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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. Silloin 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.

N

Pienen joukon työ ja tarmo vei yhdistystä eteenpäin ja vuosien kuluessa siitä on kasvanut suuri,
reilun seitsemänsadan jäsenen yhteisö. Nykyisessä Näkövammaiset lapset ry:ssä mukana on eriikäisten heikkonäköisten, sokeiden ja monivammaisten lasten perheitä joka puolelta Suomea.
Vuoden 2020 aikana yhdistykseen liittyi 10 uutta jäsentä (v. 2019 32 uutta jäsentä), ja jäsenmäärä
vuoden lopussa oli 473 (541) jäsenperhettä, yhteensä 716 (786) jäsentä. Kannatusjäseniä oli 60 (60)
ja yhteisöjäseniä 5 (5). Vuonna 2020 jäsenrekisteristä poistettiin jäseniä, jotka eivät ole vuosiin
maksaneet jäsenmaksua, ja joiden näkövammainen lapsi on aikuinen. Yhdistyksen toiminta on
avointa kaikille näkövammaisten lasten perheille ja läheisille, vaikka vanhemmat eivät olisi jäseniä.
Vuonna 2020 toimintaan vaikutti koronaepidemia ja sen tuomat rajoitustoimenpiteet.
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.
• Vertaistuen tarjoaminen niin sisaruksille kuin perheen läheisille (mm. isovanhemmille ja
kummeille).
• 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 näkövammaansa. 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.

L

Lasten ja nuorten leiritoiminnassa tavoitteena on
ryhmässä toimiminen, vertaisuus ja
omatoimisuustaitojen tukeminen. Leikkien ja pelien
lomassa harjoiteltiin arkielämän taitoja: lapset
opettelivat sängyn petaamista, omista tavaroistaan
huolehtimista, huoneen järjestämistä 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.
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 ohjaavien opettajien kautta.
Erilaisia leirejä ja vertaisviikonloppuja järjestettiin vuoden aikana kaikkiaan 8 (v. 2019 11), joilla
yksittäisten kävijöiden määrä oli 89 (118) henkeä. Leiritoimintaan osallistui 42 vanhempaa, 27
näkövammaista lasta, 19 sisarta ja 1 isovanhempi. Epidemia vaikutti hakijoiden määrään ja viisi leiriä
jouduttiin tämän vuoksi perumaan. Leirien ajankohtia siirrettiin tai muutettiin päivätapahtumiksi
rajoituksista johtuen.
Kumppaneina toiminnassa ovat:
Pohjois-Suomen leiri –Suomen Paralympiakomitea ry
Liikunnallinen pääsiäinen – Suomen Paralympiakomitea ry
Silmäterä viikonloppu – Sokeain lasten tuki ry
Hevostellen perheleiri – Sokeain lasten tuki ry
Palautetta perheiden leireistä:
(1 = Täysin eri mieltä, 2 = Osittain eri mieltä, 3 = Vähän samaa ja eri mieltä
4 = Osittain samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä)
• Leiri vastasi perheenne odotuksia. 4,9
• Leirillä oli ohjelmaa sopivasti. 4,2
• Lapsi/lapset viihtyivät leirillä. 4,9
• Lapsi löysi uuden kaverin/tapasi kavereitaan leirillä 4,5
• Vanhemmat rentoutuivat leirillä. 4,2
• Perheellä oli yhteistä aikaa leirillä. 4,2
• Saimme vertaistukea. 4,0
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•
•
•
•

Oli mukava tavata toisia perheitä. 4,2

Ihania ihmisiä ja mahtavaa seuraa.
Kivaa ohjelmaa ja monipuolista. Hieman ”kiireen” tuntua ja ehkä vähän liikaa ohjelmaa.
Kivan rentoa ja kaikille mieluista tekemistä löytyi.

Palautetta lasten ja nuorten leireistä:
• Leirillä oli minusta hauskaa. 4,5
• Minulla oli leirillä kavereita. 4,8
• Löysin uuden kaverin leiriltä. 3,7
• Minua kiusattiin leirillä. 1,5
• Opin leirillä uusia asioita tai taitoja. 2,7
• Sain leirillä rohkeutta. 3,2
• Minulla oli koti-ikävä. 2,1
• Liian lyhyt leiri.
• Tylsintä leirillä oli, kun piti mennä aikaisin nukkumaan.
• Mukavinta leirillä oli viimeisen illan juhlat ja disco.
Palautetta vanhempien viikonlopuista
• Viikonloppu oli rentouttava 4,7
• Viikonloppuna toteutui vertaistuki 4,6
• Viikonloppu auttoi jaksamaan arjessa. 4,6
• Mahtava porukka, naurua ja vertaisuutta.
• On tärkeää päästä kohtaamaan muita vanhempia edes kerran vuodessa.
• Ihana, rentouttava viikonloppu. Paljon naurua, hyviä keskusteluja ja tuli tarpeeseen etenkin
•

nyt korona-aikaan.
On mukava, kun ei ole kiire minnekään. On kiva päästä valmiiseen ruokapöytään. On hyvä
yksinhuoltajana saada olla omassa rauhassa hetki. On ihana kaiken lomassa liikkua ulkona
omaan tahtiin. Tämä reissu oli hyvä.

Leiri
Pohjois-Suomen leiri

Ajankohta ja paikka
15.–16.2. Lapin urheiluopisto
Santasport, Rovaniemi

Liikunnallinen pääsiäinen

10.–12.4., siirrettiin 21.–23.8.
Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
6.6. Scandic Aulanko, Hämeenlinna

Näkövammaiset lapset
50-vuotta
Hevostellen perheleiri

23.–26.6., siirtyi 3.–6.8., Rekikosken
Matkailu- ja vapaa-ajankeskus, Huittinen

Silmäterä-viikonloppu

5.–6.9. Rekikosken Matkailu- ja vapaaajankeskus, Huittinen

Silmäterä-päivä

3.10. Kotieläinpiha Rehndahl,
Kirkkonummi

Monivammaisten
viikonloppu
Syysviikonloppu

2.–4.10. Scandic Aulanko, Hämeenlinna
17.–18.10. Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa

Osallistujia
2 perhettä:
4 aikuista, 2 nv lasta,
2 sisarta
peruuntui osallistujien
peruutusten vuoksi
peruuntui epidemian
vuoksi
5 perhettä: 7
vanhempia, 1
isovanhempi, 5 nv
lasta, 8 sisarta
peruuntui vähäisen
osallistujamäärän
vuoksi
4 perhettä: 7
vanhempaa, 4 nv
lasta, 4 sisarta
peruuntui, vähän
osallistujia
8 perhettä: 13
vanhempia, 9 nv
lasta, 6 sisarta

Ohjaajia
2
7

6

4

Nuorten viikonloppu
Oo mun kaa! -leiri
Nuorten viikonloppu

Vanhempien
viikonloppu
Isien viikonloppu
Äitien viikonloppu

31.7.–2.8.2020 Kettukallion elämystila,
Lohja
13.–17.6., siirtyi 11.–14.10. Kiipulaan,
Turenkiin
14.–15.11.2020 Koulutuskeskus Sopukka,
Sipoo/Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki.
Leiripaikat sulkeutuivat.
Järjestettiin 14.11. toimistolla.
6.–7.4., siirrettiin 21.–22.11.
Sokos Hotel Vaakuna, Hämeenlinna
16.–17.5., siirrettiin 26.–27.9. Kettukallion
elämystila, Lohja
29.8.–30.8. Myllytalo, Hämeenlinna

peruuntui, vähän
osallistujia
11 nv lasta

-

3 nv nuorta

3

12 aikuista

-

4 aikuista

-

7 aikuista

-
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Taulukko 1: Leiritoiminta vuonna 2020

Vertaistoiminta

V

ertaistuen merkitys vammaisen lapsen perheessä on suuri. Tavoitteidensa toteuttamiseksi
yhdistys järjestää vertaistapaamisia ja tukee näin vanhemmuutta, sisaruutta ja lapsen omaa
identiteettiä.

Alue- ja etätapaamisia
Aluetapahtumia on järjestetty vuoden aikana Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa.
Lisäksi JNCL-lasten perheille oli suunnattu kohdennettu perhetapaaminen yhteistyössä Suomen
JNCL-perheiden tukiyhdistys ry:n kanssa. Kaikkiaan tapahtumia piti olla 16, joista puolet
peruuntuivat. Uutena toimintamuotona aloitettiin
etätapaamiset Teams-yhteydellä ja chatit.
Tapahtumissa oli yhteensä 124 yksittäistä kävijää (v. 2019
230). Vanhempia osallistui 53, näkövammaisia lapsia 34,
sisaruksia 31 ja läheisiä 6.
Pääkaupunkiseudun säännöllisiä perhetapaamisia luotsaa
vapaaehtoinen vertaisvanhempi. Lapsilla on vanhempien
ohjelman aikana omaa ohjelmaa lasten ohjaajien
johdolla. Ohjaajat rekrytoidaan sosiaali- ja terveysalan
oppilaitoksista ja heidät perehdytetään tehtävään.
Etätapahtumiin on osallistunut vapaaehtoisia
vertaisvanhempia vuoden aikana kolme henkeä.
Lisäksi yhdistys osallistui Helsingissä Leikkipuisto Tapulin talviriehaan 19.2. Tapahtuma oli avoin
kaikille lapsiperheille. Tavoitteena oli tutustuttaa lapsia eri aistien käyttöön. Tapahtumaan ei tullut
näkövammaisten lasten perheitä, mutta alueen lapsiperheet tutustuivat näkövammaisen lapsen
maailmaan.
Ajankohta ja paikka
Pääkaupunkiseutu
26.1. Perhetapaaminen, Jaatisen
Maja, Helsinki
26.2. Pimé Café,
Iiris-keskus, Helsinki

Ohjelma

Perheitä/aikuisia/lapsia

Koko perheen korupaja,
vieraana Anna Rukko
Koko perheen pimeäkahvila

7/12/15
4/5/4
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15.3. Perhetapaaminen, Jaatisen
Maja, Helsinki
26.4. Perhetapaaminen, Jaatisen
Maja, Helsinki
6.9. Perhetapaaminen, Jaatisen
Maja, Helsinki
3.10. Läheisten lauantai, toimisto,
Helsinki
25.10. Perhetapaaminen,
Jaatisen Maja, Helsinki
22.11. Perhetapaaminen,
Jaatisen Maja, Helsinki
15.11. HopLop Konala, Helsinki
Jyväskylä
14.11. HopLop, Jyväskylä
Tampere
20.3. Vanhempien hohtokeilaus,
Tampere
7.11. Läheisten lauantai,
Scandic Koskipuisto, Tampere
16.11. HopLop, Linnainmaa,
Tampere
Turku
25.1. Tuorlan planetaario, Turku
14.11. HopLop, Raisio
Yhteistyötapahtumat:
25.–26.1. Toimintakeskus
Kiponniemi, Vesanka

Peruttu epidemian vuoksi

-/-/-

Peruttu epidemian vuoksi

-/-/-

Teemana kuntoutus, vieraana
kuntoutusohjaaja Timo Ylikarhu
Peruttu vähäisen osallistujamäärän
vuoksi (JNCL-lasten läheiset)
Peruttu sairastumisen vuoksi

6/9/6

Peruttu epidemian vuoksi

-/-/-

Sokeain viikon juhlat perheille

3/5/9

Sokeain viikon juhlat perheille

3/5/5

Peruttu epidemian vuoksi

-/-/-

Peruttu, vähän osallistujia

-/-/-

Sokeain viikon juhlat perheille

5/9/12

Peruttu, vähän osallistujia
Sokeain viikon juhlat perheille

-/-/6/11/16

Suomen JNCL-perheiden
tukiyhdistys ry, perhetapaaminen

8/8/9

-/-/-/-/-

Taulukko 2: Aluetapaamiset vuonna 2020
Etätuokiot
4.4. Vanhemmat
29.4. Vanhemmat
17.5. Vanhemmat
15.6. Vanhemmat ja nv
lapset
30.7. Vanhemmat
25.10. Vanhemmat ja
lapset
11.11. Sisarukset
25.11. Läheiset
4.12. Vanhemmat
Vanhempien chatit
11.6. chat
4.9. chat
23.10. chat

Tapaaminen/teema
Vanhempien tapaaminen
Vanhempien tapaaminen
Vanhempien tapaaminen
Apuvälineet, Näköpiste Polar Printin esittely

Osallistujat
3 vanhempaa
2 vanhempaa
3 vanhempaa
5 vanhempaa, 2 lasta

Keskustelua kuntoutuksesta, ei osallistujia
Peruttu perhetapaaminen siirtyi nettiin
Keskustelua sisaruudesta
Läheisen rooli ja perheen tukeminen
Mitä sinulle kuuluu?

-/-/2 perhettä/
3 vanhempaa/2 lasta
2 sisarta
5 läheistä
3 vanhempaa

Vanhempien ensimmäinen chat
Vanhempien chat, teemana jaksaminen
Vertaistuki

2
3
3

Taulukko 3: Etätoiminta ja vanhempien chatit
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Lasten Oo mun kaa! -toiminta
Oo mun kaa! -kerhotoiminta on suunnattu 8–13-vuotiaille näkövammaisille
lapsille. Vuonna 2020 kerhot kokoontuivat neljällä eri paikkakunnalla ja uutena
toimintamuotona aloitettiin virtuaalikerho etäyhteydellä. Helsingissä jatkui 4–7vuotiaiden näkövammaisten Sisukerho. Lisäksi näkövammaisille lapsille järjestettiin
kolmen kerran kuvaamataidonkurssi Helsingissä keväällä. Kerhon vetäjinä toimi
Paints and Friends, kuvataiteen aineopettajien taidekollektiivi.
Kerhotoiminta keskeytettiin keväällä kaikilla
paikkakunnilla ja syksyllä alueellisesti kerhoja pidettiin
mahdollisuuksien mukaan. Kerhoja oli vuoden aikana
44 kertaa ja lapsia osallistui 38. Kerholaisten määrä
kasvoi viime vuodesta 13 henkilöllä eli 52 %.
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. Etäkerho
mahdollisti osallistumisen eri puolilta Suomea.
Kerhotoiminnassa on tehty yhteistyötä Näkövammaisten liiton 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
etäyhteydellä. Lisäksi loppuvuodesta ideoitiin kevään toimintaa etätapaamisessa.
Kerhoissa toimintaa suunnitellaan lasten toiveiden mukaan.
• Itsenäisen elämän taidot: ruoanlaittoa, leivontaa ja apuvälineet.
• Itseilmaisu: vitsien kertominen, leikit ja tarinat.
• Liikunta: metsäretki, pulkkamäki ja keilaus.
• Kädentaidot: Halloween ja jouluaskarteluja.
• Etäkerhojen teemoja: tietovisa, vitsit, kirjavinkkaus ja lemmikit.
Kerhopalautteita:
• Tulen mielelläni kerhoon. 4,9 (1 = Täysin eri mieltä – 5 = Täysin samaa mieltä)
• Olen tutustunut kerhossa uusiin lapsiin. 3,8
• Kerholaisista 89 % oli saanut kavereita kerhosta.
• Kerholaisista 100 % on kokenut kuuluvansa ryhmään.
• Kerholaisista 89 % oli oppinut uusia asioita kerhossa.
• Mukavinta, on kun on pitänyt keksiä vitsejä, syksystä sanoja ja kertoa eläimistä. Kun on
•
•

saanut uusia kavereita ja tavata myös vanhoja kavereita.
Mukavinta on kavereiden kanssa oleminen.
Tunti on sopiva aika ja kerran kuukaudessa hyvä. Lapsi odottaa aina innolla etäkerhoa ja on
tykännyt siitä kovasti. Huippujuttu, että me maalla asuvat, kaukana kaupungeista, voimme
myös osallistua tällä tavoin.
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•
•

Olen kiitollinen, että tällaisia vertaistapaamisia järjestetään. Lapsi saa mahdollisuuden olla
kavereiden kanssa, toimia turvallisessa vertaisessa ryhmässä ja harrastaa saavutettavia asioita.
Hienoa, että kerhoa pidetään, vaikka osallistujia ei montaa ole. Niitä odotetaan joka
kuukausi innolla!

Paikkakunta ja kerhopaikka
Helsinki,
Näkövammaiset lapset ry
Jyväskylä,
Keski-Suomen Näkövammaiset ry
Tampere,
Tampereen seudun Näkövammaiset ry
Turku,
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
Virtuaali-/etäkerho
Teams-yhteydellä
Oo mun kaa! -kuviskerho
Helsinki, Paints and friends
Sisukerho, 4–7-v.
Helsinki, Näkövammaiset lapset ry

Kerhokerrat
kevät 3
syksy 3
kevät 5
syksy 4
kevät 3
syksy 3
kevät 3
syksy 4
kevät 3
syksy 4
kevät 3
syksy kevät 3
syksy 3

Lapsia
8
5
4
3
4
4
5
4
10
12
4
3
3

Ohjaajia
5
4
3
3
3
3
4
4
1 + tj.
- + tj.
4
2
2

Taulukko 4: Oo mun kaa! -kerhotoiminta
Näkövammaisten nuorten chatit
Keväällä aloitettiin uutena toimintamuotona 12–17-vuotiaille näkövammaisille nuorille suunnatut
teemachatit. Mieli ry:n Tukinet tarjoaa alustan. Nuorten chatteja on vetänyt vuorotellen kaksi
näkövammaista nuorta aikuista.
Nuorten chatin ajankohta ja teema
28.4. Ensimmäinen chat, tutustuminen
27.5. Kesä ja alkava loma
16.6. Harrastukset
28.7. Koulu
26.8. Mikä ärsyttää näkövammassa, mitä hyvää siinä on? –
teemana tunteet
29.9. Kiusaaminen
9.11. Mikä minusta tulee isona? – NKL työelämäpalvelut
16.12. Ihastuminen ja seurustelu, seksuaaliterapeutti

Nuoria
4
2
2
1
4

Ohjaajia
1 + tj.
1 + tj.
1 + tj.
1 + tj.
1 + tj.

2
2
-

1 + tj.
1 + tj., vierailija
1 + tj., vierailija

Taulukko 5: 12–17-vuotiaiden nuorten chatit
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Viestintä ja julkaisutoiminta

Y

hdistyksen tiedotus- ja julkaisutoiminnan tavoitteena on antaa perheille
ja näkövammaisen lapsen kanssa toimiville ammattilaisille tietoa muun
muassa lapsen kehitykseen, koulunkäyntiin, 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. Silmäterän 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. Vuonna 2020 Silmäterä-lehti lähetettiin
Lastenkirjainstituutin kokoelmiin.
Silmäterä on digilehtenä sekä PDF:nä vapaasti kaikkien halukkaiden luettavissa
yhdistyksen nettisivuilla. Näkövammaisille lukijoille lehdestä tehdään myös
Luetus-versio.
Silmatera.fi-sivulla on luettavissa kaikki vuodesta 2007 lähtien ilmestyneet
lehdet.
•
•
•
•
•

Päätoimittaja, haastattelut, juttujen kirjoittaminen Tmi Tiina Ruulio
Taitto: 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 (1–4/20)
• Puheenjohtajan palsta: Maija Somerkivi (1–4/20)
• Vierailevat kolumnistit: näkövammaiset nuoret Markus Tihumäki, (1–
3/20), Solina Rosti (4/20)
Silmäterässä toiminnastaan kertoneita ja ilmoittaneita yhteistyötahoja olivat:
• Näkövammaisten liitto ry (nuorisotoimi, lasten kuntoutus, työelämäpalvelut,
oikeuksienvalvonta)
• Sokeain lasten tuki ry
• Sokeain Lasten Tukisäätiö
9

•
•

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Suomen Paralympiakomitea ry

Silmäterän vuoden 2020 aiheita mm:
• Näkövammaisen lapsen kasvu: Holhouksen raja – veteen piirretty viiva 1/20, Tärkeä
kysymys vammaiselle lapselle: ”Mitä haluat itse tehdä?”, Seksuaalikasvatuksen ytimessä:
Turvataidot ja omat rajat 4/20.
• Varhaiskasvatus ja koulu: Ratkaisuna päiväkoti 2/20, Etäkoulu onnistuu pienillä säädöillä
2/20, Avoin oppimisympäristö joustaa ja vaatii 3/20.
• Opiskelu ja työelämä: Kotoa maailmalle 3/20, Tienhaarassa 4/20.
• Perheiden ja lasten arki: Sisko ja veli 1/20, ”Toivon Jerelle hyvää elämää ja mahtavia
ystäviä” 1/20, Ainut laatuaan 2/20, 4 x teini + äiti 4/20, Korona-aika laittaa
erityislapsiperheen lujille 4/20.
• Harrastukset: Luonnon kuvailutulkkaus uusi asia Suomessa 4/20.
• Sosiaaliturva ja lainsäädäntö: Hyvä hakemus on kaiken aa ja oo 1/20, Kuka saa Suomessa
apuvälineitä 1/20, Avustajan saamiselle laki on sama, tulkinta vaihtelee 4/20, Kiusana
byrokratia 4/20.
• Apuvälineet: Paikannuspalvelu BlindSquare kehittyy koko ajan 2/20, Vanha uusi pikkulasten
harjoituskeppi 2/20, Virtuaalitodellisuus hyödyttää heikkonäköisiä 3/20, Monenlaista apua
tabletista 3/20, Opaskoira auttaa nuorta itsenäistymään 3/20, Silmäproteesit on iso asia
itsetunnolle 4/20.
• Oman ja yhteistyötahojen ajankohtaiset tapahtumat: Yhdistysuutisia 1–4/20, Sokeain lasten
tuki ry:n lomat 1–4/20 sekä Sokeain lasten Tukisäätiön ilmoitukset.
Muu julkaisutoiminta
Yhdistyksen vuoden 2020 toimintakalentereita painettiin 1000
kappaletta. Toimintakalenterit lähetettiin jäsenkirjeen mukana
näkövammaisten lasten perheille. Lisäksi kalenterit postitettiin
keskussairaaloiden kuntoutusohjaajille, Näkövammaisten liiton
oikeuksienvalvonnan asiantuntijoille, Oppimis- ja ohjauskeskus
Valteriin sekä näkövammaisten lasten Kelan kuntoutusta
järjestäville tahoille jaettavaksi asiakasperheille.
Markkinointia varten tilattiin yhdistyksen tiedoilla Kehäkukan
siemenpusseja 500 kpl jaettavaksi yhteistyökumppaneille.
Yhdistyksen joulukortti oli netissä ilmaiseksi ladattavissa kaikkien
halukkaiden käyttöön. Kortissa oli myös äänikuvailu.
Yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuodeksi julkaistiin Rasti ja Rauha
kaverileirillä -kirja, jonka kirjoitti ja kuvitti Leena Honkanen. Kirja avaa näkövammaisen lapsen
maailmaa ja tutustuttaa taitoihin, joita sokeat ja heikkonäköiset käyttävät. Teosta painettiin 500 kpl
ja sitä on tilattu kirjastoihin Booky.fi -kautta. Lastenkirjainstituutti pyysi myös kirjan kokoelmiinsa.
Yhdistyksen aiempina vuosina kustantamat julkaisut olivat 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.
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Reimakka – aivan erityinen poika (2016), johon on koottu
Annariikka Sivosen Silmäterään vuosina 2009–2016
kirjoitetut Reimakka-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).
Sähköinen viestintä
• Facebook-seinällä Näkövammaiset lapset ry tiedotettiin yhdistyksen ja muiden tahojen
näkövammaisten lasten perheitä koskevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.
Facebook-sivuilla on 714 tykkääjää ja 746 seuraajaa.
• Silmäterä-uutiskirje ilmestyi kuusi kertaa vuoden aikana. Kirjeen voi tilata ilmaiseksi omaan
sähköpostiosoitteeseen ja tilaajia oli 253. Uutiskirje on vapaasti luettavissa yhdistyksen
sivuilta.
• Silmatera.fi-nettisivusto on laaja tietopankki, josta löytyy vastauksia moniin kysymyksiin.
Siellä tiedotetaan myös ajankohtaisista tapahtumista ja ilmoittaudutaan tapahtumiin.
Sivustoilla on vuoden 2020 aikana ollut 29 488 istuntoa, 22 451 käyttäjää ja sivun katseluita
62 043. Eniten käytetyt sivut olivat Oo mun kaa! -kirjan leikkivihjeet (9 162 sivun katselua),
toiminta/tapahtumat (2 138) ja koulutielle (1 763). Uusia kävijöitä oli 75 %. (Google
Analytics.)

Arviointi ja kehittäminen
Tiedonkerääminen
hdistys kerää jatkuvasti palautetta toimintaan osallistuvilta asiakkailta sekä kyselylomakkein
yhdistyksen toiminnasta, Silmäterästä ja tiedotustoiminnasta. Kyselyt lähetetään sähköpostitse
jäsenrekisterin kautta ja Facebookissa markkinoiden. Nettisivuilla on myös palautekaavake.
Toimintaa suunnitellaan siten, että se palvelisi näkövammaisten lasten perheiden tarpeita. Niin
vanhempia kuin lapsia haastetaan mukaan ideoimaan toimintaa. Osallistuja-analyysin avulla toiminnan painopisteitä pystytään suuntaamaan niin, että esimerkiksi eri ikä- tai vammaryhmät
huomioidaan tapahtumia suunniteltaessa.

Y

Vertaistoiminnan arviointi
Leirien ja vertaistapahtumien tarvetta arvioidaan jäsenkyselyjen, palautteiden ja hakijamäärien
pohjalta. Vuoden 2020 toimintaan vaikutti suuresti koronaepidemia siten, että tapahtumia
jouduttiin siirtämään tai perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Yhdistys kehitti uusia
vertaistuen muotoja etäyhteyksin toteutettavaksi: chatit näkövammaisille nuorille ja vanhemmille
sekä vanhempien, näkövammaisten koululaisten, sisarusten ja läheisten etätapaamiset Teamsyhteyksin. Etätoiminta mahdollistaa saavutettavamman toiminnan valtakunnallisesti.
Osallistujien täyttämien leiripalautteiden perusteella odotukset täyttyivät erinomaisesti (4,9
asteikolla 1–5). Tapahtumissa oli riittävästi ohjelmaa (4,2 1–5) ja lapset viihtyivät leirillä (4,9 1–5).
Ohjaajien työpanosta kiiteltiin ja tärkeäksi koettiin näkövammaisten nuorten aikuisten toimiminen
vertaisohjaajina. Tapahtumissa toteutui vertaistuki (4,3 1–5) ja niiltä löydettiin uusia ystäviä
(4,7 1–5). Vanhemmat kokivat rentoutuneensa leirillä (4,6 1–5). Näkövammaiset lapset kokivat
jonkin verran saaneensa rohkeutta leirillä (3,2 1–5). Vuonna 2020 leiritoimintaa toteutettiin
epidemiaohjeiden mukaisesti ja sillä oli vaikutus toteutustapoihin.
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Lastenkerhotoiminnassa osallistujamäärä kasvoi 52 % etäkerhon vuoksi. Kyselyyn vastanneista
kerholaisista 100 % oli kokenut kuuluvansa ryhmään, 89 % oli oppinut uusia asioita kerhossa ja 89
% oli saanut kavereita kerhosta. Kerhotoiminta on matalankynnyksen vertaistoimintaa ja se on
osallistujille ilmainen. Nuorten chatit keräsivät keväällä enemmän osallistujia kuin syksyllä.
Ohjaajilta saadun palautteen perusteella osallistujat olivat tyytyväisiä toimintaan ja niissä toteutui
vertaistuki (4,3 1–5). Ohjaajat kokivat vanhempien osittain rentoutuneen leirillä (3,6 1–5) sekä leirin
antaneen perheille voimia poikkeuksellisen kevään jälkeen (4,1 1–5). Lapsille vertaistoiminta koettiin
tärkeäksi: ohjaajien mukaan lapset saivat onnistumisen kokemuksia (4,8 1–5) ja rohkaistuivat leirillä
(4,2 1–5).
Vertaistoiminnan kautta löydetään uusia ystäviä, jaetaan omakohtaisia kokemuksia, rentoudutaan ja
ja voimaannutaan. Lapset rohkaistuvat ja saavat uusia kokemuksia. Osallistujat kokevat toiminnan
merkittäväksi.
Jäsenkyselyjen tuloksia
Jäsenperheille lähetettiin sähköinen kysely helmikuussa 2020. 51 vanhempaa kertoi toiveistaan ja
arvioi yhdistyksen toimintoja. Yhdistyksen tärkeimmiksi toimintamuodoiksi mainittiin Silmäterä-lehti
(82 %), valtakunnalliset perhetapaamiset (60 %) ja näkövammaisille lapsille suunnattu Oo mun kaa!
-toiminta (47 %). Suurin osa vastanneista (80 %) koki Silmäterästä olevan hyötyä, 16 % vastasi ei
samaa/eri mieltä ja 2 % ei hyötynyt lehdestä. Lehden välityksellä lukijat tavoittavat ajankohtaiset
tapahtumat, saavat vertaistukea, tietoa sosiaaliturvasta, varhaiskasvatuksesta ja koulusta sekä
opiskelusta ja työelämästä.
Silmatera.fi-sivustolta jäsenperheet selasivat ajankohtaisia tapahtumia (68 %) ja ilmoittautuivat
tapahtumiin (39 %). Nettisivut olivat tärkeä tiedonhaussa (56 %) sekä sosiaaliturvaan liittyvien
asioiden tarkastuksessa (34 %). Nettisivuilta luettiin myös vertaistarinoita ja etsittiin lapsille
vertaiskokemuksia.
Vastanneista 80 % kertoi yhdistyksen järjestävän mielenkiintoisia tapahtumia, 18 % vastasi ei
samaa/eri mieltä ja 2 % oli osittain eri mieltä. Vastanneista 47 % kertoi, ettei ole osallistunut
vertaistapahtumiin, koska ne ovat sijainniltaan liian kaukana asuinpaikasta. Haasteena
valtakunnallisessa toiminnassa on saattaa yhteen eri ikäisten ja kaukana toisistaan asuvat perheet.
Alle kymmenesosa vastanneista (9 %) kertoi arjessa olevan muuta tekemistä tai perheen
näkövammainen lapsi oli aikuisuuden kynnyksellä eikä toiminta kohdentunut enää nuorelle
näkövammaiselle aikuiselle.
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Elokuussa vanhemmilta kartoitettiin toiveita tulevasta toiminnasta sähköisellä kyselyllä. Vastauksia
saatiin 25 perheeltä. Vajaa 60 % vastanneista osallistuisi mieluiten koko perheen leirille ja reilu
puolet (54 %) ilmoittaisi lapsensa lasten/nuorten leirille. 50 % osallistuisi mieluiten
päivätapahtumaan tai vanhemmille suunnattuun tapahtumaan ja hiukan vajaa puolet (46 %) lasten
Oo mun kaa! -kerhotoimintaan. 21 % vastaajista osallistuisi etätoimintaan (Teams-tapaamiset ja
chatit). Sopivaksi vertaistapahtumaksi koettiin toiminnallinen ja vaihtelevaa ohjelmaa sisältävä
tapahtuma, lähelle omaa kotipaikkakuntaa sijoittuva viikonloppu tai kylpyläviikonloppu. Myös
vanhempien vertaistuki-illat koettiin tärkeiksi, sillä yksinhuoltajan on haasteellista osallistua yönyli
tapahtumiin.
Yhteistyökumppanien kyselyn tuloksia
Tammikuussa 2021 kartoitettiin yhteistyökumppanien mielipiteitä yhdistyksen toiminnasta.
Vastauksia saatiin 12 yhteistyökumppanilta. Vastaajista valtaosa (92 %) koki Silmäterä-lehdestä
olevan hyötyä työssään. Kaikki pitivät lehteä tärkeänä näkövammaisten lasten perheille. Työntekijät
olivat tietoisia yhdistyksen tarjoamasta muusta materiaalista. Yhdistyksen tärkeimpänä
toimintamuotona koettiin perheiden kannalta Silmäterä-lehti (83 %) sekä näkövammaisten lasten ja
perheiden valtakunnallinen vertaistoiminta (83 %). Näkövammaisille lapsille suunnattu toiminta (67
%) ja vanhempien viikonloput (58 %) koettiin myös tärkeäksi. Puolet vastanneista piti etätoimintaa,
webinaareja ja näkövammaisten lasten läheisille suunnattua toimintaa tärkeänä.
Kaikki yhteistyökumppanit kertoivat asiakkailleen yhdistyksen toiminnasta ja jakoi materiaaleja.
Silmatera.fi-sivustoilta työntekijät hakivat tietoa (83 %) ja etsivät ajankohtaisia tapahtumia (58 %).
Silmäterä-lehden sisältö koettiin monipuoliseksi. Yhteistyökumppanit kertoivat vuosittain
julkaistavan tapahtumakalenterin olevan toimiva ja kokivat yhdistyksen toiminnan tarpeelliseksi.
Opinnäytetyö ensitiedosta
Centria AMK:n sairaanhoitajaopiskelijat Emma Haapala ja Senni Leppä-aho aloittivat opinnäytetyön
työstämisen ensitiedosta vuonna 2020 yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry:n kanssa. Työ
valmistuu vuonna 2021.

Yhdistystoiminta
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 Paralympiakomitea ry, Sokeain
lasten tuki ry, keskussairaaloiden näkövammaisten lasten kuntoutusohjaajat ja Oppimis- ja
ohjauskeskus Valteri. Yhdistys on mukana Soste ry:n, Vammaisfoorumin ja Vammaisten lasten
tukisäätiön verkostoissa.
• Näkövammaisten Keskusliitto ry:n valtuustossa yhdistyksen valtuutettuna on toiminut Maija
Somerkivi ja varavaltuutettuna Juho Kyntäjä. Toimikaudeksi 2020–2024 valittiin
valtuutetuksi Maija Somerkivi ja varavaltuutetuksi Salla Kivelä.
• 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. Kyselyssä kartoitettiin näkövammaisten lasten
perheiden palvelujen tilaa ja kokemuksia eri toimijoiden näkökulmasta. Kyselyn tuloksista
pidettiin julkistamistilaisuus 2.3.2020 Näkövammaisten liiton Braille-salissa. Yleisössä oli 12
henkeä ja nettiradion välityksellä 18 henkilöä.
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•
•
•
•

Yhdistys osallistui elokuussa Kelan kuulemistilaisuuteen, jossa pohdittiin, miksi
näkövammaisten lasten perheet eivät hakeudu Kelan kuntoutuskursseille. Kela haastatteli
lisäksi kahta näkövammaisen lapsen vanhempaa kartoittaakseen tilannetta.
Yhdistys osallistui Näkövammaisten liiton toimihenkilöpäiviin 30.10. ja mahdollisuuksien
mukaan säännöllisiin etätapaamisiin.
14.–15.12.2020 pidettiin Näkövammaisten koululaisten parissa työskentelevien
verkostopäivät etäyhteyksin. Järjestäjänä oli Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.
Yhteistyökumppaneille lähetettiin vuoden aikana kolme kirjepostia sekä lukuisia sähköposteja
yhdistyksen toiminnan markkinoimiseksi.

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 siirtyi keväältä ja se järjestettiin 11.8.2020 Näkövammaiset lapset
ry:n toimistolla sekä kokoukseen oli mahdollista osallistua etäyhteydellä. Kokoukseen osallistui 15
jäsentä.
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet
6.4.2019–11.8.2020
Varsinaiset jäsenet
Puheenjohtaja: Maija Somerkivi, Espoo
Minna Kemppi, Turku, varapuheenjohtaja
Salla Kivelä, Hyvinkää
Juho Kyntäjä, Vantaa
Hanno Peuranen, Espoo
Anna Sarén, Lempäälä
Minna Sutinen, Pieksämäki
11.8.2020 alkaen
Varsinaiset jäsenet
Puheenjohtaja: Maija Somerkivi, Espoo
Salla Kivelä, Hyvinkää, varapuheenjohtaja
Tiia Immonen, Turku
Juho Kyntäjä, Vantaa
Jenna Mäkelä, Aura
Anna Sarén, Lempäälä
Minna Sutinen, Pieksämäki

Varajäsenet
Riitta Maatiala, Helsinki
Juho Helmiharju, Ylöjärvi
Jani Pohjolainen, Pornainen
Tiia Immonen, Turku
Sirpa Bamberg, Vesilahti
Jenna Mäkelä, Aura
Varajäsenet
Juho Helmiharju, Ylöjärvi
Merja Rukko, Espoo
Jani Pohjolainen, Pornainen
Hanno Peuranen, Espoo
Sirpa Bamberg, Vesilahti
Minna Kemppi, Turku

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita, mutta kokouksiin liittyvät matka-, majoitus- ja ateriakulut
korvataan. Hallitus kokoontui kuusi kertaa vuoden aikana. Yksi kokouksista järjestettiin Helsingissä,
muut etäyhteyksin.
Työntekijät
Yhdistyksen palveluksessa työskenteli toiminnanjohtaja Anne Latva-Nikkola.
Silmäterä-lehden päätoimittajan työt on ulkoistettu freelancer toimittaja Tmi Tiina Ruuliolle ja
taittajalle Elias Kapiainen, E-design.
Palkattuja leiri- ja kerho-ohjaajia oli vuoden aikana kaikkiaan 39 eripituisilla jaksoilla.
Vertaistukitoiminnassa sekä Silmäterä-lehden avustajina toimi 6 vapaaehtoistyöntekijää.
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Talous
Veikkaus on yhdistyksen päärahoittaja. Muu osa toiminnan rahoituksesta
muodostuu leiri- ja kurssitoiminnan tuotoista, jäsenmaksuista sekä yksityisistä
lahjoituksista. Yhdistys on rahoittanut Silmäterä-lehden päätoimittajakustannukset
omin varoin vuonna 2020.
Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Eklöf Talous Oy.
Tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Tiliextra Oy, päävastuullisena tilintarkastajana HT Juho
Paavola. Toiminnantarkastajana oli varatoiminnantarkastaja Kirsti Hänninen toiminnantarkastaja
Heikki Alavesan luopuessaan tehtävästä.
Toimisto
Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki.
puh. 050 403 9080
sähköpostiosoite nlt@silmatera.fi
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