kertaa lastenleirille tulevat. 
Hinta: 110 € (sisältää majoituksen täysihoidolla, ruokailut ja ohjelman)
l  Majoittuminen 2–3 hengen huoneissa.
l  Leirimatkoja ei korvata ja leirille ei ole järjestetty kuljetusta.
Perhe voi tarvittaessa anoa kunnan vammaispalvelusta henkilökohtaista apua lapselle leirin ajaksi sekä 
mahdollista taloudellista avustusta lapsen leirimaksuihin. 
Huomioi, että henkilökohtaiselle avustajalle täytyy kustantaa majoitus, matkat, ruokailut ja palkkio.
Hakemukset 7.4.2019 mennessä.

Nuorten viikonloppu 20.9.–22.9.2019 ”Ihmissuhteet ja ystävyys”
Koulutuskeskus Sopukka, Sipoo
Minkälainen on todellinen ystävä, minkälainen ystävä minä olen? 
Vatsanpohjan kutitus ja poskien punoitus, olenkohan ihastunut? 
Viikonlopun aikana pureudutaan ihmissuhteisiin ja taiteillaan ystävälle pieni lahja. 
l  Leiri alkaa perjantaina klo 17.30 päivällisellä ja päättyy sunnuntaina lounaaseen klo 12.00. 
l  Leiri on suunnattu 12–16-vuotiaille näkövammaisille nuorille. 
l  Kotiin viemiseksi pakataan rohkeutta osallistua 
Näkövammaisten liiton nuorisotoimintaan vuonna 2020. 
Hinta: 60 € (sisältää majoituksen täysihoidolla ja ohjelman)
Hakemukset 11.8.2019 mennessä.



Läheisten kurssi 22.11.–24.11.2019
Koulutuskeskus Sopukka, Sipoo
l  Suunnattu äskettäin diagnoosin saaneiden näkövam-
maisten lasten perheiden läheisille (isovanhemmat, 
kummit, tädit, sedät jne.).
l  Osallistujat saavat tietoa näkövammaisen lapsen kas-
vun tukemisesta, leikistä ja liikkumisesta. 
Kurssilla on mahdollisuus jakaa kokemuksia vertaisryh-
mässä. 
l  Viikonloppu etenee leppoisasti aihepiireistä keskustel-
len ja yhdessä toimien, luonnonrauhassa rentoutuen 
ja maukkaasta ruuasta nauttien.
l  Kurssi alkaa perjantaina klo 14.30 tervetulokahvilla 
ja päättyy sunnuntaina lounaaseen.
Hinta: 80 € 
Hinta sisältää kurssin aikaisen majoituksen täysihoidol-
la ja ohjelman. 
Hakemukset 20.10.2019 mennessä.

Äitien viikonloppu 31.8.–1.9.2019
Inkalan Kartano, Hämeenlinna
Hengähdystauko näkövammaisten lasten äideille vertais-
ten parissa, lepoa ja virkistystä kauniissa kartanomiljöös-
sä. Majoittuminen 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. 
Hinta: 60 € (sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelman)
Hakemukset 29.7.2019 mennessä.

Isien viikonloppu 24.8.–25.8.2019
Ilolan maatila, Valkeakoski
Maatilan rauhaa luonnon ja eläinten äärellä, 
vertaisturinoita ja kipakoita löylyjä kylpypaljun kera – siitä 
syntyy näkövammaisten lasten isien viikonloppu.
Majoitus on Asemarakennuksen yläkerrassa 
2–3 hengen huoneissa, wc- ja suihkutilat ovat 
yhteisenä aulatilassa. 
Viikonloppu alkaa lauantaina klo 14.00 
ja päättyy sunnuntaina lounaaseen klo 12.00.
Hinta: 60 € (sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelman)
Hakemukset 28.7.2019 mennessä.

Tietoa ja vertaistukea läheisille

Näkövammaiset lapset ry:n toimisto
Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki
l  Miten vanhempi selviää erityislapsen van-
hemmuudesta? 
l  Miten osaan olla ja toimia näkövammais-
en lapsen kanssa? 
l  Miten tuen koko perhettä parhaiten?
Läheistenlauantai on suunnattu näkövam-
maisten lasten perheiden 
läheisille (isovanhemmat, kummit, tädit, 
sedät jne.). 
l  Lauantaina 9.2. klo 9.30–18.00
Toimisto sijaitsee Malmin juna-aseman 
läheisyydessä.
Hinta:  15€/henkilö
Hinta sisältää ruokailut ja ohjelman.
Hakemukset 27.1.2019 mennessä.

Läheistenlauantai 9.2.2019



Oo mun kaa! -kerhoja 8–13-vuotiaille
8–13-vuotiaiden näkövammaisten lasten Oo mun kaa! -kerhot kokoontuvat kerran kuukaudessa. 
Kerhoissa ohjelmaa lasten toiveiden mukaisesti: 
pelejä, leikkejä, kädentaitoja, liikuntaa, leivontaa ja retkiä. 
Ohjauksesta vastaavat pääosin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. 
Kerho on osallistujille maksuton.

Helsinki
l  kerran kuukaudessa tiistaisin kello 17.30–19.30, 
Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
8.1., 5.2., 5.3., 2.4. ja 7.5.

Jyväskylä
l  kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20, 
Keski-Suomen Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
10.1., 14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5.

Tampere
l  kerran kuukaudessa maanantaisin kello 18.00–20.00, 
Tampereen seudun Näkövammaiset ry (Kuninkaankatu 8 A 4)
7.1., 4.2., 4.3., 1.4. ja 6.5.

Turku
l  kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 17.30–19.30, 
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pitkäkatu 37)
9.1., 13.2., 13.3., 10.4. ja 8.5.

Kerhot kokoontuvat syyskaudella syyskuusta joulukuuhun.
Ilmoittautuminen: www.silmatera.fi/toiminta
Lisätietoja: Anne Latva-Nikkola, anne.latva-nikkola@silmatera.fi, p. 050 403 9080

Sokkotreffit Helsingissä
Näkövammaisten lasten perheiden tapaamiset, 
sokkotreffit, kokoontuvat 
Jaatisen Majalla (Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki). 
Vanhemmilla on aikaa rupatella kahvikupposen äärellä 
ja lapset saavat touhuta, pelata ja leikkiä 
ohjaajien kanssa Jaatisen leppoisissa tiloissa. 
Tapaamiset ovat perheille maksuttomia.
Kevään sunnuntait klo 16–18
20.1., 3.3. ja 14.4.
Syyskaudella sokkotreffit kokoontuvat kolmesti.

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


