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Näkövammaiset lapset ry:n perustava kokous pidettiin Tuusulan Onnelassa 11. 
kesäkuuta 1970. Yhdistyksen nimeksi päätettiin tuolloin Näkövammaisten Lasten 
Vanhemmat r.y. Silloin mukana oli kaikkiaan 18 isää ja äitiä, jotka olivat huoman-
neet, kuinka tarpeellista on jakaa kokemuksia näkövammaisen lapsen vanhempi-
na. Tuolloin esillä olivat erityisesti kouluun ja koulunkäyntiin liittyvät asiat. Vielä 
1960-luvun lopulla monet näkövammaiset lapset kävivät perinteisiä sokeainkou-
luja, jotka sijaitsivat Helsingissä ja Kuopiossa ja näin ollen muualta tulleet pääsi-
vät kotiinsa vain harvoin – kauimpana asuvat ehkä vain lukukausien välissä. Van-
hemmat lähtivät ajamaan kouluintegraatiota: he halusivat lapset asumaan omaan 
kotiin ja käymään koulua lähikouluissa. 

Pienen joukon työ ja tarmo vei yhdistystä eteenpäin ja vuosien kuluessa siitä on 
kasvanut suuri, kahdeksansadan jäsenen yhteisö. Nykyisessä Näkövammaiset lapset 
ry:ssä mukana on eri-ikäisten heikkonäköisten, sokeiden ja monivammaisten lasten 
perheitä joka puolelta Suomea. Vuoden 2018 aikana yhdistykseen liittyi 17 uutta 
jäsentä, ja jäsenmäärä vuoden lopussa oli 544 jäsenperhettä, yhteensä 785 jäsentä. 
Kannatusjäseniä oli 63 ja yhteisöjäseniä 4. Yhdistyksen toiminta on avointa kaikille 
näkövammaisten lasten perheille ja läheisille, vaikka vanhemmat eivät olisi jäseniä.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on taata näkövammaisille lapsille parhaat 
mahdolliset edellytykset koulutukseen, harrastamiseen, taitojen hankintaan, sosi-
aalisten suhteiden rakentamiseen, kuntoutumiseen, hyvään elämään ja onnelliseen 
lapsuuteen sekä vanhemmille tietoa ja vertaistukea. Tämä tavoite sisältää paljon: 
sekä vanhempien, alan ammattilaisten että viranomaisten tulee saada tietoa lap-
sen kehitykseen, koulunkäyntiin, opiskeluun ja harrastusmahdollisuuksiin liitty-
vistä asioista. Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä oman yhteisön tuki – ver-
taistuki – ovat niin ikään tärkeitä lapsen ja koko hänen perheensä elämän sujumi-
sen kannalta. 

Yhdistys kertoo ja tiedottaa näkövammaisten lasten ja nuorten asioista Silmäte-
rä-lehdessä, sähköisellä uutiskirjeellä, silmatera.fi-sivuilla sekä omalla facebook-sei-
nällä. Se järjestää toimintaa, jossa vanhemmat, lapset ja heidän sisaruksensa tapaa-
vat toisia samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia perheitä ja jakavat keskenään 
arjen asiantuntemusta. Tällä tavoin ehkäistään lasten ja perheiden syrjäytymistä ja 
tuetaan vanhemmuutta sekä nuorten täysipainoista osallistumista yhteiskuntaan.



3

Leiritoiminta
Leiritoiminnan tavoitteena on auttaa perhettä ja lasta selviytymään näkövamman mukanaan tuomasta haas-
teesta. Leireillä nostetaan esiin perheen omia voimavaroja ja selviytymiskeinoja, joiden avulla perheenjäse-
net pystyvät asettamaan omat vaikeutensa ja vahvuutensa realistisiin mittasuhteisiin. Vertaisten kesken jae-
taan tietoa ja saadaan uusia ystäviä niin lasten kuin aikuisten kesken. Leirit tuovat iloa ja vaihtelua arkeen.

Erilaisia leirejä ja lomia järjestettiin vuoden aikana kaikkiaan 9, joilla yksittäisten kävijöiden määrä oli 142 
henkeä. Leireistä kaksi jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi: Oo mun kaa! -päiväleiri ala-
kouluikäisille Helsingissä ja Omaisten kurssi Ylöjärvellä. 

Leiripaikat valittiin tarjousten perusteella huomioiden hinta ja tilojen soveltuvuus leiritoimintaan. Leireis-
tä tiedotettiin Silmäterä-lehdessä, toimintakalenterissa, uutiskirjeessä, www-sivuilla, Facebookissa sekä kes-
kussairaaloiden kuntoutusohjaajien, Näkövammaisten liiton aluetyöntekijöiden ja Oppimis- ja ohjauskeskus 
Onervan kautta.

Kumppaneina toiminnassa ovat:
Pohjois-Suomen leiri – Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta Vau ry 
Liikunnallinen pääsiäinen – Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta Vau ry 
Silmäterä viikonloppu – Sokeain lasten tuki ry
Koiramainen perheleiri – Sokeain lasten tuki ry

Palautetta leireistä:
l   Lapsella ei tule riitoja leireillä ja tapaamisissa muiden lasten kanssa juurikaan, vaan kaikki hyväksyvät toi-
sensa. Vertaistuki on hieno juttu.
l   Koiramainen teema oli hyvä (perheleirillä). Oli myös mukavaa, kun saman teeman ympärille pystyi kehit-
telemään muutakin ohjelmaa. Koirat olivat lapsille tärkeitä ja sen huomasi myös koiraohjelman ulkopuolella 
lasten kanssa jutellessa.
l   Koirat olivat (perhe)leirin kohokohta ja lapset sekä vanhemmat nauttivat niiden läsnäolosta ja aktiviteeteis-
ta, joissa koirat olivat mukana. Lisäksi oli hyvä, että leirillä oli opaskoirakouluttaja-ammattilaisia paikalla.
l   Mukavinta leirillä oli auttaa toista leiriläistä ja saada yhteisiä kavereita.
l   Hyviä ystäviä saatu vuosien varrella, joita aina mukava tavata ja vaihtaa kuulumisia.
l   Vanhemmat rentoutuivat leirillä. 4 (osittain samaa mieltä, 1–5)
l   Saimme vertaistukea. 4,2 (osittain samaa mieltä, 1–5)
l   Leiri vastasi odotuksiamme. 4,2 (osittain samaa mieltä, 1–5)
l   Lapsi löysi uusia kavereita/tapasi vanhoja kavereitaan. 3,7 (vähän samaa ja eri mieltä, 1–5)

Taulukko 1: Leiritoiminta 2018
Leiri                                                              Paikka                                                                           Osallistujat ja ohjaajat 
Pohjois-Suomen leiri 27.–28.1.            Lapin urheiluopisto Santasport, Rovaniemi         2 perhettä:    4 aikuista,   5 lasta, 2 ohjaajaa
Liikunnallinen pääsiäinen 30.3.–1.4.  Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola                            9 perhettä:  14 aikuista, 18 lasta, 3 ohjaajaa
Vanhempien viikonloppu 7.4.–8.4.     Cumulus Resort Aulanko, Hämeenlinna          28 aikuista 
Oo mun kaa! -päiväleiri 4.6.–8.6.        Näkövammaiset lapset ry:n toimisto, Helsinki     (peruuntui)
Silmäterä-viikonloppu 9.6.–10.6.        Ruissalon Kylpylä, Turku                                           5 perhettä:  10 aikuista, 10 lasta, 4 ohjaajaa
Oo mun kaa! leiri 10.6.–14.6.2018     Urheiluopisto Kisakeskus, Pohjankuru                  16 lasta, 8 ohjaajaa
Koiramainen perheleiri 29.7.–2.8.      Ruissalon Kylpylä, Turku            6 perhettä:  11 aikuista, 11 lasta, 6 ohjaajaa
Äitien viikonloppu 8.9.–9.9.                  Inkalan Kartano, Hämeenlinna            14 aikuista
Nuorten viikonloppu 14.9.–16.9.         Hostel Suomenlinna, Helsinki                    6 nuorta, 3 ohjaajaa
Isien viikonloppu 29.9.–30.9.                Varjola, Kuusa                   5 aikuista
Syysviikonloppu 13.10.–14.10.             Kylpylähotelli Päiväkumpu, Karjalohja         11 perhettä:  18 aikuista, 19 lasta, 4 ohjaajaa
Omaisten kurssi 23.11.–25.11.             Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi        (peruuntui)
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Vertaistoiminta
Vertaistuen merkitys vammaisen lapsen perheessä on suuri. Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää ver-
taistapaamisia (alue- ja perhetapaamisia ja lasten kerhotoimintaa) ja tukee näin vanhemmuutta, sisaruutta ja lap-
sen omaa identiteettiä. 

Alue- ja perhetapaamiset
Pääkaupunkiseudun säännöllisissä perhetapaamisissa Jaatinen ry:n Majalla vanhemmat ovat kuunnelleet alustuk-
sia ja keskustelleet. Lapsilla on vanhempien ohjelman aikana omaa ohjelmaa lasten ohjaajien johdolla. 
Perhetapaamiset ja tapahtumapäivät ovat pääkaupunkiseudulla vapaaehtoisen vertaistukijan järjestämiä. Vuonna 
2018 vertaistukijana toimi Maija Somerkivi. Lisäksi yhdistyksen hallituksen jäseniä pyydettiin yksittäisiin tapahtu-
miin vertaistoimijoiksi, heitä oli yhteensä viisi. Kaikkiaan tapahtumia on ollut 18. 
Yhteistyötä on tehty Suomen albinismiyhdistys ry:n ja Suomen JNCL-perheiden tukiyhdistys ry:n kanssa tukemalla 
heidän perhetapaamisiaan. 

Taulukko 2: Aluetapaamiset 

Aika/paikka/ohjelma     Perheitä/aikuisia/lapsia

Pääkaupunkiseutu 
19.1. Isien saunailta     -/3/-
22.1. HopLop, Kerava     14/21/25
9.2. Äitien hemmotteluilta, toimisto, Helsinki   -/7/-
4.3. Perhetapaaminen, Jaatisen Maja, Helsinki, Näkövammainen nuori, Miika Honkanen     7/11/8
15.4. Perhetapaaminen, Jaatisen Maja, Helsinki, Timo Ylikarhu, liikkumistaito, Iiris-kuntoutus    6/8/9
7.5. Perhetapaaminen, Jaatisen Maja, Helsinki, Työelämäpalvelut, Ville Ukkola, NKL ry     4/7/6
8.6. Erityinen Puuhapäivä, Puuhamaa, Tervakoski        11/16/18
19.8. Perhetapaaminen, Jaatisen Maja, Helsinki, Näkövammaisen lapsen apuvälineet, Näköpiste PolarPrint Oy    8/12/15
7.10. Perhetapaaminen, Jaatisen Maja, Helsinki, Sosiaaliturva, oikeuksienvalvonnan asiantuntija Annika Tyynysniemi, Näkö-
vammaisten liitto      9/13/13
26.10. Äitien hemmotteluilta, toimisto, Helsinki   -/6/-
4.11. Perhetapaaminen, Jaatisen Maja, Helsinki, Tulevan ideointia 4/7/6
17.11. HopLop Varisto, Vantaa, Sokeain viikon juhlat   12/20/30
15.12. Helsinki Kiasma, opastettu kierros    7/11/14

Tampereen seutu
13.1. Muumimuseo Tampere     7/13/13
19.5. Reipin tila, Pirkkala     6/11/12
5.10. Äitien hemmotteluilta, Tampereen seudun näkövammaiset ry -/7/-
17.11. HopLop, Linnainmaa, Tampere, Sokeain viikon juhlat  5/9/11

Turku
5.10. Äitien hemmotteluilta, Varsinais-Suomen Näkövammaiset -/5/-
17.11. HopLop, Turku, , Sokeain viikon juhlat    9/16/19

Yhdistyksen tukemat tapahtumat:
Suomen JNCL-perheiden tukiyhdistys ry 
27.–28.1. Leirikeskus Rantalahti, Janakkala    7/12/17
Suomen albinismiyhdistys ry 
22.–23.9. Syystapaaminen, Aulanko, Hämeenlinna   5/10/12
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Oo mun kaa! -toiminta
Oo mun kaa! -kerhotoiminta on tarkoitettu 8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille. Vuonna 2018 kerhoja ko-
koontui neljällä eri paikkakunnalla, kerhokertoja oli 45 ja lapsia enimmillään 21.

Kerhotoiminnan haasteena on näkövammaisten lasten harvalukuisuus: vain suurissa kaupungeissa ikäluok-
kaan kuuluvia lapsia on tarpeeksi kerhon perustamiseksi. Koska kerhoon tullaan pitkien välimatkojenkin takaa, 
viikoittaiset kokoontumiset eivät ole mahdollisia, vaan kerhot kokoontuvat keskimäärin kerran kuukaudessa lu-
kukausien aikana.

Kerhotoiminnassa on tehty yhteistyötä Näkövammaisten liitto ry:n alueyhdistysten kanssa niin, että kerho on 
kokoontunut alueyhdistyksen tiloissa. Alueyhdistykset tarjoavat ilmaiset kerhotilat Jyväskylässä, Tampereella ja 
Turussa. 

Oo mun kaa! -kerhotoiminnan ohjaajat ovat pääsääntöisesti sosiaali- tai terveysalan opiskelijoita. Ohjaajat 
saavat yhdistyksestä kerhojärjestelyjä koskevan tuen sekä koulutuksen näkövammaisen lapsen kanssa toimimi-
seen.

Kerho-ohjelmassa muun muassa:
Oppiminen: itsensä ilmaisua Tarinapöydän ohjaamana, ruoanlaittoa, leivontaa, kaupassa käyntiä, liikkumista 
kauppakeskuksessa, iPhone ja iPad työskentelyä
Liikunta: keilaus, HopLop, pulkkamäki, luistelu, leikkipuistoretket, lintujen bongaus
Kädentaidot: liman teko, muottihiekka, ystävänpäiväkortit, jouluaskartelut
Lapset ovat löytäneet kerhoista uusia kavereita ja rohkaistuneet lähtemään myös Oo mun kaa! -leirille.

Kerhopalautteita:
l   Parasta on ollut yhdessäolo sekä luistelu.
l   Aina ollut mukava tulla kerhoon.
l   Kerho on tosi kiva, mukavia ohjaajia ja kavereita. Koskaan ei ole tylsää!
l   Kerhossa on ollut minusta hauskaa. 4,8 (1–5, 5 täysin samaa mieltä)
l   Olen oppinut kerhossa uusia asioita. 4,1 (1–5)

Oo mun kaa! -sisukerho
Helsingissä 4–7-vuotiaille näkövammaisille yritettiin käynnistää kerhoa keväällä, 
mutta se peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Oo mun kaa! -kuviskerho
Näkövammaisille lapsille järjestettiin neljän kerran kuvaamataidonkurssi syksyllä. 
Kerhon vetäjinä toimi Paints and Friends, kuvataiteen aineopettajien taidekollektiivi.

Palautetta vertaistoiminnasta:
l   Mukavia tapahtumia arjen keskelle.
l   Tapaamisissa saa kysyä ”tyhmiä” juttuja, 
eikä kukaan naura.
l   Asiantuntevaa ja ihanaa porukkaa!
l   Elämästä tullut ”helpompaa” vertaistuen 
ansiosta.
l   Antanut hyviä kohtaamisia vertaisten 
kanssa, paljon uutta tietoa ja toiveikkuutta 
tulevaisuuteen.
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Taulukko 3: Oo mun kaa! -kerhotoiminta
Paikkakunta ja kerhopaikka  Kerhokerrat/Lapsia/Ohjaajia

Helsinki, Näkövammaiset lapset ry 
kevät 5 8 5
syksy 4 5 4

Jyväskylä, Keski-Suomen Näkövammaiset ry 
kevät 5 5 3
syksy 4 6 3

Tampere, Tampereen seudun Näkövammaiset ry 
kevät 5 3 4
syksy 4 3 4

Turku, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry 
kevät 5 5 4
syksy 4 5 4

Oo mun kaa! -kuviskerho
Helsinki, Näkövammaiset lapset ry 
kevät 4 5 4

Oo mun kaa! -leiri lapsille 
Urheiluopisto Kisakeskus, Pohjankuru 10.–14.6.
Leirillä seikkailtiin röllimetsässä ja ihmeteltiin maailman kummallisuuksia. Ohjelman lomassa harjoiteltiin ar-
kielämän taitoja: lapset opettelivat sängyn petaamista, vaatteiden viikkausta ja keittiöaskareita. Lisäksi leirillä 
työskenneltiin pajoissa eri teemojen parissa, kuten pilvenpiirtäjän rakentaminen, parkour, musiikki ja draama se-
kä yrittäjäkylä. 

Oo mun kaa! -leirillä näkövammaiset lapset tapaavat vertaisia, löytävät uusia ystäviä ja itsenäistyvät. Leirillä 
kahta lasta kohden on yksi ohjaaja. Leirillä on ohjaajina myös näkövammaisia nuoria aikuisia. Palaute leiristä on 
myönteinen niin lasten, vanhempien kuin leiriohjaajien osalta. Lapset viihtyvät leirillä mielekkään toiminnan pa-
rissa ja vanhemmat saavat kotiin rohkaistuneen ja iloisen leiriläisen.

Vuonna 2018 Oo mun kaa! -leirille osallistui 16 lasta (leirin tiedot taulukossa 1).

Lasten palautetta leiristä:
l   Näkövammaisten vertaistuki on ollut tärkeää, jo lapsuudessa ja yhä enemmän siirtyessä nuoren elämänvai-
heeseen.
l   Kaksi leiripäivää ainakin lisää.
l   Voisiko ensi kerralla leiri kestää kaksi viikkoa ja kotona oltaisiin viikonloppu?
l   Täällä oli tosi kivaa, viihdyin täällä, vaikka välillä oli koti-ikävä. Uskon, että tulen ensi vuonna takaisin.

Jyväskylän Oo mun kaa! -kerhon pikkujoulut 2018.

Oo mun kaa! -leiri Kisakeskuksessa Pohjankurussa 2018.
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Silmäterä-lehti
Yhdistyksen oma jäsenlehti, Silmäterä, sai alkunsa vuonna 1981 joulun alla il-
mestyneestä ja talkootyönä toimitetusta ”Leirilehdestä”. Jo sekin jakoi lei-
rikuulumisten lisäksi monenlaista tietoa näkövammaisten lasten ja nuorten 
asioista. Nykyinen Silmäterä ilmestyy neljä kertaa vuodessa 44-sivuisena. Se 
kertoo kasvatuksesta, kuntoutuksesta, sosiaaliturvasta, varhaiskasvatuksesta, 
koulusta ja perheiden elämästä. Silmäterän avulla tavoitetaan ne ihmiset, jot-
ka arjessaan tai työssään tarvitsevat tietoa näkövammaisen lapsen, nuoren 
ja hänen perheensä elämään liittyvissä asioissa. Silmäterä julkaisee myös yh-
teistyötahojen ilmoituksia ja tiedotteita.

Silmäterän painos on 1200 kappaletta. Perheille ja lasten parissa työsken-
televille näkövamma-alan ammattilaisille lehti on ilmainen. Silmäterä-lehteä 
3/2018 painettiin 500 ylimääräistä kappaletta Näkövammaisten liiton Avoi-
mien ovien 90-vuotistapahtumaan marraskuulle. 

Silmäterä on digilehtenä sekä PDF:nä vapaasti kaikkien halukkaiden luet-
tavissa yhdistyksen nettisivuilla. Näkövammaisille lukijoille lehdestä tehdään 
myös Luetus-versio.

Silmäterä-arkistossa silmatera.fi-sivulla on luettavissa kaikki 12 vuoden ai-
kana ilmestyneet lehdet.

l   Päätoimittaja, taitto ja kuvitus: Leena Honkanen
l   Kuvien käsittely, painotiedoston valmistus ja digilehdeksi moderointi: 
E-dsign/Elias Kapiainen
l   Luetus-muotoon muuntaminen: Näkövammaisten liitto/Tiedonhallinta
Vakituiset vapaaehtoisavustajat:
l   Minja Survonen – Minja, joka kertoo näkövammaisen nuoren elämästä.
l   Merja Rukko, heikkonäköisen pojan äiti
l   Puheenjohtajan palsta: yhdistyksen puheenjohtaja Maija Somerkivi.
Silmäterässä toiminnastaan kertoneita ja ilmoittaneita yhteistyötahoja olivat:
l   Näkövammaisten liitto ry (nuorisotoimi, lasten kuntoutus, työelämäpalvelut, 
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
l   Celia-kirjasto 
l   Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU ry. 
l   IKIOMA ensikirja

Viestintä ja julkaisutoiminta
Yhdistyksen tiedotus- ja julkaisutoiminnan tavoitteena on antaa perheille ja näkövammaisen lapsen elämään osallisil-
le ammattihenkilöille tietoa muun muassa lapsen kehitykseen, koulunkäyntiin, opiskeluun ja harrastusmahdollisuuk-
siin liittyvistä asioista. Julkaisut toimivat vertaistuen välineenä ja perheen voimavarojen tukijana silloin, kun perheellä 
ei ole mahdollisuutta tai voimia osallistua vertaistoimintaan. 

Susanna on nuori 
opaskoiran käyttäjä 

Teemana leikki:
Tutustutaan Paulin leluihin, tuunataan Afrikan tähti ym.

Oo mun kaa! -leikkivihjekirja
Uusi painos ilmestyi

1•2018

Mitä koulunkäynninohjaaja tekee?

Sopiva apuväline 
löytyy kokeillen

2•2018

Tutustutaan Eemin, Ellan, Jimin ja Leon avustajiin

Mistä vertaistuki syntyy?

Marraskuussa vietetään
Sokeain viikkoa

3•2018

Kepin kanssa  pääsee pitkälle

Kevättalven tapahtumat

Voiko  geeniterapialla 
parantaa  silmäsairauksia?

4•2018

Tahdon opiskella, tahdon ammatin
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Silmäterän vuoden 2018 aiheita mm:

Näkövammaisen lapsen kasvu ja kuntoutus
Tule leikkimään Pauli! 1/18, Tärkeintä on leikki 1/18, Helmi touhuaa 
-sarjakuva 1–4/18, Kepin kanssa pääsee pitkälle 3/18, Opettele kiikarin 
käyttö 4/18

Koulu
Kaksi rohkeaa poikaa 2/18, Mitä koulunkäynninohjaaja tekee? -teema-
numero 2/18, Taulukamera, pistenäyttö vai suurennuslaite – miten kou-
lulaiselle löytyvät oikeat apuvälineet? 2/18, Haloo Nepal – mitä kuuluu? 
2/18

Opiskelu ja työelämä
Ylioppilaskirjoitukset edessä 3/18, Tahdon opiskella, tahdon ammatin 
4/18, Yliopisto odottaa 4/18

Perheiden ja lasten arki
Mistä vertaistuki syntyy? 3/18, Pikkumiesten matkassa 4/18

Harrastukset ja kulttuuri
”Hänellä on hoikka uuma.” – Kuvailutulkki kääntää kuvan sanoiksi 1/18, 
Tuunaa Afrikan tähti 1/18, Kertomisen taito 1/18, Loma sydämessä 
2/18, Lasten sokeain viikko 3/18, Mielikuvat väreiksi ja muodoiksi 4/18, 
Sokkopingis sytytti Solinan 4/18, Pelejä pyhiksi 4/18

Sosiaaliturva ja lainsäädäntö
Toisen asteen opintoja aloittamassa 2/18, Vaativaa erityistä tukea oppi-
misen ja koulunkäynnin tueksi 2/18

Tiede ja tutkimukset
Lääkäri, keksijä, yrittäjä 3/18, Geeniterapia avaa uusia mahdollisuuksia 
silmäsairauksien hoitoon 4/18

Oman ja sidosyhdistysten ajankohtaiset tapahtumat
Yhdistysuutisia 1–4/18, Sokeain lasten tuki ry:n lomat 1–4/18

Muu julkaisutoiminta
l   Yhdistyksen vuoden 2018 toimintakalentereita painettiin 1000 kappa-
letta. Ne lähtivät yhdistyksen jäsenkirjeen mukana ja postitettiin keskus-
sairaaloiden kuntoutusohjaajille, Näkövammaisten liiton aluetyönteki-
jöille ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteriin. Näkövammaisten lasten kun-
toutusta järjestäville tahoille lähetettiin yhdistyksen toimintakalenterei-
ta jaettavaksi asiakasperheille.
l   Oo mun kaa! – Toimintaa ryhmään, jossa on näkövammainen lapsi. 
Kirjan uudistettu painos ilmestyi helmikuussa 2018.
l   Sokeain viikkoa varten suunniteltiin pistekirjoitustarra-arkki sekä lap-
sille tehtävämateriaali silmatera.fi-sivuille. 
l   Yhdistykselle valmistettiin uusi esitekortti jaettavaksi uusille perheille 
ja yhteistyökumppaneille sekä messukäyttöön kaksi roll-upia.
l   Yhdistyksen joulukortti oli netissä ilmaiseksi ladattavissa kaikkien ha-
lukkaiden käyttöön. Kortissa oli myös äänikuvailu.
l   Yhdistys osallistui Näkovammaisten liiton ja Suomen JNCL-perheiden 
tukiyhdistyksen JNCL-oppaan tuottamiseen.

Tapahtumat 2018
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Leiritoiminta

Oo mun kaa! -leikkivihjeet on tarkoitettu päivähoidon ja koulujen 

työntekijöiden avuksi. Vihjeitä voi käyttää myös vapaa-ajan kerho- 

ja leiritoiminnassa, kotona kaverisyntymäpäivillä tai ulkona pihan 

lasten kanssa. Kirja sisältää leikkejä ja pelejä lapsiryhmälle, jossa on 

näkövammainen lapsi. Monet niistä ovat muunnelmia vanhoista 

tutuista leikeistä.  

Oo mun kaa!

Anne Latva-Nikkola

Leikkejä ryhmään, jossa 
on 

näkövammainen lapsi
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Yhdistyksen aiempina vuosina kustantamista julkaisuista oli 
edelleen tilattavissa:
l   Minun lapsekseni -kirjanen vasta näkövammadiagnoosin 
saaneita perheitä varten. Kirjasta otettiin kuluneena vuon-
na uusintapainos 500 kappaletta. Se lähetetään uusille per-
heille heidän liittyessään yhdistyksen jäseneksi sekä keskus-
sairaaloiden kuntoutusohjaajat jakavat kirjaa vanhemmille.
l   Reimakka – aivan erityinen poika (2016), johon on koottu 
Annariikka Sivosen Silmäterään vuosina 2009–2016 kirjoite-
tut Reimakka-kolumnit. Kolumnit kertovat monivammaisen 
lapsen äitiydestä ja perheen elämästä. 
l   Käsi käden päällä – näkövammaisen lapsen kuntouttava 
arki (2017). 

Palautetta julkaisuista
l   Käsi käden päällä -kirja on ollut kovin hyödyllinen ja anta-
nut myös lähipiirille hyviä vinkkejä näkövammaisen lapsen 
kanssa toimimiseen.
l   Tietoa on tullut roppakaupalla lisää.
l   Silmäterä-lehti tulee luettua moneen kertaan. Aivan mah-
tava lehti!
l   Silmäterä-lehti luetaan monta kertaa läpi, hyviä ja tar-
peellisia asioita/juttuja!
l   Lehden artikkelien kautta saa vertaistukea.
l   Lehdestä saa uutta tietoa ja tietoja tapahtumista, kunhan 
vaan olisivat vähän lähempänä. 

Sähköinen viestintä
Facebook-seinällä kerrottiin yhdistyksen ja muiden toimijoi-
den ajankohtaisista tapahtumista. Facebook-sivuilla on 720 
tykkääjää. 

Silmäterä-uutiskirje ilmestyi kuusi kertaa vuoden aikana. 
Kirjeen voi tilata ilmaiseksi omaan sähköpostiosoitteeseen 
ja tilaajia oli 188. Uutiskirje on vapaasti luettavissa yhdistyk-
sen sivuilta. 

Silmatera.fi-nettisivusto on laaja tietopankki, josta löy-
tyy vastauksia moniin kysymyksiin. Siellä tiedotetaan myös 
ajankohtaisista tapahtumista. Sivustoilla on vuoden 2018 ai-
kana ollut 30 661 istuntoa (+ 21,2 %), 23 151 käyttäjää 
(+ 20,1 %) ja sivun katseluita 63 175. Eniten käytetyt sivut 
olivat Oo mun kaa! -kirjan leikkiohjeet (10 005 sivun katse-
lua), toiminta/tapahtumat (2 330) ja Silmäterä-lehti (1 533). 
Uusia kävijöitä oli 74,5 %. (Google Analytics.)

Silmäterä-lehdet vuodesta 1982 vuoteen 2017 
nidottiin kirjoiksi.
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Arviointi, vaikuttavuus 
ja kehittäminen
Leiritoiminnan arviointi
Yhdistys kerää jatkuvasti palautetta toimintaan osallistuvilta perheiltä yksittäisten leirien toimivuudesta, yhdis-
tyksen toiminnasta yleensä sekä Silmäterästä ja tiedotustoiminnasta. Nettisivuilla on myös palautekaavake. 

Leirien tarvetta arvioidaan jäsenkyselyjen, palautteiden ja hakijamäärien pohjalta. Osallistuja-analyy-
sin avulla toiminnan painopisteitä pystytään suuntaamaan niin, että esimerkiksi eri ikä- tai vammaryhmien 
osallistumishalukkuus huomioidaan leirejä suunniteltaessa. Näin toimintaa kehitetään ja arvioidaan uudel-
leen. Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa perheiden ja lasten elämään pitkällä aikavälillä erilaisissa elämän-
tilanteissa ja -vaiheissa lapsuudesta aina aikuisuuteen asti.

Leiritoiminnan määrä vastasi hyvin kysyntään. Leirit toteutuvat pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. 
Leiripalautteiden perusteella osallistujien odotukset toiminnasta täyttyivät hyvin tai täydellisesti. Leirioh-

jaajien työpanos sai paljon kiitosta. Leireillä toteutui vertaistuki ja niiltä löydettiin uusia ystäviä. Perheet läh-
tivät tapahtumaan saadakseen vertaistukea muilta vanhemmilta ja tavatakseen samassa tilanteessa olevia. 
Sisarukset ja näkövammainen lapsi saivat vertaistukea omissa ryhmissään. Perheille tapahtumat antoivat 
virkistystä, onnistumisen kokemuksia ja vaihtelua arkeen. Vanhempien keskustelut olivat tiedollisia ja niissä 
keskityttiin myös lasten yksilöllisiin tarpeisiin. 

Ohjaajien palautteiden perusteella osallistujat olivat tyytyväisiä leireihin ja niissä toteutui vertaistuki. Lei-
rien ohjelma oli monipuolista mahdollistaen osallistujille vertaiskeskustelut sekä eriytetyn toiminnan lapsil-
le ja vanhemmille. 

Oo mun kaa! -lastenleirillä toteutui vertaistuki, sosiaalisten taitojen ja itsenäisen elämän taitojen opette-
lu. Lapsille on merkittävää osallistua leirille yksin ilman vanhempia ja henkilökohtaista avustajaa. 

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

Jäsenkysely 2018
Joulukuussa 2018 tehtiin jäsenkysely yhdistyksen jäsenperheille, joiden sähköpostisoite oli jäsenrekisteris-
sä. Kysely lähti 358 perheelle ja siihen vastasi 43 henkilöä eli vastausprosentti oli 12 %.

Perheiltä kysyttiin mielipiteitä yhdistyksen toiminnasta. Vanhemmat kokivat Näkövammaiset lapset ry:ssä 
tärkeimmäksi Silmäterä-lehden (83,7 %). Toiseksi tärkeintä oli tiedon saaminen (55,8 %) ja kolmantena ver-
taistuki (46,5 %). Nettisivuja jäsenet hyödynsivät tiedon hakuun (77,4 %), ajankohtaisten tapahtumien etsi-
miseen (51,6 %) sekä ilmoittautumiseen yhdistyksen tapahtumiin (45,2 %). 

Jäsenkysely nosti esiin ristiriidan suurten kaupunkien ja pienten paikkakuntien välillä. Kritiikkiä tulee sii-
tä, että pienillä paikkakunnilla ei järjestetä toimintaa. Toimintaa ei voida kuitenkaan järjestää, jos näkö-
vammaisten lasten perheitä ei ole paikkakunnalla yhtä tai kahta enempää. Toisaalta tapahtumia toivottai-
siin helppojen yhteyksien päähän, kuten Helsingin keskustaan. Muutama vastaaja koki, ettei tapahtumatar-
jonnassa ole huomioitu tarpeeksi näkömonivammaisia lapsia perheineen. Tapahtumat ovat kaikille avoimia 
ja liian pieneen ryhmään kohdentaminen voi johtaa tapahtuman perumiseen vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi. Yhdistys pyrkii järjestämään toimintaa siten, että vastaisi näkövammaisten lasten perheiden odotuk-
siin ja toiveisiin. 

Kysely yhteistyökumppaneille 
Lokakuussa lähetettiin sähköpostilla kysely yhdistyksen toiminnasta 50 yhteistyökumppanille. Vastauksia 
saatiin 19 henkilöltä eli vastausprosentti oli 38 %. Vastaajat pitivät yhdistyksen tärkeimpänä toimintamuo-
tona perheiden kannalta Silmäterä-lehteä (78,9 %), perhetapaamisia (68,4 %) ja lasten toimintaa (68,4 %). 
Yhteistyötyökumppanit korostivat vertaistuen merkitystä perheille, tapahtumien toivottiin olevan matalan 
kynnyksen toimintaa. Yhteistyökumppanit kokivat, että tiedotus on oleellinen yhteistyömuoto sekä konk-
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reettinen yhteistyö tarpeiden ja perheiden/lasten toiveiden välittämisessä. Myös tapahtumien järjestämisestä yh-
teistyössä osa vastanneista oli kiinnostuneita.

Palautetta yhdistyksen toiminnasta:
l   Yhdistys on antanut vertaistukea ja olemme päässeet tutustumaan uusiin perheisiin.
l   Tarjonnut vertaistukea sekä ystäviä lapselle.
l   Vertaistukea ja neuvoja arkeen.
l   Näkövammaiset lapset ry järjestää hyvää toimintaa, mistä tulee hyvä mieli lapselle ja koko perheelle, ja se aut-
taa jaksamaan arjessa.
l   Saanut kuulla muiden samassa tilanteessa olevien kokemuksia ja vertaistukea asioiden käsittelyssä. Ry:n kautta 
myös erilaisiin tapahtumiin osallistuminen on auttanut jaksamaan ja sitä kautta on saanut uusia ystävyyksiä solmit-
tua.
l   Olemme saaneet vertaistukea ja tietoa monesta asiasta.
l   Yhdistyksenne on tosi aktiivinen, ja poika on tämän myötä saanut kokea paljon kivoja asioita ja on tykännyt ko-
vasti! 
l   Kun lapsi on onnellinen, niin se saa vanhemmatkin hyvälle mielelle.
l   Vuosien varrella paljon tietoa ja vertaistukea.
l   Olemme saaneet paljon tietoa esim. näkövammaisille kuuluvista etuisuuksista, erilaisten yhdistysten toiminnas-
ta ja harrastusmahdollisuuksista. Nämä kesäleirit ovat aivan mahtava juttu. Vertaistuki on korvaamatonta. Tietoa 
näkövammaiskortista, Kela-asioista jne.
l   Lisännyt toiveikkuutta ja luottamusta tulevaisuuteen. 
l   Lukemattomilla tavoilla. Parasta, että on luonut uskoa lapsen tulevaisuudelle ja selvittämiselle. 
l   Vertaistukea sekä tietoa erilaisista yhteiskunnan tarjoamista palveluista.

Yhteistyö 
Näkövammaiset lapset ry tekee yhteistyötä näkövamma-alalla sekä laajemmin sosiaali- ja terveysalalla toimivien 
järjestöjen, koulujen, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Keskeisimpiä kumppaneita ovat Näkövammaisten liitto ry, 
Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ja Sokeain lasten tuki ry. Yhdistys 
on mukana Soste ry:n ja Vammaisten lasten tukisäätiön verkostoissa. 
l   Näkövammaisten Keskusliitto ry:n valtuustossa yhdistyksen valtuutettuna on Maija Somerkivi ja varavaltuutet-
tuna Juho Kyntäjä.
l   Näkövammaisten alueyhdistyksiä on tavattu vuoden aikana Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Keskustelussa 
on ollut mm. näkövammaisten nuorten osallistumattomuus alueellisen toimintaan. 
l   Näkövammaisten lasten kuntoutuksen nykytilasta keskusteltiin Näkövammaisten liiton kuntoutuspäällikön ja 
palvelulinjan johtajan kanssa huhtikuussa.
l   Toiminnanjohtaja osallistui näkövammaohjauksen koulutuspäiviin maaliskuussa sekä näkövammaisten koulu-
laisten parissa työskentelevien verkostopäiviin joulukuussa. Yhdistyksellä oli oma posterinäyttely päivien aikana.  
l   Yhdistys osallistui Näkövammaisten liiton 90-vuotisjuhlatapahtumaan omalla esittelypisteellään.
l   Yhdistys osallistui Saavutettava taideharrastus 2 -hankkeen laajennettuun ohjausryhmään marraskuussa. Han-
ke jatkuu vuonna 2019. 

Yhdistys osallistui Näkövammaisten 
liiton 90-vuotisjuhlatapahtumaan 
omalla esittelypisteellään.
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Hallinto, työntekijät ja talous
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilö-
kohtainen varajäsen. Jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenet ja vara-
jäsenet ovat näkövammaisten lasten vanhempia.
Yhdistyksen varsinainen kokous järjestettiin 7.4.2018 Cumulus Resort Aulangolla, Hämeenlinnassa. Ko-
koukseen osallistui 28 jäsentä.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 

Puheenjohtaja:  Maija Somerkivi, Espoo

Varsinaiset jäsenet:
Sirpa Bamberg, Vesilahti 7.4. asti
Anna Sarén, Lempäälä 7.4 lähtien
Juho Helmiharju, Ylöjärvi
Juho Kyntäjä, Vantaa, varapuheenjohtaja
Riitta Maatiala, Helsinki
Hanno Peuranen, Espoo 
Minna Kemppi, Turku

Varajäsenet:
Sirpa Bamberg, Vesilahti, 7.4. lähtien
Tiia Immonen, Turku
Salla Kivelä, Hyvinkää 7.4. lähtien
Jenna Mäkelä, Aura
Jani Pohjolainen, Pornainen
Anna Sarén, Lempäälä, 7.4. asti 
Marjo Snellman, Otava, 7.4. asti 
Minna Sutinen, Pieksämäki
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita, 
mutta kokouksiin liittyvät matka-, majoitus- ja ateriakulut korvataan.

Työntekijät
Yhdistyksen palveluksessa työskenteli vuonna 2018:
sosionomi (YAMK) Anne Latva-Nikkola toiminnanjohtaja 
FM Leena Honkanen Silmäterä-lehden päätoimittaja, järjestösuunnittelija 
Palkattuja leiri- ja kerho-ohjaajia oli vuoden aikana kaikkiaan 38 eripituisilla jaksoilla. 
Vertaistukitoiminnassa sekä Silmäterä-lehden avustajina toimii 8 vapaaehtoistyöntekijää.

Talous
Veikkaus on yhdistyksen päärahoittaja, jonka rahoitusosuus yhdistyksen koko toiminnan kuluista oli 
noin 65 %. Muu osa toiminnan rahoituksesta muodostuu leiri- ja kurssitoiminnan tuotoista, jäsenmak-
suista sekä yksityisistä lahjoituksista.

Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Eklöf Talous Oy. Tilintarkastajina toimivat Markku Alho KHT ja toi-
minnantarkastajana Heikki Alavesa sekä varatilintarkastajina Markku Koskela KHT ja varatoiminnantar-
kastajana Kirsti Hänninen.

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

Yhdistyksen vuosikokous koolla 
Hämeenlinnassa Aulangolla 2018.


