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Näkövammaiset lapset ry:ssä on mukana eri-ikäisten heikkonä-
köisten, sokeiden ja monivammaisten lasten perheitä joka
puolelta Suomea. Tapaamisissa kohtaat vanhempia, lapsia ja
läheisiä, joiden kanssa jakaa ilot, surut ja selviytymisen. Ver-
taisuuden 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

Julkaisun piirrokset:
LEENA HONKANEN
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Pohjois-Suomen viikonloppu
18.–19.3.2023

Vertaisviikonloppu 0–17-vuotiai-
den näkö- ja näkömonivam-
maisten lasten perheille. Ohjel-
massa yhteistä talviliikuntaa
koko perheelle, rentoutumista
kylpylässä, peuhaamista Fun-
parkissa ja vertaistarinoita.

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 lou-
naaseen klo 12.00. Pitkämatka-
laisten on mahdollista yöpyä
perjantai–lauantai välinen yö
hintaan, 50 €/aikuinen (sisältää
lauantain aamiaisen).

Hinnat sisältävät majoituksen
täysihoidolla sporthotellin stan-
dard 2–4 hengen huoneissa
sekä ohjelman.

Viikonloppu järjestetään yhteis-
työssä Suomen Paralympia-
komitean kanssa.

Hakemukset 12.2.2023
mennessä.

Santasport Lapin
Urheiluopisto, Rovaniemi
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Vanhempien viikonloppu 25.–26.3.2023
Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous 25.3.2023

Näkövammaisten lasten ja nuor-
ten vanhemmille suunnattu vii-
konloppu tarjoaa omaa aikaa
vertaisvanhempien parissa ja
antoisia keskusteluja.

Viikonloppu alkaa kello 10 ja
alussa pidetään yhdistyksen vuo-
sikokous. Lounaan jälkeen osal-
listujat pääsevät tutustumaan
Musiikkimuseo Fameen.

Hinta: 60 €/henkilö (yhdistyk-
sen varsinaiset jäsenet ja puoli-
sot). Hinta sisältää yöpymisen,
musiikkimuseon sisäänpääsyn ja
ateriat (lauantaina tervetulokahvi,
lounas, päivällinen ja sunnun-
taina aamiainen).

Vuosikokoukseen osallistu-
jien matkat korvataan yhdistyk-
sen matkustussäännön mukai-
sesti.

Hakemukset 26.2.2023
mennessä.

Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous
25.3.2023 kello 11.00

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan-

tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

vuodelta 2022
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä

jäsenmaksun suuruus vuodelle 2024
8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ero-

vuoroisten tilalle
9. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varati-

lin-/toiminnantarkastaja vuodelle 2024
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa

ennen kokousta tekemät esitykset, joista hallituksen on esitet-
tävä lausuntonsa kokoukselle

12. Kokouksen päätös

Tervetuloa!
Hallitus

Original Sokos Hotel Tripla,
Helsinki
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Silmäterä-viikonloppu
15.–16.4.2023

Keväinen
viikonloppu
5.–7.5.2023

Silmäterä-viikonloppu on suun-
nattu näkövammaisten lasten
perheille, jotka eivät ole aiem-
min osallistuneet Näkövammai-
set 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 osallistu-
jilla on mahdollisuus viettää
aikaa oman perheen kanssa
Nuuksion miljöössä.

Järjestetään yhteistyössä So-
keain lasten tuen kanssa.

Hinnat:
• 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 jär-
jestetyn ohjelman.

Ilmoittautuminen 12.3.2023
mennessä.

Näkövammaisten lasten per-
heille suunnattu viikonloppu tar-
joaa ulkoilua Ruissalon luonnon-
suojelualueella merimaisemissa.
Viikonloppu sisältää leiriohjaa-
jien järjestämää koko perheen
ohjelmaa sekä rentoutumista
kylpylässä. Rohkeimmat uimarit
voivat pulahtaa mereen allas-
osastolta.

Leiri alkaa perjantaina kello 19
ja päättyy sunnuntaina lounaa-
seen.

Hinnat:
• näkövammainen lapsi ilmai-
nen

• saattaja 40 €
• aikuinen 60 €
• 4–15-v. lapsi 20 €
• alle 4-vuotias ilmainen

Hinta sisältää majoittumisen, ruo-
kailut sekä järjestetyn ohjelman.

Hakemukset 2.4.2023
mennessä.

Hotelli Nuuksio, Espoo

Ruissalon kylpylä, Turku
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Oo mun kaa!
-leiri
18.–22.6.2023

Perheleiri 26.–29.6.2023

Leiriltä löydät uusia kavereita,
vietät kesälomaa vertaisten ja
hauskojen ohjaajien kanssa,
ilman vanhempia. Leiriltä kotiu-
tuu monta kokemusta rik-
kaampi, rohkeampi ja itsenäi-
sempi lapsi. Ohjelmassa on
pelejä, liikuntaa, kädentaitoja,
leiridisco ja paljon muuta.

Leiri on suunnattu 8–13-vuo-
tiaille näkövammaisille lapsille
ja mukaan mahtuu 18 leiriläistä.

Leiriläiset valitaan ilmoittautu-
misajan päätyttyä ja ensisijalla
ovat ensimmäistä kertaa lasten-
leirille tulevat.

Hinta: 110 € (sisältää majoituk-
sen täysihoidolla, ruokailut ja
ohjelman)

Leirillä majoitutaan 2–3
hengen huoneissa.

Leirimatkoja ei korvata ja lei-
rille ei ole järjestetty kuljetusta.

Mikäli lapsi tarvitsee henkilö-
kohtaista apua ruokailuissa, wc-
käynneissä tai muissa arjen
askareissa, huoltajat anovat
vammaispalvelusta henkilökoh-
taisen avustajan lapselle leirille
mukaan. Huomioi, että henkilö-
kohtaiselle avustajalle täytyy
kustantaa majoitus, matkat, ruo-
kailut ja avustajan palkkio.
Myös leirimaksuun on mahdol-
lista anoa taloudellista avus-
tusta sosiaalihuollosta.

Hakemukset 16.4.2023
mennessä.

Suunnattu 0–12-vuotiaiden näkö-
vammaisten lasten perheille.

Kesäleiri rakentuu koko per-
heen ohjelmalle: luvassa on
ainakin pelejä, liikuntaa, käden-
taitoja ja nuotioiltoja. Kiipulasta
löytyy mm. kotieläinpihan eläi-
miä rapsuteltavaksi ja kasvihuo-
neessa voi tuoksutella tomaat-
tien tuoksua. Kiipulan laaja piha-
piiri houkuttelee perheiden
yhteisiin pihapeleihin.

Hinnat:
• näkövammainen lapsi ilmai-
nen

• saattaja 50 €
• aikuinen 80 €
• 2–12-vuotias lapsi 50 €
• alle 2-vuotias ilmainen

Hakemukset 16.4.2023
mennessä.

Kiipula, Turenki

Kiipula, Turenki
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Isien viikonloppu 2.–3.9.2023 Nuorten
viikonloppu
22.–24.9.2023

Liikunnallinen viikonloppu
15.–17.9.2023

Rentoa saunomista, nuotioilta ja
vertaisporinoita – niistä on
rakennettu näkövammaisten
lasten isien viikonloppu.

Viikonloppu alkaa lauantaina
klo 14.00 ja päättyy sunnuntaina
lounaaseen klo 12.00.

Hinta: 40 € (sisältää majoituk-
sen, ruokailut ja ohjelman).

Hakemukset 6.8.2023
mennessä

Osallistujat pääsevät suunnittele-
maan viikonlopun ohjelmaa per-
jantai-iltana. Lauantaina ryhmä
lähtee seikkailemaan Helsingin
keskustaan ja sunnuntaina ohjel-
massa on opastettu kävelykierros
Suomenlinnassa. Viikonloppuun
mahtuu myös vertaiskavereita,
lautapelejä, jutustelua ja sauno-
mista.

Leiri alkaa perjantaina klo 17.30
Kauppatorilta ja päättyy sunnun-
taina klo 12.30. Leiriläiset kulke-
vat ohjaajien kanssa lautalla Suo-
menlinnaan. Vanhemmat vastaa-
vat muutoin lapsensa kuljetuk-
sesta leirille.

Leiri on suunnattu 12–16-vuo-
tiaille näkövammaisille nuorille.
Kotiin viemiseksi pakataan roh-
keutta osallistua Näkövammais-
ten liiton nuorisotoimintaan
vuonna 2024.

Hinta: 60 € (sisältää majoituk-
sen täysihoidolla ja ohjelman)

Hakemukset 13.8.2023
mennessä.

Koko perheelle suunnattu vauh-
dikas viikonloppu, jossa lapset
ja vanhemmat touhuavat
yhdessä. Ohjelmassa on muun

muassa pyöräilyä, maalipalloilua
ja muuta soveltavaa liikuntaa.

Mukaan mahtuu 10 näkövam-
maisen lapsen perhettä.

Leiri alkaa perjantaina kello 18
ja päättyy sunnuntaina lounaa-
seen.
Hinnat:
• näkövammainen lapsi ilmai-
nen

• yksi saattaja 50 €
• aikuinen 90 €
• lapsi yli 4-vuotias 40 €
• alle 4-vuotias ilmainen

Hinnat sisältävät hotellitason
majoituksen sekä täysihoidon.

Viikonloppu järjestetään
yhteistyössä Suomen Paralym-
piakomitean kanssa.

Hakemukset 6.8.2023
mennessä.

Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto

Hostel Suomenlinna, Helsinki

Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola



8

Itä-Suomen viikonloppu 27.–29.10.2023

Itä-Suomen viikonlopussa koh-
taat vertaisperheitä ja saat naut-
tia kylpylähotellin palveluista.

Koko perheelle suunnattua oh-
jelmaa luotsaavat Näkövammaiset
lapset ry:n leiriohjaajat. Savonlin-
nan rautatieasema on kävelymat-
kan päässä hotellista ja hotelli
sijaitsee keskustan kupeessa. Leiri
alkaa perjantaina kello 19 ja päät-
tyy sunnuntaina lounaaseen.

Hinnat:
• näkövammainen lapsi ilmainen
• saattaja 40 €
• aikuinen 60 €

Hengähdystauko näkövammais-
ten lasten äideille vertaisten
parissa ja virkistystä kauniissa
jouluisessa Porvoossa.

Ohjelmassa on opastettu
kävelykierros vanhassa kaupun-
gissa, maukasta ruokaa ja ver-
taiskeskusteluja. Viikonlopussa
rauha ja kiireettömyys ovat kes-
kiössä. Majoitus on kahden
hengen huoneissa. Viikonloppu
alkaa lauantaina kello 12 ja päät-
tyy sunnuntaina kello 12.

Hinta: 60 € (sisältää majoituk-
sen, ruokailut ja ohjelman)

Hakemukset 22.10.2023
mennessä.

• 4–15-v. lapsi 20 €
• alle 4-vuotias ilmainen

Hinta sisältää majoittumisen, ruo-
kailut sekä järjestetyn ohjelman.

Hakemukset 17.9.2023
mennessä

Spahotel Casino, Savonlinna

Hotelli Sparre, Porvoo

Äitien viikonloppu
25.–26.11.2023
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Näkövammaisten lasten perhei-
den tapaamiset, sokkotreffit
kokoontuvat Jaatisen Majalla
(Vellikellonpolku 1, 00410 Hel-
sinki). Vanhemmilla on aikaa
rupatella kahvi-/teekupposen
äärellä ja lapset saavat touhuta,
pelata ja leikkiä ohjaajien

Sokeiden viikkoa juhlitaan
näkövammaisten lasten perhei-
den kanssa kuudessa Hop-
Lopissa lauantaina 18.11.2023
aamupäivästä. Lähde mukaan
ilmaiseen perhetapahtumaan!

Tarjolla on aamupalaa ja sisä-
leikkipuistojen huimat leikkitilat
vapaasti käytettävissä. Touhua-

maan saa jäädä, vaikka koko
päiväksi.

Tapahtumapaikat:
• Joensuu (Raatekankaantie 4)
• Jyväskylä (Sorastajantie 1)
• Oulu (Alasintie 10)
• Raisio (Itäniityntie 16)
• Pirkkala (Saapastie 2)

• Vantaan Portin Retail Park
(Antaksentie 4)

Ilmoittautuminen 5.11.
mennessä.

Näkövammaisten lasten perheil-
le suunnattuja vertaistapahtumia
järjestetään vuoden aikana
monenlaisia. Luvassa on ainakin:
• Ystävyyksiä – tanssi- ja
musiikkityöpaja 11.2.2023
Helsingissä

• Muumimuseo-retki
22.4.2023 Tampereella

• Musiikkipaja 23.9.2023
Helsingissä.

Lisätiedot: silmatera.fi/toiminta

kanssa Jaatisen leppoisissa
tiloissa. Tapaamiset ovat per-
heille maksuttomia. Kevätkau-
den sunnuntait 22.1., 12.3. ja
16.4. kello 16–18. Tapaamiset
jatkuvat syyskaudella.

Lisätiedot: silmatera.fi/toiminta

Vertaisperheitä sokkotreffeillä
Helsingissä

Vertaistapaamisia

Sokeiden viikon HopLopit

Päiväretkiä
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LASTENKERHOJA

8–13-vuotiaiden näkövammais-
ten lasten Oo mun kaa! -kerhot
kokoontuvat kerran kuukau-
dessa. Ohjelmassa on yhteistä
tekemistä vertaiskavereiden
kanssa: pelejä, leikkejä, kädentai-
toja, liikuntaa, leivontaa ja retkiä.
Ohjauksesta vastaavat pääosin
sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.
Kerho on osallistujille maksuton.

Helsinki
kerran kuukaudessa tiistaisin
kello 17.30–19.30, Näkövammai-
set lapset ry (Malminkaari 15 A)
Kevät: 10.1., 7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5.
Syyskuusta lähtien kerran kuu-
kaudessa.

Kerho on suunnattu 8–13-vuo-
tiaille näkövammaisille lapsille.
Tule juttelemaan ja touhumaan
vertaisten kanssa eri puolelta
Suomea. Teemoja suunnitellaan
lasten kanssa.

Tapaamiset ovat kerran kuu-
kaudessa arki-iltana etäyhteyk-
sin Teamsin välityksellä.
• keskiviikko 18.1. kello 17–18
• maanantai 13.2. kello 17–18
• tiistai 14.3. kello 17–18
• keskiviikko 12.4. kello 17–18
• keskiviikko 10.5. kello 17–18

Kerho jatkuu syyskuusta lähtien
kerran kuukaudessa.

Ilmoittautuminen:
anne.latva-nikkola@silmatera.fi

Sisu-kerho on suunnattu 4–7-vuo-
tiaille näkövammaisille lapsille.
Kerhossa tanssitaan, tehdään
luovia liike- ja pariharjoituksia eri-
laisten aistivälineiden innosta-
mina. Leikin lomassa harjoitellaan
vuorovaikutustaitoja, kehon hah-
mottamista ja motoriikkaa vertais-
kavereiden kanssa. Kerho on osal-
listujille maksuton.

Kerho kokoontuu kerran kuu-
kaudessa tiistaisin kello
17.30–19.00 Näkövammaiset
lapset ry:n toimistolla.

Osoite on Malminkaari 15 A,
00700 Helsinki. Kerhopäivät
ovat 17.1., 14.2., 14.3., 18.4. ja 9.5.

Toiminta jatkuu syyskaudella.

Jyväskylä
kerran kuukaudessa torstaisin
kello 18–20, Keski-Suomen
Näkövammaiset ry (Eeronkatu 7
B 19)
Kevät: 12.1., 9.2., 9.3., 13.4. ja 11.5.
Syyskuusta lähtien kerran kuu-
kaudessa.

Tampere
kerran kuukaudessa maanantai-
sin kello 17.30–19.30, Tampe-
reen seudun Näkövammaiset ry

(Kuninkaankatu 8 A 4)
Kevät: 9.1., 6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5.
Syyskuusta lähtien kerran kuu-
kaudessa.

Turku
kerran kuukaudessa keskiviik-
koisin kello 17.30–19.30, Varsi-
nais-Suomen Näkövammaiset ry
(Läntinen Pitkäkatu 37)
Kevät: 11.1., 8.2., 8.3., 5.4. ja 3.5.
Syyskuusta lähtien kerran kuu-
kaudessa.

Oo mun kaa! -kerhoja

Etäkerho

Sisu-kerho
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ETÄTOIMINTAA

LÄHEISILLE

Näkövam-
maiset
lapset ry
järjestää
vuoden
aikana etäta-
paamisia Teamsin välityksellä ja
chatteja Tukinetin alustalla eri-
laisista teemoista.

Tapaamiset ovat suunnattu
vanhemmille, näkövammaisille
lapsille, sisaruksille ja perheen
läheisille. Tule juttelemaan vertais-
ten kanssa omalta kotisohvalta!

Ajankohtaiset tiedot löytyvät
silmatera.fi-sivuilta.

Läheisten ilta on suunnattu
näkövammaisten lasten perhei-
den läheisille (isovanhemmat,
kummit, tädit, sedät jne.). Tapaa-
minen on etäyhteyksin vaik-
kapa omalta kotisohvalta.
Aika: maanantaina 13.3.2023
klo 18–20

Paikka: Etäyhteyksin Teams-
ohjelman välityksellä.
Tarvitset nettiliittymällä toimivan
tietokoneen, puhelimen tai
muun älylaitteen. Ohjelmaa ei
tarvitse ladata koneelle, vaan se
toimii nettiselaimella.

Ilmoittautuminen 1.3.2023
mennessä.

Miten vanhempi selviää erityis-
lapsen vanhemmuudesta? Miten
osaan olla ja toimia näkövam-
maisen lapsen kanssa? Miten
tuen koko perhettä parhaiten?

Läheisten lauantai on suun-
nattu näkövammaisten lasten
perheiden läheisille (isovan-
hemmat, kummit, tädit, sedät

jne.). Päivän aikana saa tietoa
näkövammaisen kasvusta ja
kehityksestä, vertaisia ja yhtei-
siä kokemusten vaihtoja.

Osallistuminen on ilmainen
läheisille.

Hakemukset 5.11.2023
mennessä.

Onko lapsesi saanut näkövam-
madiagnoosin? Mitä tukia hae-
taan näkövammaiselle lapselle?
Kuinka näkövammainen lapsi
pääsee kuntoutukseen? Mistä
saa ohjausta ja neuvontaa var-
haiskasvatukseen tai lapsen
koulutielle?

Ensitietopäivässä saat tietoa
eri tahojen tuista, palveluista ja
tapahtumista. Tilaisuus on suun-
nattu näkövammaisten lasten
vanhemmille. Iltapäivätapahtuma

toteutetaan Teamsin välityksellä.
Ohjelmaa ei tarvitse ladata
koneelle, vaan se toimii nettise-
laimella.
• keskiviikko 8.2. kello 15–17,

ilmoittautuminen 1.2. mennessä
• keskiviikko 30.8. kello 15–17,
ilmoittautuminen 23.8. men-
nessä.

Etätapaamisia

Läheisten ilta

Ensitietopäivät
etäyhteyksin

Näkövammaiset lapset ry:n toimisto, Helsinki

Ilmoittautuminen: silmatera.fi/ensitieto-vanhemmille-ilmoittautuminen

Läheisten
lauantai
25.11.2023
kello 10–16



Tietoa ja vertaistukea
Silmäterä on neljä
kertaa vuodessa
ilmestyvä näkövam-
maisista lapsista ja
nuorista kertova
lehti.
Hinta: Näkövammai-
set lapset ry:n jäse-
nille ilmainen, lehti-
tilaus 26 €/vuosi.

Oo mun kaa! -kir-
jassa on leikkejä ja
toimintaideoita ryh-
miin, joissa on näkö-
vammainen lapsi.
Hinta: 15 € + posti-
maksu.

Reimakka-kirjassa
Annariikka Sivonen
päivitti pienen pojan
elämäntaipaleen
tapahtumia ja omia
äidinmietteitään lämpi-
mällä elämänymmär-
ryksellä ja huumorilla
– ja loistavalla taidolla
kirjoittaa.

Hinta: näkövammaisten lasten perheille ilmainen,
muut 10 € (sis. postimaksun).

Rasti ja Rauha kave-
rileirillä on kuvakirja
näkeville lapsille. Se
avaa näkövammai-
sen lapsen maail-
maa ja tutustuttaa
taitoihin, joita sokeat
ja heikkonäköiset
käyttävät.
Hinta: 15 € + posti-
maksu.

Käsi käden päällä käy
läpi sokeiden ja vai-
keasti heikkonäköis-
ten lasten kasvua ja
kehitystä vastasynty-
neestä alakouluikään.
Hinta: näkövammais-
ten lasten perheille
24 € (sis. postimak-
sun), muut 30 € +
postimaksu.

Vuoden mittaan tapahtuu paljon kaiken-
laista hauskaa. Löydät tiedot lasten, van-
hempien ja perheiden vertaistapaamisista
yhdistyksen uutiskirjeestä ja nettisivuilta.

Tilaa ilmainen Silmäterä-uutiskirje. Uutis-
kirje ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

Seuraa yhdistystä Facebookissa sekä
löydät yhdistyksen Instagram-tilin nimellä
@nakovammaisetlapset.

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

-lehti


