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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, jotka olivat huomanneet, kuinka tarpeellista on 
jakaa kokemuksia näkövammaisen lapsen vanhempina. Tuolloin esillä olivat erityisesti 
kouluun ja koulunkäyntiin liittyvät asiat. Vielä 60-luvun lopulla monet näkövammaiset 

lapset kävivät perinteisiä sokeainkouluja, jotka sijaitsivat Helsingissä ja Kuopiossa ja näin ollen 
muualta tulleet pääsivät kotiinsa vain harvoin – kauimpana asuvat ehkä vain lukukausien välissä. 
Vanhemmat 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, liki 
kahdeksansadan jäsenen yhteisö. Nykyisessä Näkövammaiset lapset ry:ssä mukana on eri-ikäisten 
heikkonäköisten, sokeiden ja monivammaisten lasten perheitä joka puolelta Suomea. Vuoden 2019 
aikana yhdistykseen liittyi 32 uutta jäsentä, ja jäsenmäärä vuoden lopussa oli 541 jäsenperhettä, 
yhteensä 786 jäsentä. Kannatusjäseniä oli 60 ja yhteisöjäseniä 5. Yhdistyksen toiminta on avointa 
kaikille näkövammaisten lasten perheille ja läheisille, vaikka vanhemmat eivät olisi jäseniä. 
 
Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on: 
• Tarjota näkövammaisille lapsille ja nuorille tilaisuuksia kohdata vertaisia, löytää kavereita ja 
mahdollisuus harjoitella ryhmässä sosiaalisia taitoja.  
• Vahvistaa vanhempien voimavaroja ja jaksamista arjessa. Rohkaista vanhempia, että lapsi pärjää ja 
saa kokeilla uutta. Suunnata katse kohti omatoimisuustaitoja ja itsenäistä elämää pienin askelin 
lapsen ikävaihe ja kehitystaso huomioiden. 
• Perheille ja näkövammaisten lasten parissa työskenteleville suunnatussa tiedotustoiminnassa 
jaetaan tietoa näkövammaisen lapsen asioista ja kerrotaan erilaisista näkövammoista. Kirjoitetut 
vertaistarinat vahvistavat vanhemmuutta ja antavat toivoa pärjäämiseen. 
• Näkövamman hyväksyminen: lapsi itse, vanhemmat, sisarukset ja perheen läheiset. Perheissä 
saattaa nousta eri ikävaiheissa suru lapsen näkövammasta. Lapsi voi kokea huonommuutta ja ei 
hyväksy näkövammaa. Vertaisuus auttaa hyväksymiseen ja muuttaa huolien mittasuhteita. 
• Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä oman yhteisön tuki – vertaistuki – ovat niin ikään 
tärkeitä lapsen ja koko hänen perheensä elämän sujumisen kannalta. 
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Leiritoiminta 
 

eiritoiminnan tavoitteena on 
auttaa perhettä ja lasta 
selviytymään näkövamman 
mukanaan tuomasta haasteesta. 
Leireillä nostetaan esiin perheen 

omia voimavaroja ja 
selviytymiskeinoja. Vertaisten kesken 
jaetaan tietoa ja saadaan uusia 
ystäviä niin lasten kuin aikuisten 
kesken. Leirit tuovat iloa ja vaihtelua 
arkeen. Yhdistys järjestää leirejä, 
vanhemmille, lapsille ja nuorille 
erikseen sekä koko perheelle 
yhdessä. 
 
Oo mun kaa! -leiri on suunnattu 8-13-vuotiaille näkövammaisille lapsille. Kesällä 2019 leirillä 
työskenneltiin pajoissa eri teemojen parissa, kuten pilvenpiirtäjän rakentaminen, ensiapu- ja 
erätaidot, kädentaidot sekä musiikki. Ohjelman lomassa harjoiteltiin arkielämän taitoja: lapset 
opettelivat sängyn petaamista, omista tavaroista huolehtimista, vaatteiden viikkausta ja 
keittiöaskareita. Lisäksi kaveritaidot kehittyivät leirillä vertaisten kanssa; löydettiin uusia ystäviä ja 
opittiin toimimaan yhdessä. Lastenleirillä kahta lasta kohden on yksi ohjaaja ja ohjaajina myös 
näkövammaisia nuoria aikuisia. Palaute leiristä oli myönteinen niin lasten, vanhempien kuin 
leiriohjaajien osalta. Lapset viihtyivät mielekkään toiminnan parissa ja vanhemmat saivat kotiin 
rohkaistuneen ja iloisen leiriläisen. 
 
Leiripaikat valittiin tarjousten perusteella huomioiden hinta ja tilojen soveltuvuus leiritoimintaan. 
Leireistä tiedotettiin Silmäterä-lehdessä, toimintakalenterissa, uutiskirjeessä, www-sivuilla, 
Facebookissa sekä keskussairaaloiden kuntoutusohjaajien, Näkövammaisten liiton aluetyöntekijöiden 
ja Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan alueellisten opettajien kautta. 
 
Erilaisia leirejä ja vertaisviikonloppuja järjestettiin vuoden aikana kaikkiaan 11, joilla yksittäisten 
kävijöiden määrä oli 118 henkeä. Omaisten viikonloppukurssi jouduttiin perumaan vähäisen 
osallistujamäärän vuoksi.  
 
Kumppaneina toiminnassa ovat: 
Pohjois-Suomen leiri –Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta ry  
Nuorten viikonloppu – Näkövammaisten liiton nuorisotoiminta 
Liikunnallinen pääsiäinen – Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta ry  
Silmäterä viikonloppu – Sokeain lasten tuki ry 
Koiramainen perheleiri – Sokeain lasten tuki ry 
 
Palautetta perheiden viikonlopuista: 
(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Jokseenkin eri mieltä,  
3 = Jokseenkin samaa mieltä, 4 = Täysin samaa mieltä) 

 Viikonloppu vastasi perheenne odotuksia. 3,8  
 Viikonloppuna oli ohjelmaa sopivasti. 3,9  
 Lapsi/lapset viihtyivät leirillä. 3,9 
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 Lapsi löysi uuden kaverin/tapasi kavereitaan leirillä. 3,4 
 Lapset saivat onnistumisen kokemuksia leiriltä. 3,8 
 Lapset saivat rohkeutta ryhmässä toimimiseen. 3,8 
 Näkövammainen lapsi ja sisarukset tapasivat vertaisiaan. 3,7 
 Vanhemmat rentoutuivat leirillä. 3,6 
 Oli mukava tavata toisia perheitä. 3,8 
 Perheellä oli yhteistä aikaa leirillä. 3,7 
 Sopivasti ohjelmaa, liikuntaa, kädentaitoja ja muuta puuhaa. 
 Minä sain voimia hoitaa lapsen asioita viikonlopun jälkeen. 
 Ohjelma on ollut hyvä ja toisten perheiden takia tänne aina hyvä tulla. 
 Monipuolinen ohjelma, johon vaikeasti liikuntavammainen poika pystyi osallistumaan. 

Kaikki oli uusia hienoja kokemuksia, joita ei tuskin olisi muuten tullut kokeiltua. 
 Hyvä, kun näkövammaisia ohjaajia ”idoleina”, paljon erilaista ohjelmaa. 
 Vanhempien viikonloput ovat lisänneet tietoa ja vertaistuki on jotain aivan korvaamatonta. 
 Antanut hyvin vertaistukea. 

 
Palautetta lasten ja nuorten leireistä: 
(1=Täysin eri mieltä, 2 = Osittain eri mieltä, 3 = Vähän samaa ja eri mieltä, 
4 = Osittain samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä 

 Leirillä oli minusta hauskaa. 4,4 
 Minulla oli leirillä kavereita. 4,9 
 Löysin uuden kaverin leiriltä. 4,0  
 Minua kiusatiin leirillä. 1,5 
 Opin leirillä uusia asioita tai taitoja. 3,4 
 Sain rohkeutta liikkua kaupungilla. (Nuorten viikonloppu) 3 
 Tämä leiri oli paras ikinä! 
 Leiri oli todella mahtava! Toivon, että leiri olisi tasan viikon mittainen. Lisää istutusta, 

kasvien kasvatusta leirillä sekä uintia. 
 Tylsintä leirillä oli, kun välillä tuli kinaa kavereiden kanssa. 
 Mukavinta leirillä oli disco. (44 % Oo mun kaa! -leirin vastanneista) 
 En lähde nuorisotoimen leirille, koska tykkään näistä pikkuleireistä. 
 En haluaisi näin tiukkoja sääntöjä. 
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Leiri Ajankohta ja paikka Osallistujia Ohjaajia 
Pohjois-Suomen leiri 26.–27.1. Lapin urheiluopisto  

Santasport, Rovaniemi 
5 perhettä:  
8 aikuista, 9 lasta 

2 

Nuorten viikonloppu 30.–31.3. Varalan Urheiluopisto, 
Tampere 

7 nuorta 2 

Vanhempien 
viikonloppu 

6.–7.4. Hyvinvointikartano Kaisankoti, 
Espoo 

27 aikuista  
 

- 

Liikunnallinen 
pääsiäinen 

19.–21.4. Liikuntakeskus Pajulahti, 
Nastola 

9 perhettä:  
16 aikuista, 19 lasta 

3 

Silmäterä-viikonloppu 8.–9.6. Hyvinvointikartano Kaisankoti, 
Espoo 

2 perhettä:  
4 aikuista, 4 lasta 

3 

Oo mun kaa! -leiri 15.–19.6. Urheiluopisto Kisakeskus, 
Pohjankuru 

18 lasta 9 

Koiramainen perheleiri 21.–25.7. Ruissalon Kylpylä, Turku 7 perhettä:  
10 aikuista, 13 lasta 

6 

Isien viikonloppu 24.–25.8. Ilolan maatilamatkailu, 
Valkeakoski 

4 aikuista - 

Äitien viikonloppu 31.8.–1.9. Inkalan Kartano, 
Hämeenlinna 

4 aikuista - 

Nuorten viikonloppu 20.–22.9. Koulutuskeskus Sopukka, 
Sipoo 

6 nuorta 3 

Syysviikonloppu 13.10.–14.10. Lohja Spa & Resort, 
Karjalohja 

9 perhettä:  
14 aikuista, 17 lasta 

4 

Omaisten kurssi 22.–24.11. Koulutuskeskus Sopukka, 
Sipoo 

peruuntui - 

 
Taulukko 1: Leiritoiminta vuonna 2019 
     
 

Vertaistoiminta 
 

ertaistuen merkitys vammaisen lapsen perheessä on suuri. Tavoitteidensa toteuttamiseksi 
yhdistys järjestää vertaistapaamisia (alue- ja perhetapaamisia 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 alustuksia ja keskustelleet. 
Lapsilla on vanhempien ohjelman aikana omaa ohjelmaa lasten 
ohjaajien johdolla.  
Perhetapaamiset ja tapahtumapäivät ovat pääosin vapaaehtoisten 
vertaistoimijoiden luotsaamia. Pääkaupunkiseudulla toimi yksi 
vertaistukija sekä yhdistyksen hallituksen jäseniä pyydettiin yksittäisiin 
tapahtumiin vertaistoimijoiksi, heitä oli yhteensä viisi. Kaikkiaan 
tapahtumia on ollut 16, yhteensä 230 yksittäistä kävijää. 
Yhteistyötä on tehty Suomen albinismiyhdistys ry:n ja Suomen JNCL-
perheiden tukiyhdistys ry:n kanssa tukemalla heidän 
perhetapaamisiaan ja tiedottamalla tapahtumista perheitä.  
 
 
 

V
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Ajankohta ja paikka Ohjelma  Perheitä/aikuisia/lapsia 
Pääkaupunkiseutu   
20.1. Perhetapaaminen, 
Jaatisen Maja, Helsinki 

Erityislapsen sisaruus, Karolina 
Lamroth & Katri Lehmuskoski 

4/5/6 

9.2. Näkövammaiset  
lapset ry, Helsinki 

Läheisten lauantai -/4/- 

29.3. Hohtogolf, Espoo Vanhempien vertaisilta peruttiin 
14.4. Perhetapaaminen,  
Jaatisen Maja, Helsinki 

Näkövammainen nuori aikuinen, 
Ronja Oja 

4/5/6 

18.8. Perhetapaaminen, 
Jaatisen Maja, Helsinki 

Rottinkityöt, Kaisa Penttilä 5/6/7 

26.10. Näkövammaiset  
lapset ry, Helsinki 

Sisarusten lauantai -/-/3 
 

27.10. Perhetapaaminen, 
Jaatisen Maja, Helsinki 

Isovanhemmuus, mummi Pirjo 
Somerkivi 

6/11/11 

16.11. HopLop Varisto, 
Vantaa 

Sokeain viikon juhlat perheille 17/28/36 

14.12. AmosRex, Helsinki Opastettu näyttelykierros 12/20/21 
Jyväskylä   
16.11. HopLop, Jyväskylä Sokeain viikon juhlat perheille 7/12/16 
Tampere   
25.5. Hohtogolf Tampere Vanhempien vertaisilta  peruttiin 
16.11. HopLop, Linnainmaa, 
Tampere 

Sokeain viikon juhlat perheille 5/9/12 

Turku   
26.4. Aninkaisten keilahalli, 
Turku 

Vanhempien keilausilta  3/4/- 

16.11. HopLop, Raisio Sokeain viikon juhlat perheille 12/20/27 
Yhteistyötapahtumat:   
26.–27.1. Toimintakeskus 
Kiponniemi, Vesanka 

Suomen JNCL-perheiden 
tukiyhdistys ry, perhetapaaminen  

5/10/8 

14.–15.9. Hotelli Nuuksio, 
Espoo  

Suomen albinismiyhdistys ry, 
Albinismipäivät perheille  

8/15/12 

5.10. Clarion hotelli, 
Helsinki 

Suomen JNCL-perheiden 
tukiyhdistys ry, vanhempien vkl 

6/12/- 

 
Taulukko 2: Aluetapaamiset vuonna 2019 
    
Palautetta perheiltä:    

 Odottaa aina innolla seuraavaa tapahtumaa. Eli nämä pitää mielen 
iloisena, joka auttaa arkipäivistä selviämisessä. 

 Tietämystä erilaisista näkövammoista.  
 Olemme saaneet paljon tietoa asioista ja erityisen tärkeää on ollut 

vertaistuki muiden samassa tilanteessa olevien perheiden taholta. 
 Mukavia tapahtumia, jotka ilahduttavat ja mahdollistavat 

osallistumista. 
 On hyvä tavata ja saada vertaistukea. 
 Hyviä keskusteluja vertaisten kanssa ja mukavia tapahtumia. 
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Lasten Oo mun kaa! -toiminta 
Oo mun kaa! -kerhotoiminta on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille 
lapsille. Vuonna 2019 kerhoja kokoontui neljällä eri paikkakunnalla, kerhokertoja 
oli 47 ja lapsia 25. Kerhotoiminnan haasteena on näkövammaisten lasten 
harvalukuisuus: vain suurimmissa kaupungeissa on riittävästi ikäluokkaan kuuluvia 
lapsia kerhon perustamiseksi. Koska kerhoon tullaan pitkienkin välimatkojen takaa, 
viikoittaiset kokoontumiset eivät ole mahdollisia, vaan kerhot kokoontuvat keskimäärin kerran 
kuukaudessa lukukausien 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 tietoa näkövammaisen lapsen 
kanssa toimimiseen. Ohjaajille järjestettiin alkusyksyllä paikkakunnittain suunnitteluiltapäivä. 
 
Kerho-ohjelmassa muun muassa: 
Itsenäisen elämän taidot: ruoanlaittoa, leivontaa, kaupassa käynti, ensiaputaidot, pizzeriassa käynti  
Itseilmaisu: leikit, runoilut, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön vierailu (Lohikäärmeen 
ystäväkirja) 
Liikunta: metsäretki, geokätkeily kaupungissa, sisäleikkipuisto HopLop/Leos-leikkimaa, keilaus, tanssi  
Kädentaidot: ystävänpäiväkortit, virpomisoksat, rairuohon kylvö, Halloween askarteluja, savityöt 
Lapset ovat löytäneet kerhoista uusia kavereita ja rohkaistuneet lähtemään myös Oo mun kaa! -
leirille. 
 
Oo mun kaa! -sisukerho 
Helsingissä 4–7-vuotiaille näkövammaisille käynnistettiin syksyllä kerho. Kerholaisia oli kolme. 
 
Oo mun kaa! -kuviskerho 
Näkövammaisille lapsille järjestettiin neljän kerran kuvaamataidonkurssi keväällä ja syksyllä. Kerhon 
vetäjinä toimi Paints and Friends, kuvataiteen aineopettajien taidekollektiivi. 
 
Kerhopalautteita: 

 Kerholaisista 77 % oli saanut uusia kavereita kerhosta.  
 Kerholaisista 69 % ei tavannut vertaiskavereita kerhon ulkopuolella. 
 Kerhossa on ollut minusta hauskaa. 4,5 (1 = Täysin eri mieltä – 5 = Täysin samaa mieltä) 
 Olen oppinut kerhossa uusia asioita. 4,1 (1–5) 
 Kaikista kivointa on, kun päätetään syksyllä mitä tehdään. 
 Kaikki on ollut niin kivaa. 
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Paikkakunta ja kerhopaikka Kerhokerrat Lapsia Ohjaajia 
Helsinki,  
Näkövammaiset lapset ry  

kevät 5 
syksy 4 

8 
6 

5 
5 

Jyväskylä,  
Keski-Suomen Näkövammaiset ry  

kevät 5 
syksy 4 

4 
4 

3 
4 

Tampere,  
Tampereen seudun Näkövammaiset ry  

kevät 5 
syksy 3 

3 
4 

3 
2 

Turku,  
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry  

kevät 5 
syksy 4 

5 
5 

4 
4 

Oo mun kaa! -kuviskerho 
Helsinki, Näkövammaiset lapset ry (kevät) 
Paints and friends (syksy) 

 
kevät 4 
syksy 4 

 
4 
3 

 
4 
4 

Sisukerho, 4-7-v.  
Helsinki, Näkövammaiset lapset ry 

kevät - 
syksy 4 

- 
3 

- 
2 

 
Taulukko 3: Oo mun kaa! -kerhotoiminta 

 
Viestintä ja julkaisutoiminta 
 

hdistyksen tiedotus- ja julkaisutoiminnan tavoitteena on antaa perheille ja näkövammaisen 
lapsen kanssa toimiville ammattilaisille tietoa muun muassa lapsen kehitykseen, koulun-
käyntiin, opiskeluun ja harrastusmahdollisuuksiin liittyvistä asioista. Julkaisut toimivat 

vertaistuen välineenä ja perheen voimavarojen tukijana silloin, kun perheellä ei ole mahdollisuutta 
tai voimia osallistua vertaistoimintaan.  
 
Silmäterä-lehti 
Yhdistyksen oma jäsenlehti, Silmäterä, sai alkunsa vuonna 1981 joulun alla ilmestyneestä 
ja talkootyönä toimitetusta ”Leirilehdestä”. Jo sekin jakoi leirikuulumisten lisäksi 
monenlaista tietoa näkövammaisten lasten ja nuorten asioista. Nykyinen Silmäterä 
ilmestyy neljä kertaa vuodessa 44-sivuisena. Se kertoo perheiden elämästä, 
kasvatuksesta, kuntoutuksesta, sosiaaliturvasta, varhaiskasvatuksesta ja koulusta. Sil-
mäterän avulla tavoitetaan ne ihmiset, jotka arjessaan tai työssään tarvitsevat tietoa 
näkövammaisen lapsen, nuoren ja hänen perheensä elämään liittyvissä asioissa. 
Silmäterä julkaisee myös yhteistyötahojen ilmoituksia ja tiedotteita. 
 
Silmäterän painos on 1200 kappaletta. Näkövammaisten lasten perheille ja lasten 
parissa  työskenteleville näkövamma-alan ammattilaisille lehti on ilmainen. 
Yhteistyökumppanit antavat lehden perheille, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä.  
 
Silmäterä on digilehtenä sekä PDF:nä vapaasti kaikkien halukkaiden luettavissa 
yhdistyksen nettisivuilla. Näkövammaisille lukijoille lehdestä tehdään myös Luetus-
versio.  
 
Silmäterä-arkistossa silmatera.fi-sivulla on luettavissa kaikki 13 vuoden aikana 
ilmestyneet lehdet. 
 

 Päätoimittaja, taitto ja kuvitus numerot 1–2/19: Leena Honkanen 
 Päätoimittaja numerosta 3/19 eteenpäin: Tmi Tiina Ruulio 

Y 
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 Taitto numerosta 2/19 eteenpäin: E-dsign/Elias Kapiainen 
 Kuvien käsittely, painotiedoston valmistus ja digilehdeksi: E-dsign/Elias Kapiainen 
 Kuvitus lehteen/julkaisuihin: Leenan Honkanen 
 Luetus-muotoon muuntaminen: Näkövammaisten liitto/Tiedonhallinta 

 
Vapaaehtoiskolumnistit: 

 Merja Rukko: heikkonäköisen pojan äiti (1–4/19) 
 Puheenjohtajan palsta: yhdistyksen puheenjohtaja Maija Somerkivi (1–4/19) 
 Minja Survonen: Minja, joka kertoo näkövammaisen nuoren aikuisen elämästä (1/19) 
 Susanna Halme: Itsenäinen elämä – mitä sen on? (3/19)  
 Markus Tihumäki: Kasvua ja kasvattamista (4/19) 

 
Silmäterässä toiminnastaan kertoneita ja ilmoittaneita yhteistyötahoja olivat: 

 Näkövammaisten liitto ry (nuorisotoimi, lasten kuntoutus, työelämäpalvelut, 
oikeuksienvalvonta)  

 Mahdollisuus lapselle ry 
 Suomen JNCL-perheiden tukiyhdistys ry 
 Sokeain lasten tuki ry 
 Sokeain Lasten Tukisäätiö 
 Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 
 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta ry 

 
Silmäterän vuoden 2019 aiheita mm: 

 Näkövammaisen lapsen kasvu ja kuntoutus 
Pienin askelin eteenpäin, Joni 1/19, Helmi touhuaa 1-2/19, Me neljä 1/19, ”Silmät terveet – pitäisi 
nähdä” 2/19, Hillamaijan värikäs maailma 2/19, Mitä tapahtui sopeutumisvalmennuskursseille? 
4/19, Kuntoutus muuttunut yhä yksilöllisempään suuntaan 4/19, Kursseihin tuli tauko 4/19 
 Koulu 
Ohjauskäynnillä Panun koulussa 1/19, Matikkaa pisteillä 1/19, Haasteita koulupolulla 2/19, 
Kouluavustaja on aarre, mutta ehkä myös jarru 4/19, Ei vielä täydellistä 4/19 
 Opiskelu ja työelämä 
Näe käsillä 2/19  
 Perheiden ja lasten arki 
Aikuisuus on taitolaji 2/19, Koiramaisen iloinen leiri Ruissalossa 3/19, ”On ollut viisainta elää tätä 
hetkeä” 4/19, Periksiantamattomat 4/19, Minna on kesyttänyt albinisminsa 4/19 
 Harrastukset ja kulttuuri 
Tunnetko pistenuotit – nyt voit oppia ne sähköisesti 2/19, Maalipallo yhdistää näkeviä ja 
näkövammaisia 3/19, 1,5 tuntia liikuntaa päivässä 3/19, Vaparia ja delfiinipotkuja 3/19, ”Skuutit 
kireälle, nyt kryssataan” 3/19, Solina Rostille kultaa EPYG-kisoista 3/19 
 Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 
Näkövammaisten lobbari Laura Tolkkinen: Uskon uudistuksissa kokeilukulttuuriin 3/19, 
Henkilökohtaisen budjetin kokeilusta ensimmäiset tulokset 3/19  
 Tiede ja tutkimukset 
Nuorten itsenäistyminen etenee 1/19, Apuväline ei ole mikään mörkö 3/19 
 Oman ja sidosyhdistysten ajankohtaiset tapahtumat 
Yhdistysuutisia 1–4/19, Sokeain lasten tuki ry:n lomat 1–4/19 

 
Muu julkaisutoiminta 
Yhdistyksen vuoden 2019 toimintakalentereita painettiin 1000 kappaletta. Ne 
lähtivät yhdistyksen jäsenkirjeen mukana ja postitettiin keskussairaaloiden 
kuntoutusohjaajille, Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijoille 
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ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteriin. Näkövammaisten lasten Kelan kuntoutusta järjestäville tahoille 
lähetettiin yhdistyksen toimintakalentereita jaettavaksi asiakasperheille. 

 
Yhdistykselle painettiin uusia kuvakortteja 
jaettavaksi perheille, yhteistyökumppaneille ja 
laitettavaksi mm. neuvoloiden ja perhekeskusten 
ilmoitustauluille. 
 
Yhdistyksen joulukortti oli netissä ilmaiseksi 
ladattavissa kaikkien halukkaiden käyttöön. 
Kortissa oli myös äänikuvailu. 

 
Yhdistyksen aiempina vuosina kustantamista 
julkaisuista oli edelleen tilattavissa: 
Minun lapsekseni -kirjanen (2018) vasta näkövammadiagnoosin 
saaneita perheitä varten. Se lähetetään uusille perheille heidän 
liittyessään yhdistyksen jäseneksi sekä keskussairaaloiden 
kuntoutusohjaajat jakavat kirjaa vanhemmille. 
Reimakka – aivan erityinen poika (2016), johon on koottu 
Annariikka 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 
(2018).  
Käsi käden päällä – näkövammaisen lapsen kuntouttava arki 
(2017).  

 
Palautetta julkaisuista 

 Silmäterä-lehti on täyttä asiaa. 
 Oo mun kaa! -kirjasta saa päiväkotiin konkreettisia vinkkejä lapsen kanssa toimimiseen. 
 Käsi käden päällä -kirjassa on käytännönläheisiä ohjeita vanhemmille ja lapsen kanssa 

työskenteleville.  
 
Sähköinen viestintä  

 Facebook-seinällä Näkövammaiset lapset ry kerrottiin yhdistyksen ja muista näkövammaisten 
lasten perheitä koskevista ajankohtaisista tapahtumista. Facebook-sivuilla on 722 tykkääjää.  

 Silmäterä-uutiskirje ilmestyi kuusi kertaa vuoden aikana. Kirjeen voi tilata ilmaiseksi omaan 
sähköpostiosoitteeseen ja tilaajia oli 232. Uutiskirje on vapaasti luettavissa yhdistyksen 
sivuilta.  

 Silmatera.fi-nettisivusto on laaja tietopankki, josta löytyy vastauksia moniin kysymyksiin. 
Siellä tiedotetaan myös ajankohtaisista tapahtumista. Sivustoilla on vuoden 2019 aikana ollut 
32 684 istuntoa (6,6 % enemmän kuin vuonna 2018), 24 960 käyttäjää ja sivun katseluita 
65 153. Eniten käytetyt sivut olivat Oo mun kaa! -kirjan leikkivihjeet (11 694 sivun katselua), 
toiminta/tapahtumat (2158) ja Silmäterä-lehti (1504). Uusia kävijöitä oli 75,2 %. (Google 
Analytics.) 
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Arviointi, vaikuttavuus ja kehittäminen 
 
Leiritoiminnan arviointi 

hdistys kerää jatkuvasti palautetta toimintaan osallistuvilta perheiltä yksittäisten leirien toimi-
vuudesta, yhdistyksen toiminnasta yleensä sekä Silmäterästä ja tiedotustoiminnasta. 
Nettisivuilla on myös palautekaavake.  

Leirien ja vertaisviikonloppujen tarvetta arvioidaan jäsenkyselyjen, palautteiden ja hakijamäärien 
pohjalta. Osallistuja-analyysin avulla toiminnan painopisteitä pystytään suuntaamaan niin, että 
esimerkiksi eri ikä- tai vammaryhmien osallistumishalukkuus huomioidaan tapahtumia 
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. 
Leiritoiminnan määrä vastasi hyvin kysyntään ja jäsenistön tarpeita. Leirit toteutuvat pääsääntöisesti 
suunnitelmien mukaisesti.  
Leiripalautteiden perusteella osallistujien odotukset täyttyivät hyvin (3,8 asteikolla 1– 4). 
Viikonlopuissa oli riittävästi ohjelmaa (3,9 1– 4) ja lapset viihtyivät leirillä (3,9 1– 4). Leiriohjaajien 
työpanos sai paljon kiitosta sekä näkövammaisten nuorten aikuisten toimiminen vertaisohjaajana. 
Leireillä toteutui vertaistuki ja niiltä löydettiin uusia ystäviä (3,4 1– 4). Perheistä oli mukava tavata 
toisia perheitä (3,8 1– 4) ja he saivat leirillä viettää perheelle yhteistä aikaa (3,7 1– 4). Suurin osa 
vanhemmista koki rentoutuneensa leirillä (3,6 1– 4).  Sisarukset ja näkövammainen lapsi tapasivat 
vertaisiaan (3,7 1– 4). Lapset saivat onnistumisen kokemuksia leiriltä (3,8 1–4) ja rohkeutta ryhmässä 
toimimiseen (3,8 1– 4).  
 
Ohjaajien palautteiden perusteella osallistujat olivat tyytyväisiä leireihin ja niissä toteutui vertaistuki. 
Leirien ohjelma oli monipuolista mahdollistaen osallistujille vertaiskeskustelut sekä eriytetyn 
toiminnan lapsille ja vanhemmille.  
 
Oo mun kaa! -lastenleirillä ja Nuorten viikonlopuissa toteutui vertaistuki, sosiaalisten taitojen ja 
itsenäisen elämän taitojen opettelu. Lapsilla oli kavereita leirillä (4,9 asteikko 1–5) ja osa löysi uuden 
kaverin leiriltä (4,0 1–5). Leiriläiset oppivat uusia asioita tai taitoja (3,4 1–5). Lapsille on merkittävää 
osallistua leirille yksin ilman vanhempia ja henkilökohtaista avustajaa. Henkilökohtainen avustaja on 
leiriläisen mukana silloin, jos osallistujalla on näkövamman lisäksi muutakin tuen tarvetta arjen 
taidoissa. 
 
Vanhemmille suunnatuissa viikonlopuissa korostui rentoutuminen ja rauhalliset vertaiskeskustelut. 
Viikonloput lisäsivät vanhempien jaksamista sekä toivat kaivatun tauon arkeen.  
 
Näkömonivammaisten lasten perheiden kysely   
Syyskuussa kartoitettiin näkömonivammaisten lasten vanhempien toiveita vuoden 2020 toimintaan.  
Kysely lähetettiin jäsenrekisterin kautta yhdistyksen jäsenille ja vastauksia saatiin 38. Vastaajat 
kokivat tärkeäksi, että joku leireistä kohdennetaan näkömonivammaisten lasten perheille. 
Vanhemmat toivoivat viikonlopun sisältävän koko perheelle suunnattua toimintaa (68,4 %), lapsille 
mielekästä tekemistä (65,8 %) sekä vanhempien vertaiskeskusteluja (52,6 %). Erityistoiveet 
tapahtuman järjestämiseen olivat liikuntaa, vertaistukea sekä riittävästi avustajia.  
 
Lapsen oikeuksien päivän kysely 
Näkövammaiset lapset ry ja Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvontayksikkö toteuttivat 
yhteistyössä marras-joulukuussa 2019 kyselyn näkövammaisten lasten vanhemmille, 
keskussairaaloiden kuntoutusohjaajille sekä kunnan/kaupungin työntekijöille, jotka työskentelevät 
näkövammaisten lasten parissa. Kyselyyn vastasi 102 huoltajaa, 32 kunnan/kaupungin työntekijää ja 

Y 
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9 kuntoutusohjaajaa. Kyselyssä kartoitettiin näkövammaisten lasten perheiden palvelujen tilaa ja 
kokemuksia eri toimijoiden näkökulmasta. 
Kunnan työntekijät kaipasivat lisää koulutusta ja tietoa näkövammaisen lapsen kanssa toimimiseen, 
esimerkiksi erilaisia vinkkejä ja keinoja oppimisen tueksi. Keskussairaaloiden kuntoutusohjaajista 88,9 
% kertoi jakavansa aina ja 11,1% lähes aina Silmäterä-lehden ja yhdistyksen muita julkaisuja perheille 
sekä kertovansa perheelle Näkövammaiset lapset ry:n toiminnasta. Kuntoutusohjaajista yli puolet 
(66,7 %) kaipasi ajantasaista tietoa palveluista ja Kelan etuuksista.   
Näkövammaisen lapsen huoltajista 77,2 % oli tietoinen Näkövammaiset lapset ry:n tarjoamasta 
toiminnasta ja vertaistuesta ja 5,0 % vastanneista ei ollut tietoa vanhempainyhdistyksestä. 
Huolestuttavaa vastauksissa oli, että 53 % vanhemmista koki perheen jaksamisen romahtaneen 
täysin tai osittain. Yli puolet vastanneista kaipasi infopaketteja ja koulutusta näkövammaisen lapsen 
asioista (56,1 %) sekä ajantasaista tietoa vammaispalveluista ja Kelan etuuksista (73,5 %). 
Avovastauksissa ilmeni, että vanhempien väsymys vaikuttaa siihen, kuinka vanhempi jaksaa selvittää 
lapsen tarvitsemia palveluita tai kuinka perhe lähtee mukaan tapahtumiin. Vanhemmat toivoivat 
toiminnassa huomioitavan näkömonivammaiset lapset, heikkonäköiset sekä sokeat lapset.  
 
Opinnäytetyö apuvälineiden käytöstä 
Metropolia Ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttiopiskelijat Maaret Pirttimäki ja Kaisa Saari 
tekivät opinnäytetyönsä yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry:n kanssa. Työn aiheena oli 
”Näkövammainen lapsi apuvälineen käyttäjänä – käyttöä edistävät tekijät kouluympäristössä” ja se 
valmistui toukokuussa 2019. Opinnäytetyön tulokset esiteltiin Silmäterässä 3/2019 ja työ on 
luettavissa osoitteessa theseus.fi.   
 
Palautetta yhdistyksen toiminnasta: 

 Lapseni on nyt 15-vuotias ja olemme aiemmin olleet hyvin aktiivisia Näkövammaiset lapset 
ry:ssä ja kiitollisia kaikista leireistä ja kursseista sekä ennen kaikkea vertaistuesta, jota olemme 
vuosien varrella saaneet. 

 Teidän toiminta lapsille on mukavaa, lapsi tykkää kauheasti, ja hyvät muistot kaikista 
tapahtumista.  

 Hieno yhdistys, missä mahtavia ohjaajia. Lapsia pidetään samanarvoisina, oli sitten 
heikkonäköinen, sokea tai monivammainen. 

 Saatu hyvää vertaistukea ja uusia ystäviä, toimintaa ja tapahtumia. 
 Tyttäremme on saanut ystäviä ja koko perhe on saanut vertaistukea. 
 Saatu vahvistusta näkövammaisen lapsen vanhempana olemiseen. 
 Tutustuttu uusiin perheisiin ja saatu vahvistusta ja tietoa näkövammaisen lapsen 

vanhemmuuteen. 
 Vertaistuki on korvaamaton, erityisesti näkövammaisten nuorten ja aikuisten jakama tieto. 
 Alkuun tietoa, nykyään vertaistukea. 
 Olemme tutustuneet muihin samassa elämäntilanteessa oleviin perheisiin, ja lapsemme on 

saanut uusia näkkärikavereita. 
 Tapaa vertaisiaan. Saa rohkeutta nähdä ja kuulla miten kenenkin perheessä toimitaan. Kaikki 

väsyvät joskus ja sitten taas nauretaan. Näkövammaiset lapset viihtyvät keskenään ja lapsi 
saa kavereita. 
 

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 ry, 
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ja Sokeain lasten tuki ry. Yhdistys on mukana Soste ry:n, 
Vammaisfoorumin ja Vammaisten lasten tukisäätiön verkostoissa.  

 Näkövammaisten Keskusliitto ry:n valtuustossa yhdistyksen valtuutettuna on Maija Somerkivi 
ja varavaltuutettuna Juho Kyntäjä. 
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 Saavutettava taideharrastus 2 -hankkeen laajennettu ohjausryhmä, kevät 2019.  
 YK:n vammaissopimuksen rinnakkaisraportin lapset ja nuoret -osion työstäminen yhteistyössä 

muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Raportissa tarkasteltiin, kuinka vammaisyleissopimuksen 
oikeuden toteutuvat Suomessa lasten ja nuorten osalta. 

 Näkövammaisten liiton toimihenkilöpäivät 22.–23.8., paikalla oli alue- ja 
toimialayhdistysten henkilökuntaa.  

 Näkövammaisten lapsiperheiden tavoittamisesta keskusteltiin Näkövammaisten liiton 
oikeuksienvalvontayksikön työkokouksessa 26.9. 

 Opetushallituksen VIP verkosto 3.10. 
 Sokeain lasten tuki ry 55 vuotta 7.11., paikalla kuntoutusohjaajia ja muita keskeisiä 

näkövamma-alan yhteistyökumppaneita.  
 
Hallinto, työntekijät ja talous 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä, joilla kullakin on 
henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen 
jäsenet ja varajäsenet ovat näkövammaisten lasten vanhempia. 
Yhdistyksen varsinainen kokous järjestettiin 6.4.2019 Hyvinvointikartano Kaisankodissa, Espoossa. 
Kokoukseen osallistui 26 jäsentä. 
 
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet  
Puheenjohtaja: Maija Somerkivi, Espoo 
 
Varsinaiset jäsenet: 
Juho Helmiharju, Ylöjärvi, 6.4. asti 
Minna Kemppi, Turku, varapuheenjohtaja, 6.4. lähtien 
Salla Kivelä, Hyvinkää, 6.4. lähtien 
Juho Kyntäjä, Vantaa, varapuheenjohtaja, 6.4. asti 
Riitta Maatiala, Helsinki, 6.4. asti 
Hanno Peuranen, Espoo  
Anna Sarén, Lempäälä  
Minna Sutinen, Pieksämäki, 6.4. lähtien 
 
Varajäsenet: 
Sirpa Bamberg, Vesilahti  
Juho Helmiharju, Ylöjärvi, 6.4. lähtien 
Tiia Immonen, Turku 
Salla Kivelä, Hyvinkää 6.4. asti 
Riitta Maatiala, Helsinki 6.4. lähtien 
Jenna Mäkelä, Aura 
Jani Pohjolainen, Pornainen 
Minna Sutinen, Pieksämäki 6.4. asti 
 
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita, mutta kokouksiin liittyvät matka-, majoitus- ja ateriakulut 
korvataan. 
 
Työntekijät 
Yhdistyksen palveluksessa työskenteli vuonna 2019: 
FM Leena Honkanen, Silmäterä-lehden päätoimittaja jäi eläkkeelle 1.8.2019. Leenan työt 
ulkoistettiin freelancer toimittajalle ja taittajalle. Leena Honkanen jatkaa edelleen julkaisuiden 
kuvittajana. 
Sosionomi (YAMK) Anne Latva-Nikkola, toiminnanjohtaja  
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Palkattuja leiri- ja kerho-ohjaajia oli vuoden aikana kaikkiaan 38 eripituisilla jaksoilla.  
Vertaistukitoiminnassa sekä Silmäterä-lehden avustajina toimi 10 vapaaehtoistyöntekijää. 
 
Talous 
Veikkaus on yhdistyksen päärahoittaja. Muu osa toiminnan rahoituksesta 
muodostuu leiri- ja kurssitoiminnan tuotoista, jäsenmaksuista sekä yksityisistä 
lahjoituksista. 
 
Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Eklöf Talous Oy.  
Tilintarkastajina toimivat Markku Alho KHT ja toiminnantarkastajana Heikki Alavesa sekä 
varatilintarkastajana HT Juho Paavola Tiliextra Oy:sta ja varatoiminnantarkastajana Kirsti Hänninen. 
 
Toimisto 
Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki.  
puh. 050 403 9080 
sähköpostiosoite nlt@silmatera.fi 
 
 


