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Näkövammaiset lapset ry:ssä on mukana eri-ikäisten
heikkonäköisten, sokeiden ja monivammaisten lasten
perheitä joka puolelta Suomea. Tapaamisissa kohtaat
vanhempia, lapsia ja läheisiä, joiden kanssa jakaa ilot,
surut ja selviytymisen. Vertaisuuden polku johdattaa perhettä lapsen kasvussa kohti aikuisuutta. Lähde
mukaan yhteiselle matkalle!
Huomioi ilmoittautuessa

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

Ilmoittautumislomakkeet ja tapahtumien lisätiedot osoitteesta:
www.silmatera.fi -> Toiminta

Sokkotreffit

Vertaisperheitä sokkotreffeillä Helsingissä

Näkövammaisten lasten perheiden tapaamiset, sokkotreffit kokoontuvat Jaatisen Majalla
(Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki). Vanhemmilla on aikaa rupatella kahvi-/teekupposen
äärellä ja lapset saavat touhuta, pelata ja leikkiä ohjaajien kanssa Jaatisen leppoisissa tiloissa.
Tapaamiset ovat perheille maksuttomia.
l Kevään sunnuntait klo 16–18: 31.1., 14.3. ja 25.4.
l Syyskaudella tapaamisia on kolmesti.
Ilmoittautumiset vertaistukija Maija Somerkivelle, maija.somerkivi@gmail.com
Kerrothan mahdollisista allergioista, lapsen iän sekä onko lapsi heikkonäköinen vai sokea.

Chatit ja etätapaamiset
Näkövammaisten lasten vanhempien chat-iltoja Tukinetin alustalla ja etätapaamisia Teamsin välityksellä vuoden aikana. Tule juttelemaan vertaisten kanssa omalta
kotisohvalta! Ajankohtaiset tiedot löytyvät silmatera.fi-sivuilta.

Ensitietopäivät etäyhteyksin
Oletko saanut hiljattain diagnoosin lapsen näkövammasta? Ensitietopäivässä kohtaat
vertaisvanhempia ja saat tietoa tuista ja palveluista. Päivät toteutetaan Teamsin
välityksellä. Ohjelmaa ei tarvitse ladata koneelle, vaan se toimii nettiselaimella.
Järjestäjät: Näkövammaiset lapset ry ja Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonta
Ilmoittautumiset: anne.latva-nikkola@silmatera.fi
l 3.2. klo 15–17, ilm. 28.1. mennesssä
l 25.8. klo 15–17, ilm 19.8. mennessä

Pohjois-Suomen leiri 27.–28.2.2021

Santasport Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi

Vertaisviikonloppu 0–17-vuotiaiden näkö- ja näkömonivammaisten lasten perheille. Ohjelmassa yhteistä liikuntaa koko
perheelle, rentoutumista ja vertaistarinoita. Mukaan mahtuu 6
perhettä.
Hinnat:
l näkövammainen lapsi ilmainen
l yksi saattaja 20 €
l aikuinen 40 €
l lapsi yli 4-vuotias 20 €
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 sporthotellin
standard 2–4 hengen huoneissa sekä ohjelman.
Viikonloppu järjestetään yhteistyössä
Suomen Paralympiakomitean kanssa.
Hakemukset 24.1.2021 mennessä.

Liikunnallinen viikonloppu 14.–16.5.2021
Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola

Koko perheelle suunnattu vauhdikas viikonloppu, jossa lapset ja vanhemmat touhuavat yhdessä.
Ohjelmassa on lasten maalipalloturnaus, pyöräilyä ja muuta soveltavaa liikuntaa.
Osallistujat valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä, ensisijalla ovat ensi kertaa leirille lähtijät.
Mahdollisuus osallistua ainoastaan maalipalloturnaukseen lauantaina klo 11–17, ilman yöpymistä.
Hinnat:
l näkövammainen lapsi ilmainen
l yksi saattaja 50 €
l aikuinen 120 €
l lapsi yli 4v. 40 €
l alle 4-vuotias ilmainen
Hinnat sisältävät hotellitason majoituksen (kaksi vuorokautta) sekä täysihoidon.
Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Aisti Sportin, Suomen Paralympiakomitean ja Sokeain
lasten tuki ry:n kanssa.
Hakemukset 5.4.2021 mennessä.

Silmäterä-päivät
Silmäterä-päivät on suunnattu näkövammaisten lasten perheille, jotka eivät
ole aiemmin osallistuneet Näkövammaiset lapset tai Sokeain lasten tuki ry:n
toimintaan. Päivän aikana kohtaat vertaisperheitä, tutustut kotieläintilaan ja
kuulet, mitä muuta toimintaa on tarjolla.
Järjestetään yhteistyössä Sokeain lasten tuen kanssa.
l lauantai 29.5.2021 klo 12–15 Kotieläintila Kyyhkyrinne, Yliskulma
Ilmoittautuminen 9.5. mennessä.
l lauantai 25.9.2021 Uusimaa, tarkempi paikka ja kellonaika varmistuu keväällä
Osallistuminen on koko perheelle ilmainen.
Ilmoittautuminen 5.9. mennessä.

Syysviikonloppu 23.–24.10.2021
Kanniston Kotieläintila, Alastaro

Vietä viikonloppu vertaisperheiden kanssa rentoutuen
kotieläintilan maalaismiljöössä. Tilan eläimiin tutustutaan
alun esittelykierroksella. Kanniston rauhalliset eläimet antavat
hoitaa ja silittää. Puusauna lämpiää, kun osallistujista löytyy
innokas saunan lämmittäjä. Tässä viikonlopussa puuhataan
siis koko perhe yhdessä.
Hinnat:
l näkövammainen lapsi ilmainen
l saattaja 30 €
Muut perheenjäsenet:
l aikuinen 70 €
l 4–15-v. lapsi 20 €
l alle 4-vuotias ilmainen
Hinta sisältää majoittumisen, ruokailut lauantain tervetulo
kahvista sunnuntain lounaaseen sekä järjestetyn ohjelman.
Majoittuminen on 2–5 hengen perhehuoneissa ja aitoissa.
Hakemukset 12.9.2021 mennessä.

Perheleiri 28.6.–1.7.2021
Luomajärven Kievari, Ikaalinen

Suunnattu 0–12-vuotiaiden näkövammaisten lasten perheille.
Kesäleiri rakentuu koko perheen ohjelmalle: luvassa on ainakin pelejä,
liikuntaa ja kädentaitoa. Eläimiä tilalla riittää rapsuteltavaksi:
mm. kissoja, hevosia, vuohia, lampaita, kanoja ja pupuja. Täällä vietät
erilaisen loman vertaisperheiden kanssa.
Luomajärven Kievari on 1800-luvun tunnelmaa huokuva
talonpoikaistila, jossa majoitutaan aittakamareissa ja
kartanomajoituksessa. Huomioithan, että kievarin majoitusrakennukset
ovat erillään päärakennuksesta, joten siirtymisiä
päivän aikana tulee väistämättä.
Mukaan mahtuu viisi perhettä.
Järjestetään yhteistyössä Sokeain lasten tuki ry:n kanssa.
Hinnat:
l näkövammainen lapsi ilmainen
l saattaja 60 €
Muut perheenjäsenet:
l aikuinen 100 €
l 2–12-v. lapsi 50 €
l alle 2-vuotias ilmainen
Hakemukset 18.4.2021 mennessä.

Lapsille ja nuorille
Oo mun kaa! -leiri 20.–24.6.2021
Koulutuskeskus Sopukka, Sipoo

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 askartelu ja käsityö,
liikunta sekä ilmaisutaito.
Leiri on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille
lapsille ja mukaan mahtuu 18 leiriläistä.
Leiriläiset valitaan ilmoittautumisajan päätyttyä ja
ensisijalla ovat ensimmäistä kertaa lastenleirille tulevat.
Hinta: 110 € (sisältää majoituksen täysihoidolla,
ruokailut ja ohjelman)
l Leirillä majoitutaan 2–3 hengen huoneissa.
l Leirimatkoja ei korvata ja leirille ei ole järjestetty
kuljetusta.
l Mikäli lapsi tarvitsee henkilökohtaista apua
ruokailuissa, wc-käynneissä tai muissa arjen askareissa,
huoltajat anovat kunnan vammaispalvelusta henkilökohtaisen avustajan lapselle leirille mukaan. Huomioi,
että henkilökohtaiselle avustajalle täytyy kustantaa
majoitus, matkat, ruokailut ja avustajan palkkio.
l Myös leirimaksuun on mahdollista kysyä taloudellista
avustusta sosiaalihuollosta.
Hakemukset 18.4.2021 mennessä.

Nuorten viikonloppu 27.–29.8.2021
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi
Tähän viikonloppuun kannattaa toiveita esittää jo ilmoittautuessa. Ohjaajat ideoivat tekemisen näiden toiveiden mukaisesti. Luvassa on ainakin lautapelejä, jutustelua, nuotioiltaa
ja saunomista. Itsenäisen elämän taitoja myös harjoitellaan
haastavilla rasteilla.
Leiri alkaa perjantaina klo 18 päivällisellä ja päättyy sunnuntaina lounaaseen klo 11.30. Vanhemmat vastaavat lapsensa
kuljetuksesta leirille.
Leiri on suunnattu 12–16-vuotiaille näkövammaisille
nuorille. Kotiin viemiseksi pakataan rohkeutta osallistua
Näkövammaisten liiton nuorisotoimintaan vuonna 2022.
Hinta: 60 € (sisältää majoituksen täysihoidolla ja ohjelman)
Hakemukset 27.6.2021 mennessä.

Nuorten chatit
12–17-vuotiaiden näkövammaisten nuorten chatissa tutustuu ikätovereihin ja saa jutella eri teemoista. Chatissa linjoilla on vertaisohjaaja ja Näkövammaiset lapset ry:n työntekijä. Chatissa ei
vaihdeta puhelinnumeroita ja muita tunnistettavia tietoja. Osallistujan on rekisteröidyttävä Tukinettiin ennen chatin avautumista: https://tukinet.net/rekisteroidy/
l to 21.1. klo 18–19.30 Uusi vuosi ja uudet kujeet
l ma 15.2. klo 18–19.30 Vaikuttaminen
l ti 9.3. klo 18–19.30 Vapaa-aika
l ke 28.4. klo 18–19.30 Itsenäistyminen
l ke 26.5. klo 18–19.30 Kesäsuunnitelmat
Chatit jatkuvat syyskaudella.
Chatit löydät: https://tukinet.net/teemat/nakovammaiset-nuoret/ryhmachatit/

Sisarusten etätapaaminen

Näkövammaisten lasten kouluikäisille sisaruksille suunnattu etätapaaminen järjestetään
keskiviikkona 3.3. klo 17.30–19 Teamsin välityksellä.
Tutustutaan sisaruksiin eri puolilta Suomea ja jutellaan teemasta.
Ilmoittautumiset 1.3. mennessä: anne.latva-nikkola@silmatera.fi

Oo mun kaa! -kerhoja
8–13-vuotiaiden näkövammaisten lasten Oo mun kaa! -kerhot kokoontuvat kerran kuukaudessa.
Ohjelmassa on yhteistä tekemistä vertaiskavereiden kanssa: pelejä, leikkejä, kädentaitoja, liikuntaa, leivontaa ja retkiä. Ohjauksesta vastaavat pääosin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.
Kerho on osallistujille maksuton.

Helsinki

kerran kuukaudessa tiistaisin kello 17.30–19.30,
Näkövammaiset lapset ry (Malminkaari 15 A)
l Kevät: 12.1., 2.2., 2.3., 6.4. ja 4.5.
l Syksy: 7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12.

Jyväskylä

kerran kuukaudessa torstaisin kello 18–20,
Keski-Suomen Näkövammaiset ry
(Eeronkatu 7 B 19)
l Kevät: 14.1., 11.2., 11.3., 8.4. ja 20.5.
l Syyskuusta lähtien kerran kuukaudessa.

Tampere

kerran kuukaudessa maanantaisin
kello 17.30–19.30,
Tampereen seudun Näkövammaiset ry
(Kuninkaankatu 8 A 4)
l Kevät: 11.1., 1.2., 8.3., 12.4. ja 10.5.
l Syyskuusta lähtien kerran kuukaudessa.

Turku

kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 17.30–19.30,
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry (Läntinen Pitkäkatu 37)
l Kevät: 13.1., 10.2., 10.3., 14.4. ja 19.5.
l Syyskuusta lähtien kerran kuukaudessa.

Virtuaalikerho

Kerho on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille.
Tule juttelemaan vertaisten kanssa eri puolelta Suomea. Ohjelmaa suunnitellaan lasten kanssa.
Tapaamiset ovat kerran kuukaudessa etäyhteyksin Teamsin välityksellä klo 17–18.
l Kevät: ke 27.1., ti 16.2., ke 24.3., ti 20.4. ja ti 11.5.
l Tapaamiset jatkuvat syyskaudella.
Ilmoittautuminen virtuaalikerhoon: anne.latva-nikkola@silmatera.fi

Sisukerho

Sisukerho on suunnattu 4–7-vuotiaille näkövammaisille lapsille. Kerhossa tanssitaan, tehdään luovia
liike- ja pariharjoituksia erilaisten aistivälineiden innostamina. Leikin lomassa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, kehon hahmottamista ja motoriikkaa vertaiskavereiden kanssa. Kerho on ilmainen lapsille.
Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa tiistaisin kello 17.30–19.00 Näkövammaiset lapset ry:n
toimistolla. Osoite on Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki.
l Kerhopäivät ovat 19.1., 16.2., 23.3., 20.4. ja 18.5.
l Toiminta jatkuu syyskaudella.

Vanhemmille

Vanhempien viikonloppu 27.–28.3.2021
Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous 27.3.2021
Koulutuskeskus Sopukka, Sipoo

Näkövammaisten lasten ja nuorten vanhemmille suunnattu viikonloppu tarjoaa omaa aikaa vertaisvanhempien parissa, antoisia keskusteluja, luonnon rauhaa ja maukasta ruokaa. Sopukka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Sipoon Östersundomissa meren läheisyydessä. Paikalle pääsee
julkisilla kulkuneuvoilla, bussipysäkit ovat aivan vieressä.
Viikonloppu aloitetaan leppoisasti tervetulokahvilla klo 10.00 ja sen jälkeen pidetään
Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous. Aikaa jää nauttia keväisestä ulkoilmasta ja rentoutua
Sopukan saunaosastolla.
Hinta: 65 €/henkilö (yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja puolisot). Hinta sisältää yöpymisen ja ateriat
(lauantaina tervetulokahvi, lounas, päivällinen ja sunnuntaina aamiainen).
Vuosikokoukseen osallistujien matkat korvataan yhdistyksen matkustussäännön mukaisesti.
Hakemukset 18.2.2021 mennessä.

Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous
27.3.2021 klo 10.30
Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2020
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2022
8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen
jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä
heille varatilin-/toiminnantarkastaja vuodelle 2022
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään kaksi
(2) viikkoa ennen kokousta tekemät esitykset, joista
hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle
12. Kokouksen päätös
Tervetuloa!
Hallitus

Näkömonivammaisten lasten
vanhempien viikonloppu
21.–22.8.2021
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi
Hengähdystauko näkömonivammaisten lasten
vanhemmille vertaisten parissa. Luvassa on lepoa,
virkistystä, saunomista rantasaunalla ja luonnonrauhaa.
Aloitus on lauantaina klo 14.00 ja viikonloppu
päättyy sunnuntaina lounaaseen klo 11.30.
Viikonloppu on suunnattu ensisijalla näkömonivammaisten lasten vanhemmille. Mikäli hakijoita
on vähäisesti, avataan viikonlopun haku kaikille
näkövammaisten lasten vanhemmille. Mukaan
mahtuu noin 10 henkeä.
Hinta: 50 € (sisältää majoituksen, ruokailut ja
ohjelman)
Hakemukset 6.6.2021 mennessä.

Läheisille

Läheisten lauantai 13.11.2021
Näkövammaiset lapset ry:n toimisto, Helsinki
Miten vanhempi selviää erityislapsen vanhemmuudesta?
Miten osaan olla ja toimia näkövammaisen lapsen kanssa?
Miten tuen koko perhettä parhaiten?
Läheisten lauantai on suunnattu
näkövammaisten lasten perheiden läheisille
(isovanhemmat, kummit, tädit, sedät jne.).
l Päivän kesto klo 10–16.
l Päivä on ilmainen läheisille.
Hakemukset 24.10.2021 mennessä.

Tietoa ja vertaistukea
Oo mun kaa! -leikkivihjeet on tarkoitettu päivähoidon ja koulujen

tutuista leikeistä.

kaverileirillä

Reetta
ja naamiaiset.

ekirjoitusta.

maalipalloa.

Teksti ja kuvitus

Leena Honkanen

ystyvät.

Leikkejä ryhmään, jossa on näkövammainen lapsi

lasten kanssa. Kirja sisältää leikkejä ja pelejä lapsiryhmälle, jossa on
näkövammainen lapsi. Monet niistä ovat muunnelmia vanhoista

•

työntekijöiden avuksi. Vihjeitä voi käyttää myös vapaa-ajan kerhoja leiritoiminnassa, kotona kaverisyntymäpäivillä tai ulkona pihan

Oo mun kaa!

RASTI JA RAUHA KAVERILEIRILLÄ

verileirille.

Rasti ja Rauha kaverileirillä
on kuvakirja näkeville
lapsille. Se avaa näkövammaisen lapsen maailmaa ja
tutustuttaa taitoihin, joita
sokeat ja heikkonäköiset
käyttävät.
Hinta: 15 € + postimaksu

Rasti ja
Rauha

Oo mun kaa!
Leikkejä ryhmään, jossa
on
näkövammainen lapsi
Anne Latva-Nikkola

Oo mun kaa! -kirjassa on
leikkejä ja toimintaideoita ryhmiin, joissa on
näkövammainen lapsi.
Hinta 15 € + postimaksu

Anne Latva-Nikkola
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Neljä teiniä:

Arki, unelmat
ja tunnekuohut
Kuvailutulkattu luontoretki
avaa maiseman

Käsi käden päällä käy läpi
sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten lasten kasvua ja
kehitystä vastasyntyneestä
alakouluikään.
Hinta: näkövammaisten
lasten perheille 24 € (sis.
postimaksun), muut 30 € +
postimaksu

Reimakka
Aivan erityinen poika

Annariikka Sivonen

Silmäterä on neljä kertaa
vuodessa ilmestyvä
näkövammaisista lapsista ja nuorista kertova
lehti.
Hinta: Näkövammaiset lapset ry:n jäsenille
ilmainen,
lehtitilaus 26 €/vuosi

Reimakka-kirjassa Anna
riikka Sivonen päivitti
pienen pojan elämäntaipaleen tapahtumia ja omia
äidinmietteitään lämpimällä
elämänymmärryksellä ja
huumorilla – ja loistavalla
taidolla kirjoittaa.
Hinta: näkövammaisten lasten perheille ilmainen, muut
10 € (sis. postimaksun)
Tilaa ilmainen
Silmäterä-uutiskirje.
Uutiskirje ilmestyy kuusi
kertaa vuodessa.

Silmäproteesi merkitsee
paljon itsetunnolle

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

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

l

-lehti

