
Näkövammaispalvelusta B-piirissä 
Mitä? 
Näkövammaisyhdistykset järjestävät jäsenilleen tilaisuuksia, joissa on usein puutetta auttavista 
käsistä kahvitarjoilussa, ruoanlaitossa ja opastuksissa. Klubit voivat myös kutsua näkövammaisia 
osallistumaan omiin yleisötilaisuuksiinsa, katutapahtumiin ja B-piirin yhteisiin tilaisuuksiin kuten 
esimerkiksi lauantaina 30.3.19 Vermo-päivä, sunnuntaina 5.5.19 diabetes-kävely ja lauantaina 
11.5.19 lähimmäisen päivä Korkeasaari. 

Entä lukemispalvelu? Suurten päivälehtien digitaalisten palvelujen avulla Näkövammaisten liitto ry, 
NKL pystyy toimittamaan päivälehdet nopeasti näkövammaisille ääniversioina. Näkövammaisten 
kirjasto, Celia, huolehtii kirjojen toimittamisesta. Mutta hyviä vapaaehtoisia lukijoita tarvitaan 
näkövammaisten alue- ja paikallisyhdistyksissä muiden lehtien, erilaisen kirjoitetun aineiston ja 
tiedotteiden lukemisessa, mikä sitten jaetaan alueen näkövammaisille luetuksena tai levykkeellä. 
Vapaaehtoiset lisävoimat lukemiseen ovat aina tervetulleita.  

Keksi itse lisää mitä hyvää voit ja klubisi voisi tehdä tälläkin sektorilla!  

Halutessasi saat klubiisi asiantuntijan kertomaan näkövammaisuudesta. 

Miten? 
Voit ottaa yhteyttä suoraan alueellisiin ja paikallisiin näkövammaisyhdistyksiin, keskustella laveasti 
heidän tarpeistaan, valita klubillesi tai itsellesi sopiva muoto ja käynnistää palveluaktiviteetti. 

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry, HUN 
HUN on alueellinen suomenkielinen toimintaa koordinoiva yhdistys; paikallisyhdistykset ovat 
itsenäisiä yhdistyksiä ja jäsenenä alueellisessa yhdistyksessä. Seuraavat henkilöt voivat antaa ideoita 
ja ehdotuksia vapaaehtoistoiminnasta yleensä B-piirin alueella. 

Anneli Iltanen, puheenjohtaja, 044 762 4889, anneli.iltanen@gmail.com, idean äiti 
Minna Toivari, 040 559 2627, minna.toivari@hun.fi, vapaaehtoiset toimijat yleensä 
Ilkka Väisänen, tiedottaja, 09 3960 5602, ilkka.vaisanen@hun.fi, lukijat. Lukemista tehdään myös 
Espoon ja Vantaan paikallisyhdistyksissä. 

Kun haluat ottaa yhteyttä suoraan oman paikkakuntasi näkövammaisiin, voit aloittaa seuraavasti: 

Espoon Seudun Näkövammaiset ry 
Toimisto: Kuunsäde 2 A-B, 02210 Espoo, esn@saunalahti.fi, kotisivut: www.esni.fi 
Anne Jeskainen, toimistonhoitaja, 09 803 0368, ma-ke klo 9-14 (toimisto) 
Reijo Toiminen, puheenjohtaja, 09 592 710, 050 524 9688  

Länsi-Uudenmaan Näkövammaiset ry 
Toimisto: Punakaneli, Suurlohjankatu 21-23 A, 08100 Lohja, kotisivut: www.lunry.fi, 045 606 3505, 
ma-pe klo 9-14 
Jarmo Koivunen, puheenjohtaja, 040 703 5795, j.koivunen1957@gmail.com 

Näkövammaisten liitto ry, NKL 
Suomenkielisten näkövammaisten kattojärjestö ja edunvalvontaorganisaatio. 
Jäsenpalvelupäällikkö: Markku Möttönen, 050 596 5021, markku.mottonen@nkl.fi  



NKL, Opaskoirakoulu 
Opaskoirakoulu kasvattaa, kouluttaa ja luovuttaa käyttöön opaskoiria sokeille ja vaikeasti 
heikkonäköisille. Vapaaehtoistoiminta on merkityksellistä: Vapaaehtoiset hoitoperheet kasvattavat 
koiranpennut koulutusikään asti ja yksityisten lahjoittajien lahjoittamien varojen turvin huolehditaan 
mm. Opaskoirakoulun tilojen ajanmukaisuudesta ja soveltuvuudesta toimintaan. Lahjoitusvaroja 
kerätään kummikoiratoiminnalla. Auttaa voi myös lahjoittamalla pentu tai aikuinen koira tai 
pyyhkeitä, peittoja tai pehmoleluja koulutuksessa olevien koirien ja pentujen käyttöön. Kysy lisää: 
Johanna Reiman, palvelulinjan johtaja,050 577 4803, johanna.reiman@opaskoirakoulu.fi 
Hannele Ruokonen, pentuohjelman koordinaattori, 010 3955902, 
helena.ruokonen@opaskoirakoulu.fi  

Näkövammaiset lapset ry 
Yhdistyksessä on noin 550 näkövammaisen lapsen perhettä. Useimmat heidän lapsistaan käyvät 
tavallista peruskoulua, opiskelevat ja valmistuvat ammatteihin kuten näkevät ikätoverinsakin, 
tavallisissa kouluissa. Yhdistys järjestää leirejä ja kursseja ympäri Suomea. Näillä vanhemmat saavat 
tietoa ja tukea pystyäkseen ohjaamaan lastaan ja lapset saavat vertaistukea. Voisiko klubisi viedä 
näkövammaisia lapsia Korkeasaareen lauantaina 11.5.19 lähimmäisen päivänä? Entä jos veisitte 
näkövammaisen lapsen perheineen retkelle kotieläintilalle?( http://rehndahl.fi). 
Anne Latva-Nikkola, toiminnanjohtaja, 050 403 9080, anne.latva-nikkola@silmatera.fi 

Näkövammaisten urheilu ja liikunta 
Vammaisurheilu tapahtuu osin vakiintuneiden lajiliittojen kautta, mutta Suomen Vammaisurheilu ja -
Liikunta VAU ry toimii maalipallon, sokkopingiksen ja pyörätuolirugbyn lajiliittona. Näkövammaisten 
urheilussa korostuu auttavien silmien tarve, mitä erilaisimmissa tehtävissä, treeneissä, turnauksissa 
ja MM-kisoissa. Joskus hukkuu piilossa nököttävä hiljainen pallo tai paikka ja usein tarvitaan 
toimitsijoita. 
Suomen Vammaisurheilu ja -Liikunta VAU ry: toiminnanjohtaja Riikka Juntunen, 0400 340 091, 
riikka.juntunen@vammaisurheilu.fi .Suomen Maalipalloyhdistys ry ja Old Power ry: puheenjohtaja 
Erkki Miinala, 044 291 2126, eki.miinala@gmail.com 

Koulut: Valteri  
Valteri on Opetushallituksen alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, joka 
tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja 
erityisen tuen tarpeisiin. Valteri tarjoaa palveluja mm. näkövammaisten ja sokeiden lasten ja nuorten 
varhaiskasvatukseen, perus- ja lisäopetukseen sekä kuntoutukseen. Valterin toimipisteet sijaitsevat 
Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, Mikkelissä ja Kuopiossa. Jokaisen toimipisteen yhteydessä toimii 
Valteri-koulu. Koulu tarjoaa oppilaspaikkoja erityistä tukea ja kuntoutusta tarvitseville lapsille ja 
nuorille. Yhteydenotot: johtava rehtori Anne Vierelä, 0295 29 4000. anne.vierela@valteri.fi  

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf 
Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i 
Finland. Förbundet verkar som intresse-, kontakt- och serviceorganisation i alla delar av 
Svenskfinland: FSS har sju medlemsföreningar täckande det svenskspråkiga Finland, varav två av 
dem befinner sig inom lions B-distrikt.  



Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f. 
Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kyrkslätt och Sibbo. En av huvudinriktningarna i verksamheten 
är att ordna meningsfull fritidsverksamhet för medlemmarna såsom kurser, studiecirklar, 
hobbyverksamhet, medlemsträffar, läger och resor. 

Ulla Jensen, distriktssekreteraren, 0400 269 553, kansliet@ssmn.fi 
Ann-Catrin Tylli, FSS rehabiliteringsrådgivare, 040-511 3345, taltidningar 
Petri Nokkala, ordförande, petri.nokkala@gmail.com 
Kansliet, Parisgränden 2 A 3, 00560 Helsingfors, 0400269553, må-ons 10.00 – 13.00 

Vill du höra mera om hur det är att leva med en synnedsättning? FSS erfarenhetstalare t.ex. 
föreningar för att öka medvetenhet om hur det är att leva med synnedsättning. Kontakta FSS 
rehabiliteringschef för mera information, tel. 050 341 0010. 

Svenska Synskadade i Västnyland r.f. 
Centralort är Ekenäs. Verksamhetsområdet omfattar Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo. 
Tina Hultgren, rehabiliteringsrådgivare, taltidningar, 050 561 2951, tina.hultgren@fss.fi 
Verksamhetscentret Lyan: Prästängsgatan 12, 10600 Ekenäs, Börje Broberg, sekreterare, 
ssvn@brev.fi 
Göran Sjöstedt, ordförande, 040- 502 8124, goran.sjostedt@hus.fi 

Haaste 
Lions-palveluiden kehittäminen vaatii nykyaikana yhteistyötä ja luovuutta, kun 
hyvinvointiyhteiskuntamme hoitaa perustarpeet. Kehittääksemme näkövammaisille suunnattua 
palvelutoimintaa tarvitsemme tietoja ja vinkkejä siitä, mitä leijonat ovat tähän mennessä tehneet. 

N-piirissä toimii näkövammaistyöryhmä, joka on valinnut kohteekseen NKLn monitoimitalo Iiriksen 
Itäkeskuksessa. Sinne on tehty hankintoja lions-aktiviteetteina ja pidetään talkoita kaksi kertaa 
vuodessa. Talkoiden järjestämisvuoro kiertää alueittain. Lisäksi kerätään vapaaehtoista Iiris-maksua 
100 €/ klubi ja vuosi. 

Korsossa LC Komeetat ovat myös klubina mukana näkövammaistyössä mm yhteisissä tapaamisissa ja 
tapahtumissa. 

B-piirin 1. alueen (länsi-Helsinki) klubit toteuttivat 100-vuotis perintöprojektin perustamalla 
Väinämöisen puistoon näkövammaisille tarkoitetun liikuntapuiston. 

Leot ovat olleet mukana lasten liikuntatapahtumassa ja aikovat toistaa sen tänäkin vuonna. 

Jyvässeudulla lahjoitettiin opaskoira. 

Kerro, mitä näkövammaisaktiviteetteja klubisi on aikojen kuluessa toteuttanut tai tiedät jonkun 
toteuttaneen! LÄHETÄ VIESTI ALLA OLEVAAN OSOITTEESEEN. 

Tapiolassa, 12.2.2019 

Jyrki Setälä, LC Tapiola, 0400 305 168, jyrki@setala.fi 


