


Näkövammaiset lapset ry:ssä on mukana eri-ikäis-
ten heikkonäköisten, sokeiden ja monivammaisten
lasten perheitä jokapuolelta Suomea. Tapaamisissa
kohtaat vanhempia, lapsia ja läheisiä, joiden kanssa
jakaa ilot, surut ja selviytymisen. Vertaisuudenpolku
johdattaa perhettä lapsen kasvussa kohti aikuisuut-
ta. Lähde mukaan yhteiselle matkalle!

Huomioi ilmoittautuessa
Leireille valitaanosallistujat ilmoittautumisajanpää-
tyttyä, ja kaikkiin hakijoihinollaan yhteydessä sähkö-
postitse. Ensisijallaovat ainaensimmäistä kertaamu-
kaan lähtijät.Tapahtumiin voi osallistua ilmanNäkö-
vammaiset lapset ry:n jäsenyyttä.
Täytä huolellisesti lasta koskevat taustatiedot. Tie-
dot ovat luottamuksellisia, ne annetaan vain leiri-
tai kerho-ohjaajien käyttöön. Tietojen oikeellisuus
on tärkeää oman lapsen ja koko lapsiryhmän turval-
lisuuden kannalta.
Näkövammaiset lapset ry ei kustanna henkilökohtai-
sia avustajia eikä leirimatkoja.

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

Vertaisperheitä
sokkotreffeillä
Helsingissä
Näkövammaisten lasten perheiden
tapaamiset, sokkotreffit, kokoontuvat
JaatisenMajalla
(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 maksutto-
mia.
• Kevään sunnuntait
klo 16–18: 23.1., 6.3. ja 24.4.
• Syyskaudella tapaamisia on kolmesti.
Ilmoittautumiset vertaistukija
Maija Somerkivelle,
maija.somerkivi@gmail.com.
Kerrothan mahdollisista allergioista,
lapsen iän sekä onko lapsi heikko-
näköinen vai sokea.



Silmäterä-viikonloppu on suunnattu näkövam-
maisten lasten perheille, jotka eivät ole aiemmin
osallistuneet Näkövammaiset lapset tai Sokeain
lasten tuki ry:n toimintaan. Tapahtumassa kohtaat
vertaisperheitä ja kuulet, mitä muuta toimintaa on
tarjolla. Ohjelmaa on lapsille ja aikuisille yhdessä
ja erikseen. Viikonloppu alkaa lauantaina kello 11.
Sunnuntaina osallistujilla on mahdollisuus viettää
perheen kesken aikaa kylpylässä.
Järjestetään yhteistyössä Sokeain lasten tuen kanssa.
Hinta:
• näkövammainen lapsi ilmainen• saattaja 10 €• aikuinen 30 €• 4–14-v. lapsi 20 €• alle 4-vuotias ilmainen
Hinta sisältää majoittumisen, ruokailut (lauantain
lounaasta sunnuntain aamiaiseen) sekä järjestetyn
ohjelman.
Ilmoittautuminen 20.3.2022mennessä.

Vertaisviikonloppu 0–17-vuotiaiden näkö- ja näkömonivammaisten lasten perheille.
Ohjelmassa yhteistä talviliikuntaa koko perheelle, rentoutumista kylpylässä, peuhaa-
mista Funparkissa ja vertaistarinoita. Mukaan mahtuu kuusi perhettä.
Hinnat:
• näkövammainen lapsi ilmainen• yksi saattaja 20 €• aikuinen 40 €• lapsi yli 4-vuotias 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 Paralympiakomitean kanssa.
Hakemukset 27.2.2022mennessä.

Pohjois-Suomen leiri
2.–3.4.2022
Santasport Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi

Silmäterä-viikonloppu
23.–24.4.2022
Lohja Spa & Resort, Karjalohja



Näkövammaiset lapset ry:n
vuosikokous
26.3.2022 kello 10.30
Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösval-
taisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintar-
kastajien lausunto vuodelta 2021
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle
2023
8. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ero-
vuoroisten tilalle
9. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja
sekä heille varatilin-/toiminnantarkastaja vuo-
delle 2023
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut
asiat
11. Käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään
kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tekemät esityk-
set, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa
kokoukselle
12. Kokouksen päätös

Tervetuloa!
Hallitus

Näkövammaisten lasten ja nuorten
vanhemmille suunnattu viikonloppu
tarjoaa omaa aikaa vertaisvanhempien
parissa ja antoisia keskusteluja. Viikon-
loppu alkaa kello 10 ja alussa pidetään
yhdistyksen vuosikokous. Iltapäivällä
vanhemmille on luvassa pilatestunti ja
illalla rentoudutaan saunan lämmössä.
• Hinta: 60 €/henkilö (yhdistyksen
varsinaiset jäsenet ja puolisot).
• Hinta sisältää yöpymisen ja ateriat
(lauantaina tervetulokahvi, lounas,
päivällinen ja sunnuntaina aamiainen).
• Vuosikokoukseen osallistujien mat-
kat korvataan yhdistyksen matkus-
tussäännön mukaisesti.
Hakemukset 27.2.2022mennessä.

Vanhempien viikonloppu 26.–27.3.2022
Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous 26.3.2022
Varalan Urheiluopisto, Tampere



Suunnattu 0–12-vuotiaiden näkövam-
maisten lasten perheille.
Kesäleiri rakentuu koko perheen ohjel-
malle: luvassa on ainakin pelejä, liikuntaa
ja kädentaitoa. Marttinen tarjoaa perintei-
sen leiriympäristön monipuoliselle ohjel-
malle. Majoitus on nuorisohotellissa omin
liinavaattein, huoneissa on wc:t ja suihkut.
Mukaan mahtuu viisi perhettä.
Järjestetään yhteistyössä Sokeain lasten
tuen kanssa.
Hinnat:
• näkövammainen lapsi ilmainen• saattaja 60 €
Muut perheenjäsenet:
• aikuinen 100 €• 2–12-vuotias lapsi 50 €• alle 2-vuotias ilmainen
Hakemukset 18.4.2022mennessä.

Perheleiri
27.–30.6.2022
NuorisokeskusMarttinen, Virrat

Hyvinvointilomat ry järjestää tuetun loman
yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry:n
kanssa. Lomalle mahtuu noin 15 näkövam-
maisen lapsen perhettä.
Lomalle haetaan 26.2.–26.4.2022 lomajär-
jestöjen sivujen kautta, https://lotu.lomajar-
jestot.fi/calendar/HYVINVOINT/
• Loman omavastuuosuus on 90 €/hlö.• Hinta sisältää täysihoidon, majoituksen ja
lomaohjelman.
• Alle 16-vuotiaat lapset lomailevat huoltajan
seurassa veloituksetta.
Hyvinvointilomat ry valitsee lomailijat ja
lähettää valituille kutsun ja laskun.

Hyvinvointilomien
tuettu loma
25.–30.7.2022
Rajaniemen lomakeskus, Virrat



Syysviikonloppu tarjoaa koko perheen
luontoretkeilyä Sääksjärven rannalla.
Lomakodin läheisyydessä on Seitsemän
veljeksen vaellusreitti, jossa nautitaan
metsän rauhasta. Metsäretken jälkeen
saa rentoutua rantasaunalla. Leiri alkaa
lauantaina lounaalta ja päättyy sunnun-
taina lounaaseen.
Hinnat:
• näkövammainen lapsi ilmainen• saattaja 30 €• aikuinen 60 €• 4–15-v. lapsi 20 €• alle 4-vuotias ilmainen
Hinta sisältää majoittumisen, ruokailut
sekä järjestetyn ohjelman.
Hakemukset 11.9.2022mennessä.

Syysviikonloppu
22.–23.10.2022
Lomakoti Kotoranta, Nurmijärvi

Koko perheelle suunnattu vauhdikas viikonlop-
pu, jossa lapset ja vanhemmat touhuavat yh-
dessä. Ohjelmassa on muun muassa pyöräilyä,
luistelua, maalipalloilua ja muuta soveltavaa
liikuntaa.
Mukaan mahtuu 10 näkövammaisen lapsen
perhettä.
Hinnat:
• näkövammainen lapsi ilmainen• yksi saattaja 50 €• aikuinen 100 €• lapsi yli 4-vuotias 40 €• alle 4-vuotias ilmainen
Hinnat sisältävät hotellitason majoituksen
(kaksi vuorokautta) sekä täysihoidon.
Viikonloppu järjestetään yhteistyössä Suomen
Paralympiakomitean kanssa.
Hakemukset 7.8.2022mennessä.

Liikunnallinen viikonloppu
9.–11.9.2022
Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola



Lapsille ja nuorille

Oo mun kaa! -leiri
19.–23.6.2022
Kiipula, Turenki

Leiriltä löydät uusia kavereita,
vietät kesälomaa vertaisten ja
hauskojen ohjaajien kanssa, ilman
vanhempia. Leiriltä kotiutuu
monta kokemusta rikkaampi,
rohkeampi ja itsenäisempi lapsi.
Ohjelmassa on pelejä, liikuntaa,
kädentaitoja, leiridisco ja paljon
muuta.
• Leiri on suunnattu 8–13-vuotiaille
näkövammaisille lapsille ja mu-
kaan mahtuu 18 leiriläistä.
• Leiriläiset valitaan ilmoittautu-
misajan päätyttyä ja ensisijalla
ovat ensimmäistä kertaa lasten-
leirille tulevat.
• Hinta: 110 € (sisältää majoituksen
täysihoidolla, ruokailut ja ohjel-
man)
• Leirillä majoitutaan 2–3 hengen
huoneissa.
• Leirimatkoja ei korvata ja leirille
ei ole järjestetty kuljetusta.
•Mikäli lapsi tarvitsee henkilö-
kohtaista apua ruokailuissa,
wc-käynneissä tai muissa arjen
askareissa, huoltajat anovat kun-
nan vammaispalvelusta henkilö-
kohtaisen avustajan lapselle leirille
mukaan. Huomioi, että henkilö-
kohtaiselle avustajalle täytyy kus-
tantaa majoitus, matkat, ruokailut
ja avustajan palkkio.
•Myös leirimaksuun on mahdollis-
ta anoa taloudellista avustusta
sosiaalihuollosta.
Hakemukset 18.4.2022mennessä.

Nuorten viikonloppu
23.–25.9.2022
Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto, Ylöjärvi

Tähän viikonloppuun kannattaa toiveita esittää jo
ilmoittautuessa. Ohjaajat ideoivat tekemisen näiden
toiveiden mukaisesti. Luvassa on ainakin lautapele-
jä, jutustelua, nuotioiltaa ja saunomista. Itsenäisen
elämän taitoja myös harjoitellaan.
• Leiri alkaa perjantaina klo 18 päivällisellä ja päättyy
sunnuntaina lounaaseen klo 11.30. Vanhemmat vas-
taavat lapsensa kuljetuksesta leirille.
• Leiri on suunnattu 12–16-vuotiaille näkövammaisille
nuorille. Kotiin viemiseksi pakataan rohkeutta osallis-
tua Näkövammaisten liiton nuorisotoimintaan vuonna
2023.
• Hinta: 60 € (sisältää majoituksen
täysihoidolla ja ohjelman)
Hakemukset 14.8.2022mennessä.



Oo mun kaa! -kerhoja
8–13-vuotiaiden näkövammaisten lasten Oo
mun kaa! -kerhot kokoontuvat kerran kuukau-
dessa. Ohjelmassa on yhteistä tekemistä ver-
taiskavereiden kanssa: pelejä, leikkejä, kädentai-
toja, liikuntaa, leivontaa ja retkiä. Ohjauksesta
vastaavat pääosin sosiaali- ja terveysalan opiske-
lijat. Kerho on osallistujille maksuton.

Helsinki
kerran kuukaudessa
tiistaisin kello 17.30–19.30, Näkövammaiset lap-
set ry (Malminkaari 15 A)
Kevät: 11.1., 1.2., 1.3., 5.4. ja 3.5.
Syksy: 6.9., 4.10., 1.11. ja 13.12.

Jyväskylä
kerran kuukaudessa
torstaisin kello 18–20, Keski-Suomen Näkövam-
maiset ry (Eeronkatu 7 B 19)
Kevät: 13.1., 10.2., 10.3., 7.4. ja 12.5.
Syyskuusta lähtien kerran kuukaudessa.

Tampere
kerran kuukaudessa
maanantaisin kello 17.30–19.30, Tampereen seu-
dun Näkövammaiset ry (Kuninkaankatu 8 A 4)
Kevät: 10.1., 7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5.
Syyskuusta lähtien kerran kuukaudessa.

Turku
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 17.30–
19.30, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
(Läntinen Pitkäkatu 37)
Kevät: 12.1., 9.2., 9.3., 13.4. ja 11.5.
Syyskuusta lähtien kerran kuukaudessa.

IlmoittautuminenOomun kaa! -kerhoihin netti-
sivujen kautta.

Sisukerho
Sisukerho on suunnattu 4–7-vuotiaille näkö-
vammaisille lapsille. Kerhossa musisoidaan,
tehdään luovia liike- ja pariharjoituksia eri-
laisten aistivälineiden innostamina. Leikin
lomassa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja,
kehon hahmottamista ja motoriikkaa vertaiska-
vereiden 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. Kerhopäivät ovat 18.1., 8.2., 8.3., 12.4.
ja 10.5. Toiminta jatkuu syyskaudella.

Nuorten chatit
12–17-vuotiaiden näkövammaisten nuorten
chatissa tutustuu ikätovereihin ja saa jutella
eri teemoista. Chatissa linjoilla on vertaisohjaa-
ja 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/
Ajankohdat ja tarkemmat tiedot löydät
silmatera.fi-sivuilta.

Virtuaalikerho
Kerho on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövam-
maisille lapsille. Tule juttelemaan vertaisten
kanssa eri puolelta Suomea. Ohjelmaa suun-
nitellaan lasten kanssa.
Tapaamiset ovat kerran kuukaudessa arki-il-
tana etäyhteyksin Teamsin välityksellä klo
17–18. Ajankohdat löydät silmatera.fi-sivuilta.
Ilmoittautuminen virtuaalikerhoon:
anne.latva-nikkola@silmatera.fi



Näkövammaiset lapset ry järjestää vuoden aikana etätapaamisia Teamsin välityksellä ja
chatteja Tukinetin alustalla erilaisista teemoista. Tapaamiset ovat suunnattu vanhemmille,
näkövammaisille lapsille, sisaruksille ja perheen läheisille. Tule juttelemaan vertaisten kanssa
omalta kotisohvalta! Ajankohtaiset tiedot löytyvät silmatera.fi-sivuilta.

Ensitietopäivät etäyhteyksin
Oletko hiljattain saanut diagnoosin lapsesi näkövammasta? Ensitietopäivässä saat tietoa tuki-
palveluista ja tapahtumista sekä kohtaat vertaisvanhempia. Iltapäivätapahtuma 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
• 16.2. klo 15–17, ilm. 9.2. mennessä• 31.8. klo 15–17, ilm. 24.8. mennessä

Etätapaamisia



Isien viikonloppu
17.–18.9.2022
Hotelli Nuuksio, Espoo

Isät lähtevät omatoimisesti valloittamaan 4 kilometrin
mittaisen Nuuksion Soidinkierroksen. Metsähallituksen
ylläpitämä reitti on merkitty ja hotellilta retkeilijät saavat
kartan matkaansa. Myöhäisillalle on varattu isille oma sauna-
ja uintivuoro.
• Viikonloppu alkaa lauantaina klo 14.00 ja päättyy sunnun-
taina lounaaseen klo 12.00.
• Hinta: 40 € (sisältää majoituksen, ruokailut ja ohjelman)
Hakemukset 21.8.2022mennessä.



Äitien viikonloppu
1.–2.10.2022
Myllytalo, Hämeenlinna

Hengähdystauko näkövammaisten lasten
äideille vertaisten parissa, lepoa ja virkistystä
kauniissa maalaismiljöössä, vaikka sijainti on
vain 3,5 kilometriä Hämeenlinnan rautatiease-
malta. Ohjelmassa on kehon ja mielen hoitoa
syvävenyttelyllä ja äänimaljarentoutuksella.
Viikonlopussa rauha ja kiireettömyys ovat
keskiössä. Majoitus on huoneistohotelli tyyp-
pinen.
• Viikonloppu alkaa lauantaina klo 14.00 ja
päättyy sunnuntaina lounaaseen klo 11.30.
• Hinta: 60 € (sisältää majoituksen, ruokailut ja
ohjelman)
Hakemukset 4.9.2022mennessä.

Läheisten lauantai
26.11.2022 kello 10–16
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.).
Päivän aikana saa tietoa
näkövammaisen
kasvusta ja kehityksestä,
vertaisia ja yhteisiä
kokemusten vaihtoja.
Osallistuminen on
ilmainen läheisille.
Hakemukset
23.10.2022mennessä.



-lehti

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

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

Näkövammaiset lapset ry, Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki

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

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

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

Reimakka-kirjassa Annariik-
ka Sivonen päivitti pienen
pojan elämäntaipaleen
tapahtumia ja omia äidin-
mietteitään lämpimällä
elämänymmärryksellä ja
huumorilla – ja loistavalla
taidolla kirjoittaa.
Hinta: näkövammaisten las-
ten perheille ilmainen, muut
10 € (sis. postimaksun)

Silmäterä on neljä kertaa
vuodessa ilmestyvä
näkövammaisista lap-
sista ja nuorista kertova
lehti.
Hinta: Näkövammai-
set lapset ry:n jäsenille
ilmainen,
lehtitilaus 26 €/vuosi

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


