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Näkövammaiset lapset ry:n perus-
tava kokous pidettiin Tuusulan On-
nelassa 11. kesäkuuta 1970. Silloin 
mukana oli kaikkiaan 18 isää ja äi-
tiä, jotka olivat huomanneet, kuinka 
tarpeellista on jakaa yhteistä koke-
musta ja ajaa yhdessä omien lasten 
asioita. Yhdistyksen nimeksi päätet-
tiin tuolloin Näkövammaisten Lasten 
Vanhemmat r.y.

Pienen joukon työ ja tarmo vei yh-
distystä eteenpäin ja vuosien kulues-
sa siitä on kasvanut suuri, yli kahdek-
sansadan jäsenen yhteisö. Nykyises-
sä Näkövammaiset lapset ry:ssä mu-
kana on eri-ikäisten heikkonäköisten, 
sokeiden ja monivammaisten lasten 
perheitä joka puolelta Suomea. Nyt 
on aika juhlia 50 vuotista taivalta!

Lapsen elämä on oppimista. Ensin 
hän oppii tuntemaan läheiset ihmi-
set, kodin ja omat lelut. Maailma on 
täynnä ääniä, tuoksuja, katseltavaa 
ja kosketeltavaa. Vähitellen kuvaan 
tulee ihmisiä ja asioita kodin ulko-
puolella: kaverit, päiväkoti ja koulu. 
Kaikki tämä on yhtä hauskaa ja jän-
nittävää niin näkevälle kuin näkövam-
maisellekin lapselle. Näkövammai-
sen lapsen vanhempien, opettajien ja 
avustajien tulee olla selvillä, mitä eri-
tyistä juuri tämä lapsi tarvitsee naut-
tiakseen lapsuuden matkasta ja op-
piakseen kaikki ne uudet asiat, jotka 
tiellä aikuisuuteen pitää oppia. Tällä 
matkalla auttavat tieto, osaavat am-
mattilaiset sekä vertaisten tuki.

50v. 

Näkövammaiset lapset ry 50 vuotta!
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Lauantai 6.6.2020
Scandic Aulanko, Hämeenlinna

Näkövammaiset lapset ry:n omaa juhlapäivää vietetään lauantaina 
6.6.2020 Scandic Aulangolla Hämeenlinnassa.

Markkinahumua, kädentaitoa, liikuntaa, pelejä, satuja, leikkejä, tietoisku-
ja, vertaistukea ja paljon muuta. Tapahtuma on suunnattu kaiken ikäisten 
näkö- ja näkömonivammaisten lasten ja nuorten perheille. Yhden päivän 
aikana kohtaat eri toimijoita, kuulet ajankohtaisia aiheita ja vietät haus-
kan kesäpäivän. 

Päivän ohjelma:
14.00–16.30 Toimintapisteet sisällä ja ulkona
17.30 Juhlaillallinen

Näkövammaisten lasten perheiden juhla 

Hinnat:
Juhlaillallinen: 
• aikuinen 15 €
• lapsi 6–14v. 8 €
• lapsi alle 5v. ilmainen 

Aulangolla on mahdollista yöpyä 6.6.–7.6.:
• aikuinen 40 €
• lapsi yli 4-vuotias 20 €

Ilmoittautuminen juhlaan 19.4. mennessä.



Santasport Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi

Vertaisviikonloppu 0–17-vuotiaiden näkö- ja 
näkömonivammaisten lasten perheille. Ohjelmassa yhteistä 
liikuntaa koko perheelle, rentoutumista ja vertaistarinoita. 
Mukaan mahtuu 10 perhettä.
Hinnat:
• näkövammainen lapsi ilmainen
• yksi saattaja 20 €
• aikuinen 40 €
• lapsi yli 4v. 20 €
• 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 sporthotellin 
standard 2-4 hengen huoneissa sekä ohjelman.

Viikonloppu järjestetään yhteistyössä 
Suomen Paralympiakomitea ry:n kanssa.
Hakemukset 13.1.2020 mennessä.

Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola

Koko perheelle suunnattu vauhdikas viikonloppu, jossa lapset ja 
vanhemmat touhuavat yhdessä. Leirin yhteydessä järjestetään 
lasten oma maalipalloturnaus. Maalipallon lisäksi viikonlopun 
ohjelmassa on soveltavaa liikuntaa, uintia, kädentaitoja ja 
leppoisaa yhdessäoloa vertaisten kanssa. 

Liikuntaa kevättalvella

Mukaan mahtuu 10 näkövammaisen lapsen 
perhettä ja ensisijalla ovat ensi kertaa leiril-
le lähtijät. Osallistujat valitaan ilmoittautu-
misajan päätyttyä. 

Mahdollisuus osallistua ainoastaan maali-
palloturnaukseen klo 11–17, ilman yöpymistä. 
Hinnat:
• näkövammainen lapsi ilmainen
• yksi saattaja 50 €
• aikuinen 120 €
• lapsi yli 4v. 40 €
• alle 4-vuotias ilmainen

Hinnat sisältävät hotellitason majoituksen 
(kaksi vuorokautta) sekä täysihoidon.

Viikonloppu järjestetään yhteistyössä 
Suomen Paralympiakomitea ry:n ja 
Aisti Sport ry:n kanssa.
Hakemukset 8.3.2020 mennessä.

Liikunnallinen pääsiäinen 10.4.–12.4.2020

Pohjois-Suomen leiri 15.2.–16.2.2020



Lempeitä ja rauhallisia hevosia, kotieläimiä, maalais-
miljöö, luonto ja perinnesauna. Siitä rakentuu näkö-
vammaisten lasten perheille suunnattu kesäleiri. Ai-
empaa kokemusta ratsastuksesta ja hevosista ei tarvi-
ta, leirillä on tarkoitus tutustua isojen eläinten kanssa 
toimimiseen. Huittisten ratsastuskeskuksen henkilö-
kunta opastaa ratsastuksessa. Leirillä on koko perheel-
le yhteistä ohjelmaa sekä vanhemmille, näkövammai-
sille lapsille ja sisaruksille eriytettyä ohjelmaa. 

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

Leiri järjestetään yhteistyössä 
Sokeain lasten tuki ry:n kanssa.

Suunnattu näkövammaisten lasten 
perheille, jotka ovat liittyneet Näkö-
vammaiset lapset ry:hyn vuoden si-
sällä tai eivät ole aiemmin osallistu-
neet leireille. 

Tutustumista vertaisperheisiin, 
vanhempien juttelua, lasten leikkiä 
sekä lempeitä hevosia. Lapsilla mah-
dollisuus ratsastukseen.

Viikonloppuun voi osallistua myös 
lauantaipäiväksi ilman yöpymistä.

Hevostellaan!

Hinnat: 
• näkövammainen lapsi ilmainen
• saattaja 50 €
Muut perheenjäsenet: 
• aikuinen 85 €
• 4–14-v. lapsi 45 €
• alle 4-vuotias ilmainen
Hakemukset 13.4.2020 mennessä.

Hinta: 20 €/perhe, sis. ruokailut, 
majoittumisen ja ohjelman. 
Matkat jokainen kustantaa itse. 

Viikonloppu toteutetaan yhteis-
työssä Sokeain lasten tuki ry:n 
kanssa.
Hakemukset 22.6.2020 mennessä.

Silmäterä-viikonloppu 5.9.–6.9.2020

Hevostellen perheleiri 23.6.–26.6.2020
Rekikosken Matkailu- ja Vapaa-ajankeskus, Huittinen

Rekikosken Matkailu- ja Vapaa-ajankeskus, Huittinen



Vanhempien viikonloppu 18.4.–19.4.2020
Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous 18.4.2020

Original Sokos Hotel Vaakuna, Hämeenlinna

Tämä viikonloppu on suunnattu näkövammaisten lasten vanhemmille, varaa hyvissä ajoin 
mummit, vaarit tai kummit lapsenvahdiksi. Mukaan voit tulla, vaikka lapsesi olisi jo aikuisiän 
kynnyksellä. Viikonloppu tarjoaa omaa aikaa vertaisvanhempien parissa, antoisia keskusteluja, 
rentoutumista ja maukasta ruokaa. Hotelli sijaitsee Hämeenlinnan rautatieaseman läheisyy-
dessä eli sinne on helppo saapua myös julkisilla eri puolilta Suomea.

Viikonloppu aloitetaan leppoisasti kahvitorilta klo 10.00. Klo 10.30 
on yhdistyksen vuosikokous, jonka yhteydessä myös ripaus historiaa 
yhdistyksen 50-vuotiselta taipaleelta. Klo 14.30 on ryhmälle varattu 
opastettu kierros Hämeen linnassa, luvassa tarinoita linnan mennei-
syydestä. Yhteinen buffetillallinen nautitaan klo 18.30 rauhassa ru-
patellen.

Hinta: 65 €/henkilö (yhdistyksen varsi-
naiset jäsenet ja puolisot). Hinta sisältää 
yöpymisen ja ateriat (lauantaina kahvito-
ri, lounas, päivällinen ja sunnuntaina aa-
miainen) sekä ohjelman. 

Huoneet ovat käytössä lauantaina klo 15 
lähtien. 

Vuosikokoukseen osallistujien matkat 
korvataan yhdistyksen matkustussäännön 
mukaisesti.
Hakemukset 8.3.2020 mennessä.



Äitien viikonloppu 
29.8.–30.8.2020 

Myllytalo, Hämeenlinna
Hengähdystauko näkövammaisten 
lasten äideille vertaisten parissa, 
lepoa ja virkistystä kauniissa 
maalaistalon pihapiirissä. 

Päivällä ohjelmassa on musiikki-
rentoutuminen, illalla vertaispori-
noita saunan ja paljun lämmössä. 

Lauantaina aloitus on klo 14.00 ja 
sunnuntaina lopetus lounaaseen.

Mukaan mahtuu 12 äitiä.
Hinta: 60 € (sisältää majoituksen, 
ruokailut ja ohjelman)
Hakemukset 2.8.2020 mennessä.

Isien viikonloppu 
16.5.–17.5.2020

Kettukallion elämystila, Lohja
Isät aloittavat viikonlopun haasta-
vammalla kahvitunnilla, jossa vaadi-
taan tiimityötä ja hurttia huumoria.
Nokipannukahvit odottavat, mikäli 
tehtävät saadaan suoritettua. 

Majoitus on Kettukallion torpassa 
Karstun kauniissa erämaamaisemis-
sa elämyskylän läheisyydessä, mut-
ta omassa rauhassaan jylhän kallion 
päällä. 

Illalla isät lämmittävät puulämmit-
teisen saunan ja nauttivat luonnon 
rauhasta. 

Viikonloppu alkaa lauantaina klo 
14.00 ja päättyy sunnuntaina lou-
naaseen klo 12.00.

Mukaan mahtuu 10 isää.
Hinta: 60 € (sisältää majoituksen, 
ruokailut ja ohjelman)
Hakemukset 19.4.2020 mennessä.

Näkövammaiset lapset ry:n 
vuosikokous 18.4.2020 klo 10.30

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kak-

si pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ään-

tenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintar-

kastajien lausunto vuodelta 2019

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vas-

tuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja me-

noarvio sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2021

8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituk-

sen jäsenet erovuoroisten tilalle

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilin-

tarkastajat vuodelle 2021

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

- Yhden valtuutetun ja varavaltuutetun valinta Nä-

kövammaisten liitto ry:n valtuustoon toimikaudek-

si 2020–2024.

11. Käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään kak-

si (2) viikkoa ennen kokousta tekemät esitykset, 

joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokouk-

selle

12. Kokouksen päätös

Tervetuloa!
Hallitus



Lapsille ja nuorille
Oo mun kaa! -leiri 13.6.–17.6.2020 

Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus, Turenki Leiriltä löydät uusia kavereita, vietät kesälomaa 
vertaisten ja hauskojen ohjaajien kanssa, ilman 
vanhempia. Leiriltä kotiutuu monta kokemusta 
rikkaampi, rohkeampi ja itsenäisempi lapsi. 

Leiriläiset valitsevat yhden työpajan, jonka 
parissa työstetään monenlaista. Pajoina ovat 
puutyö ja rottinki, hajota ja hallitse, musiik-
kibändi, käsityöt ja askartelu, draama ja sketsi 
sekä köksäpaja. Viimeisenä iltana järjestetään 
huikeat lasten syntymäpäivät. 

Leiri on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövam-
maisille lapsille ja mukaan mahtuu 18 leiriläistä.

Leiriläiset valitaan ilmoittautumisajan päätyt-
tyä ja ensisijalla ovat ensimmäistä kertaa las-
tenleirille tulevat. 
Hinta: 110 € (sisältää majoituksen täysihoidol-
la, ruokailut ja ohjelman)
Leirillä majoitutaan 2-3 hengen huoneissa.
Leirimatkoja ei korvata ja leirille ei ole järjestet-
ty kuljetusta.

Perhe voi tarvittaessa anoa kunnan vammais-
palvelusta henkilökohtaista apua lapselle leirin 
ajaksi sekä mahdollista taloudellista avustus-
ta lapsen leirimaksuihin. Huomioi, että henkilö-
kohtaiselle avustajalle täytyy kustantaa majoi-
tus, matkat, ruokailut ja avustajan palkkio.
Hakemukset 13.4.2020 mennessä.

Nuorten viikonloppu 31.7.-2.8.2020

Kettukallion elämystila, Lohja

Kettukallion tilalla viihdytään luonnon äärellä, 
pyörähdetään lavatansseissa ja vietetään leppoisaa 
aikaa vertaiskavereiden kanssa. Leiri on suunnattu 
12–16-vuotiaille näkövammaisille nuorille.
Hinta: 60 € (sisältää majoituksen täysihoidolla 
ja ohjelman)
Hakemukset 3.5.2020 mennessä.



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

Sisukerho on suunnattu 4–7-vuotiaille näkövam-
maisille lapsille. Kerhossa tanssitaan, tehdään luo-
via liike- ja pariharjoituksia erilaisten aistivälineiden 
innostamina. Leikin lomassa harjoitellaan vuoro-
vaikutustaitoja, kehon hahmottamista ja motoriik-
kaa vertaiskavereiden kanssa. Kerho on osallistujil-
le maksuton.

Nuorten viikonloppu 14.11.–15.11.2019 

Koulutuskeskus Sopukka, Sipoo

Viikonlopussa otetaan harppaus itsenäiseen liikkumiseen. Aloituslounaan jälkeen leiriläiset nouse-
vat HSL:n linja-autoon ja suuntaavat kohti pääkaupunkiseutua. Retkikohde päätetään lounaan yh-
teydessä. Päivälliseksi saavutaan takaisin Sopukkaan viettämään rentoa iltaa. Leiri alkaa lauantaina 
klo 11.00 ja päättyy sunnuntaina lounaaseen klo 11.30. 

Leiri on suunnattu 12–16-vuotiaille näkövammaisille nuorille. Kotiin viemiseksi pakataan rohkeut-
ta osallistua Näkövammaisten liiton nuorisotoimintaan vuonna 2021. 

Sisukerho
Helsinki

Kerhoilmoittautumiset: www.silmatera.fi/toiminta

Helsinki, Jyväskylä, Tampere, Turku

Oo mun kaa! -kerhoja 

Hinta: 40 € (sisältää majoituksen täysihoi-
dolla ja ohjelman)
Hakemukset 27.9.2020 mennessä.



Viikonloppu on suunnattu näkömonivammaisten 
lasten perheille. Ohjelmassa on toimintaa kaiken 
ikäisille lapsille, koko perheelle yhdessä sekä vertais-
tukea. Aulangon kylpylä tarjoaa mahdollisuuden uin-
tiin ja saunomiseen. Mukaan mahtuu 5–6 perhettä.

Hinnat: 
• näkövammainen lapsi ilmainen
• saattaja 50 €
Muut perheenjäsenet: 
• aikuinen 100 €
• 4–14-v. lapsi 30 €
• alle 4-vuotias ilmainen
Hakemukset 30.8.2020 mennessä.

Vietä leppoisa viikonloppu vertaisperheiden 
kanssa rentoutuen kylpylässä, nauttien syksyi-
sestä luonnosta ja hyvästä ruoasta. Tässä viikon-
lopussa puuhataan koko perhe yhdessä.

Näkömonivammaisten viikonloppu 2.10.–4.10.2020

Scandic Aulanko, Hämeenlinna

Syysviikonloppu 17.10.–18.10.2020

Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa

Hinnat: 
• näkövammainen lapsi ilmainen
• saattaja 30 €
Muut perheenjäsenet: 
• aikuinen 85 €
• 4–14-v. lapsi 20 €
• alle 4-vuotias ilmainen
Hinta sisältää majoittumisen, ruo-
kailut lauantain tervetulokahvista 
sunnuntain lounaaseen, kylpylän 
sisäänpääsyn sekä järjestetyn oh-
jelman.
Hakemukset 13.9.2020 mennessä.



Läheisten lauantait
Läheisten lauantai 21.3.2020

Scandic Koskipuisto, Tampere

Miten vanhempi selviää erityislapsen vanhemmuudesta? 
Miten osaan olla ja toimia näkövammaisen lapsen kans-
sa? Miten tuen koko perhettä parhaiten?

Läheisten lauantai on suunnattu näkövammaisten las-
ten perheiden läheisille (isovanhemmat, kummit, tädit, 
sedät jne.). Päivän kesto klo 10–18.
Hinta: 15€/henkilö (sisältää kahvin, lounaan ja päivälli-
sen sekä ohjelman)
Hakemukset 23.2.2020 mennessä.

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

Ilmoittautuminen: www.silmatera.fi -> Toiminta 

• Ilmoittautumislomakkeet ja tapahtumien lisätiedot löytyvät netistä.
• Täytä huolellisesti lasta koskevat taustatiedot. 
• Tiedot ovat luottamuksellisia, ne annetaan vain leiri- tai kerho-ohjaajien käyttöön. 
• Tietojen oikeellisuus on tärkeää oman lapsen ja koko lapsiryhmän turvallisuuden kannalta.
• Näkövammaiset lapset ry ei kustanna henkilökohtaisia avustajia eikä leirimatkoja.

Peruutusehdot:

• Osallistumisen voi peruuttaa sairastumisen vuoksi. 
• Omavastuun takaisin maksamiseksi tarvitaan lääkärintodistus.
• 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.
• Muistathan ilmoittaa, jos joku perheenjäsenistä ei pääse osallistumaan leirille.
Siis: jos et voikaan osallistua tapahtumaan, 
tee peruutus, etteivät arvokkaat paikat jää täyttämättä.

Läheisten lauantai 3.10.2020

Näkövammaiset lapset ry:n toimisto, Helsinki

Tämä läheisten lauantai on suunnattu JNCL-lasten perheiden läheisille (isovanhemmat, kummit, tädit, sedät 
jne.). Päivä tarjoaa tietoa etenevästä sairaudesta, perheen jaksamisesta ja mahdollisuuden kohdata vertaisia. 
Päivän kesto klo 10–18.
Hinta: 15€/henkilö (sisältää kahvin, lounaan ja päivällisen sekä ohjelman)
Hakemukset 13.9.2020 mennessä.



-lehti

nlt@silmatera.fi
050 403 9080
www.silmatera.fi

Reimakka

silmäterä

Vuoden mitaan tapahtuu paljon 
kaikenlaista hauskaa. Löydät tiedot 
lasten, vanhempien ja perheiden 
alueellisista tapaamisista, retkistä, 
seikkailupuistoista ja monista muis-
ta vertaistapaamisista yhdistyksen 
uutiskirjeestä ja nettisivuilta. 

Tilaa ilmainen Silmäterä-uutiskirje, 
Uutiskirje ilmestyy kuusi kertaa 
vuodessa.

Näkövammaiset lapset ry
Malminkaari 15 A
00700 Helsinki

Tietoa ja vertaistukea

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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Käsi 
käden 
päällä

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

Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki

Mitä apua hajuaistista voi olla liikkuessa, miten maneereista pääsisi eroon, 
kuinka opettaa lasta luistelemaan? 

Käsi käden päällä – Näkövammaisen lapsen kuntouttava arki jakaa kahden kuntoutuk-
sen ammattilaisen ja näkövammaisen lapsen äidin, Jaana Engblomin ja Kirsti Hännisen, 
tiedon ja osaamisen lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta. Kirja soveltuu oppaaksi ja 
käsikirjaksi vanhemmille ja läheisille, varhaiskasvatuksen työntekijöille ja kuntoutustyön 
ammattilaisille sekä oppikirjaksi alan opiskelijoille. 

Käsi käden päällä käy läpi sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten lasten kasvua ja kehitystä 
vastasyntyneestä alakouluikään. Samalla suunnataan katse myös tulevaan aikuisuuteen –
kuinka taitoja opitaan askel askeleelta, niin että ensimmäisissä vauvaleikeissä kylvetään jo 
siemen itsenäiseen selviytymiseen aikuisena. 

Kuntoutus ei ole erillinen saareke, vaan osa jokapäiväistä arkea, leikkejä ja elämää. Se on 
kärsivällistä ohjausta käsi käden päällä, mutta myös mukavaa yhdessäoloa lapsen kanssa. 
Useat kirjan neuvoista soveltuvat näkömonivammaisille lapsille joko sellaisenaan tai sovel-
lettuina. 

Kirjan luvuissa käydään läpi mm. näkövammaisen lapsen kielen ja puheen kehityksen eri-
tyispiirteitä, motoriikan kehittymistä, liikkumistaidon ohjauksen käytäntöjä, näköä kor-
vaavien aistien käyttöä, näön aktivoimista sekä leikkiä ja kaveritaitoja. 

Kirjan kirjoittajat: 
● Jaana Engblom on erikoissairaanhoitaja, näkövammaisten kuntoutusohjaaja,
 liikkumistaidonohjaaja ja nyt jo aikuisen näkömonivammaisen pojan äiti.
● Kirsti Hänninen on fysioterapeutti, näkövammaisten kuntoutusohjaaja,
 näönkäytönohjaaja ja nyt jo aikuisen sokean tytön äiti. 
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Reimakka
Annariikka Sivonen

Aivan erityinen poika
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Kuntoutus muuttuu yhä yksilöllisemmäksi
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