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Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry tarjoaa vertaistu-
kea ja tietoa sekä järjestää runsaasti tapahtumia ja 
toimintaa. Jaatisella ei kysellä diagnoosien eikä kun-
tarajojen perään. Kaikki ovat lämpimästi tervetullei-
ta mukaan toimintaamme, olivatpa jäseniä tai eivät.

Jaatisen perusti joukko vammaisten lasten van-
hempia vuonna 1997. Osallistumme aktiivisesti vai-
kuttamistyöhön vammaisperheiden elämänlaadun 
parantamiseksi. Haluamme edistää avointa keskus-
telua sekä jakaa iloa ja ideoita. 

Jaatisen Majalla Helsingin Malminkartanossa toi-
mii myös Maliken apu- ja toimintavälinevuokraamo 
sekä pelivuokraamo. Maja on esteetön.

JAATiSen pääMäärä
Jaatisen päämääränä on edistää vammaisten lasten, 
nuorten ja heidän perheidensä ihmisoikeuksien to-
teutumista, hyvinvointia, elämänhallintaa sekä arjen 
sujumista ja osallisuutta. 

Tavoitteenamme on löytää hyviä ratkaisuja vam-
maisen lapsen asioissa edistämällä muun muassa 
tiedonvälitystä, avointa keskustelua, ideoiden ja ilon 
jakamista, eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja ym-
märrystä toistensa näkökannoista.

Vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheiden-
sä ääni tulee saada kuuluviin heidän omissa asiois-
saan. 

Jaatinen kannustaa vammaisperheitä ja kaikkia 
vammaisten lasten asioista kiinnostuneita tahoja 
avoimeen keskusteluun, tiedonvälitykseen ja yhtei-
seen toimintaan. Jaatinen järjestää vertaistukitoi-
mintaa ja tukee niin perheiden omaa toimintaa kuin 
myös muita vammaisille lapsille toimintaa järjestäviä 
tahoja. 

Jaatinen tarjoaa toiminnalle foorumeita sosiaali-
sessa mediassa ja vammaisperheiden monitoimikes-
kuksessa eli Jaatisen Majalla. 

Vaikuttamistyö on iso osa Jaatisen toimintaa. 
Avoin keskustelu nostaa esiin vammaisperheiden 
tärkeiksi kokemia aiheita ja tarjoaa mahdollisuuden 
osallistumiseen, vaikuttamiseen ja jakamiseen. 

JAATiSen niMi
Jaatinen sai nimensä Arto Paasilinnan romaanista 
Onnellinen mies. Romaanin päähenkilö, siltainsinöö-
ri Akseli Jaatinen osoitti sellaista rohkeutta, pitkäjän-
teisyyttä, voimaa ja luovuutta, jota myös vammais-
ten lasten vanhemmista ja läheisistä löytyy. 

Jaatisia voivat olla vammaiset lapset ja nuoret, 
heidän vanhempansa, sisaruksensa, isovanhempan-
sa ja muut läheisensä sekä vammaisten lasten kans-
sa työskentelevät henkilöt - kaikki, jotka haluavat 
edistää vammaisen lapsen asiaa.

TOIMINTA-AJATUS, TARKOITUS JA ARVOT

JaaTisen visio 
on, että vammaisperheet voisivat elää 
täyttä elämää.

JAATiSen MiSSio 
on edistää vammaisten lasten ja nuorten 
sekä heidän perheidensä oikeuksien to-
teutumista ja mahdollisuutta elää täyttä 
elämää tarjoamalla tietoa ja vertaistu-
kea sekä vaikuttamalla vammaisperhei-
den asioihin. 

JAATiSen ArVoT
Voimavaralähtöisyys
Ihmisoikeusperustaisuus 
Luovuus 
Ilo
#täyttäelämää
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TOIMINTAMUODOT 

TieDonVäLiTYS JA KeSKUSTeLU VerKoSSA 
Jaatinen ylläpitää useita verkkosivuja ja sosiaalisen 
median kanavia, joissa jaetaan vammaisiin lapsiin ja 
nuoriin liittyvää tietoa ja kannustetaan keskustele-
maan. 

Jaatistietopankkiin www.jaatistietopankki.fi koo-
taan vinkkejä ja linkkejä hyödyksi ja huviksi vammai-
sille lapsille, heidän perheilleen ja vammaisten pa-
rissa työskenteleville ammattilaisille. Majalta löytyy 
paljon vammaisuuteen liittyvää kirjallisuutta, pelejä, 
erityisleluja ja toiminta- ja kuntoutusvälineitä kokeil-
tavaksi ja vuokrattavaksi. 

YHDeSSä TeKeMiSTä JA iDeoinTiA
Jaatisen tapahtumat ja kerhot toteutetaan jäsenten 
toiveiden ja jäsenkyselyiden perusteella. Tapahtumi-
en järjestäminen palvelee myös tiedonhankintaa ja 
luovien ajatuksien etsimistä. 

YHDeSSä VAiKUTTAMiSTA
Jaatinen osallistuu vaikuttamistoimintaan yhteistyö-
kumppaneidensa kanssa muun muassa hankkeissa. 
Jaatinen työskentelee vammaisperheiden elämän-
laadun parantamiseksi ja edistää perheiden osalli-
suutta.

JAATISEN MAJA

Jaatisen Maja Helsingin Malminkartanossa (Vellikel-
lonpolku 1, 00410 Helsinki) on vammaisperheiden 
yhteinen olohuone ja kohtaamispaikka. Majalla on 
iso ja monipuolinen leikkihuone, kaksi invavessaa 
sekä välineet omien eväiden lämmittämistä varten. 

Majalle saa tulla vapaasti leikkimään ja oleskele-
maan aina, kun Maja ei ole varattu muiden käyt-
töön. 

Perheet ja muut toimijat kuten päiväkotiryhmät, 
koululuokat ja järjestöt ovat tervetulleita järjestä-
mään Majalla juuri sellaista ohjelmaa, jota he itse 
toivovat. Ammattilaiset voivat vuokrata tiloja esi-
merkiksi kokouksia tai koulutuksia varten. Majalla 
järjestetäänkin paljon kerhoja, vertaistapaamisia, 
koulutuksia ja juhlia.

Jaatisen jäsenet voivat lunastaa avainkortin, jolla 
he pääsevät käyttämään vapaasti Majan tiloja sil-
loin, kun Maja ei ole varattu muille. Majalle siis voi 
piipahtaa vaikka illalla tai vapaapäivänä leikkimään. 
Avainkortin haltijat voivat varata Majan tiloja myös 
vaikkapa vammaisen lapsen synttärijuhlia varten.
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Majalle on koottu perheiden iloksi ja hyödyksi kirjal-
lisuutta, erilaisia leluja sekä apu-, toiminta-, harras-
tus- ja kuntoutusvälineitä. Monia välineitä voi myös 
vuokrata kotiin, päiväkotiin, kouluihin tai tapahtu-
miin.

Jaatisen Majan apu- ja toimintavälinevuokraamo 
on Malike-toiminnan Helsingin toimipiste, josta voi 
vuokrata esimerkiksi erilaisia tandempolkupyöriä, 
maastopyörätuoleja tai luistelu- ja laskettelukelkkoja. 

Pelivuokraamosta löytyy soveltavia pelejä, kuvitet-
tuja loruja ja erilaisia kuntoutuksen välineitä. Silloin 
kun välineet eivät ole vuokralla, ne ovat Majalla va-
paasti kävijöiden käytettävissä.

Uusimpiin toimintavälineisiimme kuuluvat Taika-
lattia ja Multivib-patja. Taikalattia heijastaa lattiaan 
liikkuvaa kuvaa, joka reagoi käyttäjän liikkeisiin. Tai-
kalattia toimii myös pyörätuolin kanssa. Multivib-
patjan avulla annetaan vibroakustista hoitoa. Patja 
on Majalla testattavissa, kun Majalla on henkilökun-
taa paikalla opastamassa.

Vuoden 2019 aikana suunniteltiin uudistuvan ais-
tihuoneen toimintaa. Toimintaterapeutti suositteli 
aistihuoneen sisältöjä vammaisperheiden käyttöön. 
Multisensorisen ympäristön on todettu parantavan 
motorista ja kognitiivista suoriutumista. Useaa aistia 
stimuloiva ympäristö aktivoi tutkimaan ja osallistu-
maan. Majan aistihuoneen kehittämistä jatketaan 
edelleen vuonna 2020.

APU- JA TOIMINTAVÄLINEITÄ  
VUOKRALLE JA KOKEILTAVAKSI 

Jaatisen Majan apu- ja toimintavälinevuokraamos-
ta sekä pelivuokraamosta löytyy paljon hauskoja ja 
hyödyllisiä välineitä.

Taikalattia on tapahtumissamme ahkerassa käytössä.
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SÄÄNNÖLLISET TAPAHTUMAT JA KERHOT    
Jaatisen Majalla järjestettiin vuonna 2019 säännölli-
sesti monenlaista toimintaa.

Leiki itse -illat 
Leiki itse -iltoja järjestettiin Majalla joka toinen kes-
kiviikko kello 17–19. Leiki itse -illat ovat matalan 
kynnyksen vertaistoimintaa. Maja tarjoaa silloin mo-
nipuoliset leikkitilansa vammaisperheiden käyttöön. 
Lapsille on tarjolla leikin ja vertaisten seuran lisäksi 
iltapalaa. Myös sisarukset ovat tervetulleita.   

  
Kahvikukkaset 
Kahvikukkasia järjestettiin Majalla torstaiaamupäivi-
sin. Kahvikukkasissa tarjoillaan aamupalaa ja vertais-
ten seuraa vammaisperheille.   

Muskariryhmät 
Muskariryhmiä oli vuonna 2019 kolme. Bändiker-
hoissa harjoiteltiin yhdessä musisointia ohjaajien ja 
avustajien kanssa korvakuulolta, kuvionuoteista tai 
perinteisten nuottien avulla. Musikantit-ryhmässä 
harjoiteltiin rennossa ja rohkaisevassa ilmapiirissä 
laulamista, rytmiikkaa, soittamista, kuuntelemista ja 
itsensä ilmaisua. Muskareita ohjasivat musiikkitera-
peutit.

Taaperomuskari
Taaperomuskari käynnistettiin vuonna 2019 uute-
na kerhona. Taaperomuskari on suunnattu vauva- ja 
taaperoikäisille lapsille. 

Uintiryhmät 
Pikku-Miinat -uintiryhmät kokoontuivat lauantai-
sin Ruskeasuon koulun lämpimässä altaassa uima-
ohjaajien opastuksella. Uintiryhmät on suunnat-
tu vammaisille lapsille, joilla on uimisen suhteen 
erityistarpeita, joihin tavallinen uimahalli ei vastaa. 
Pikku-Miinoihin osallistui yli 30 vaikeavammaista 
lasta. Uintiin voi osallistua koko perhe. Uintiryhmiä 
ohjasivat uimaohjaaja-fysioterapeutit. 

Lukupiiri
Vanhempien lukupiiri kokoontui keväällä 2019 Ma-
jalla noin kerran kuukaudessa.

TAPAHTUMAT MEILLÄ JA MUUALLA

Kommunikaatiokerho puhekupla
Vuonna 2019 alkoi Kommunikaatiokerho Puhekup-
la kouluikäisille lapsille ja nuorille, joilla oli käytös-
sään kommunikoinnin apuväline, kuten kuvakan-
sio, tabletti tai katseohjattava tietokone. Kerhossa 
tuettiin kommunikointitaitoja ja osallisuutta. Kerhoa 
ohjasivat puheterapeutti ja AAC-ohjaaja. Kerhon toi-
mintaa tukivat Alli Paasikiven Säätiö ja Tukilinja.

naura Tanssi Hengitä -kerho
Naura Tanssi Hengitä -kerhossa naurujoogattiin, 
tanssittiin, improvisoitiin, liikuttiin, leikittiin ja ren-
touduttiin. Osalla kerhokerroista säestämässä ja tun-
nelmaa luomassa oli livemuusikko yhdessä ohjaajien 
kanssa. Ohjaajina toimivat soveltavan lastenkulttuu-
rin ammattilaiset. Kerhon toimintaa tuki TAIKE.

Uinnin ja musisoinnin riemua Jaatisen kerhoissa.
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YKSITTÄISET TAPAHTUMAT 

Majalla ja Majan ulkopuolella järjestettiin vuonna 
2019 runsaasti myös yksittäisiä tapahtumia: 

5.1.  Erityislapsiperheiden lauantai, Iisalmi 
12.–16.1. ABR-koulutus
19.1. Down-perheiden tapaaminen
24.1. British Women’s Association of Helsinki 

-vierailu
26.1.  Erityislapsiperheiden lauantai, Joensuu
2.2.  Talvisten toiminta- ja harrastevälineiden 

testausta, Oittaa
7.2. Vanhempien hemmotteluilta
9.2. Musiikista puhtia arkeen ja kuntoutumi-

seen -päivä perheille
13.2. Lohikäärme-ystäväkirjan askartelu
14.2. Jumppaa ja venyttelyharjoituksia Kahvi-

kukkasissa
25.2. Isovanhempien hemmotteluilta
2.3. Jaatinen esittäytyi Kemut- tapahtumassa
4.3. Mahdollisuus lapselle ry:n vierailu
18.3. Perheentalo-yhteistyöverkoston vierailu 

Jaatisen Majalla
28.3.  Kansanedustajaehdokkaiden vaalipaneeli 
6.4.  Tallinnan-päiväretki vammaisten lasten ja 

nuorten vanhemmille 
11.4. Pääsiäisaskartelua Kahvikukkasissa 
13.4.  Miten avustan läheistäni -kinestetiikka-

työpaja sekä ABR-perheiden tapaaminen

17.4.  Mielen hyvinvoinnin työpaja erityislasten 
vanhemmille  

25.4.  Vuosikokous
30.4.  Vappubrunssi
2.5. Jumppaa Down-vauvoillle ja taaperoille
4.5.  Erityislapsiperheiden lauantai, Iisalmi
8.5. Temppurata ja askartelua Leiki itse -illassa
14.5. Edistian kuntouttavan työtoiminnan vie-

railu Jaatisen Majalla
18.5.  Harrastus- ja toimintavälineiden kokeilu-

päivä Nuuksiossa
23.5. Venyttelyä ja rentoutusta Kahvikukkasissa
24.–30.6. ABR-koulutus
6.8. Opettajavieraita Japanista Jaatisen Majalla
20.8.  Pihapelejä, grillausta ja kirppistelyä Ma-

jan pihalla
31.8. Jaatinen esittäytyi esteettömän leikki-

puiston avajaisissa Espoossa
11.9. Nalleneuvola Leiki itse -illassa
18.9. Hemmottelua ja asiaa eronneille tai eroti-

lanteessa oleville
22.9.  Miten avustan läheistäni -kinestetiikka-

työpaja
25.9. Erityinen sisaruus -teema Leiki itse -illassa
28.9.  Kaikkien lasten synttärit 
1.10. Venäläisen asiantuntijaryhmän (lasten ja 

nuorten palvelut) vierailu Jaatisen Majalla
2.10. Hemmotteluilta vanhemmille ja isovan-

hemmille
9.10. Erityinen sisaruus -teema Leiki itse -illassa

Pihapelitapahtuma Majalla elokuussa 2019.
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12.10.  Hyvän elämän palapeli -työpaja
14.–17.10.  Syyslomahulinat
17.10.  Teemailta erityisestä sisaruudesta, Sysmä
23.10. Erityinen sisaruus -teema Leiki itse -illassa
26.10.  Halloween-bileet
29.-30.10.  Jaatinen esittäytyi neuvolapäivillä
3.11.  Isien vaellusretki Nuuksiossa
12.11.  Ihanat naiset saunoivat Löylyssä
16.11.  Miten avustan läheistäni -kinestetiikka-

työpaja
20.11.  Jaatinen esittäytyi Vaativan erityisen tuen 

verkostopäivässä
23.11. Kaikkien lasten synttärit Kuopiossa
27.11.  Laki-ilta EHO:sta ja henkilökohtaisesta 

avusta
4.12.  Leiki-itse -illassa jouluista puuhaa
5.12.  British Women’s Association of Helsinki 

-vierailu
9.12.  Joulukukkaistutusten tekoa floristin joh-

dolla
12.12.  Joulukorttipaja Kahvikukkasissa
14.12.  Jaatisen perinteinen joulujuhla

MAJAn KäYTTÖ 
Avainkorttilaiset järjestivät Majalla vuonna 2019 
yhteensä 44 yksityistilaisuutta. Erilaiset yhdistykset 
ja muut toimijat käyttivät Majaa 51 päivänä. Lisäksi 
Majalla on vieraillut useita päiväkotiryhmiä ja koulu-
luokkia.

Kaikkien lasten synttäreitä vietettiin Jaatisen Majalla syyskuussa 2019. 

Toimintavälineiden kokeilua Nuuksiossa toukokuussa.

Kinestetiikkatyöpaja Jaatisen Majalla.
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MINUA KUULLAAN -HANKE

Minua kuullaan -hanke osallistaa vammaisia 
lapsia, nuoria ja heidän perheitään kehittä-
mään lapsiperhepalveluita
Minua kuullaan -hankkeessa vammaiset lapset, 
nuoret ja heidän vanhempansa kehittävät lapsiper-
heiden palveluita yhdessä ammattilaisten kanssa. 
Jaatisen koordinoima hanke toteutuu yhteistyössä 
Kehitysvammaliiton ja Vamlasin kanssa. Hanke on 
valtakunnallinen. 

Tiiviimpää yhteiskehittämistä toteutettiin vuonna 
2019 kolmella kokeilualueella Päijät-Hämeessä, Hel-
singissä ja Keski-Uusimaalla, joissa toiminta suun-
niteltiin paikallisiin toiveisiin ja tarpeisiin yhdessä 
paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yh-
teistyökumppaneita kokeilualueilla olivat Päijät-Hä-
meessä Perhekeskusverkosto, Keski-Uudellamaalla 
perhesosiaalityön asiakasohjauksen projektiryhmä 
ja Helsingissä perhe- ja sosiaalipalvelujen vammais-
ten sosiaalityö ja varhaiskasvatus. Lisäksi tärkeitä yh-
teistyökumppaneita olivat paikalliset järjestöt. 

Minua kuullaan -hanke tavoitti 1437 henkilöä 
vuonna 2019. Heistä 207 oli lapsia ja nuoria, 319 
vanhempia ja 911 ammattihenkilöitä (lapsiperhepal-
veluiden ja järjestöjen työntekijöitä ja muita perhe-
keskustoimijoita). Yhteiskehittäminen jatkuu vuonna 
2020.

Koulutusta ammattilaisille vammaisten lasten, 
nuorten ja heidän perheidensä asioista 
Vuoden 2019 aikana hanke tuotti perhekeskustoimi-
joille 17 koulutusta tai luentoa. Pääpaino oli Perheet 
keskiöön! -hankkeen koulutusyhteistyössä, jonka 
Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän per-
heidensä kohtaaminen ja tukeminen -koulutuksissa 
tavoitimme perhekeskusammattilaisia eri puolilta 
Suomea. Koulutusten aiheina olivat mm. ihmisoike-
usperusteinen toiminta, palvelusuunnittelu, lasten 
ja nuorten kuulemisen keinot, vanhempien kuulemi-
nen ja yhteistyö vanhempien ja ammattihenkilöiden 
kesken sekä osallisuuden keinot. Tuotimme teema-
koulutuksiin 3 videota. Hankkeen tuottamaa materi-
aalia on julkaistu sivulla www.minuakuullaan.fi.

ilmaisun keinojen ja kuulemisen tapojen  
yhteiskehittämistä 
Yhteiskehittämisen työpajoissa (kaksi viiden kerran 
työpajasarjaa, kymmenen yhden kerran työpajaa) 
testasimme ja kehitimme lapsen kuulemisen me-
netelmiä, kuulimme vanhempien toiveita ja tarpei-
ta perhekeskuksen palveluille, kokosimme lasten, 
nuorten ja perheiden kokemuksia ja toiveita omaa 
elämäänsä koskien ja pohdimme yhdessä, miten 
perhekeskus voi toimia lasten ja perheiden tuke-
na. Työpajoissa on tähän mennessä lisäksi syntynyt 
materiaalia lasten kuulemiseen, nuorten kehittämä 
lautapeli ja 2 videotarinaa. Hyödynsimme työpajois-
sa aikaisemmin palvelusuunnittelun tueksi kehittä-
määmme työkirjaa Hyvän elämän palapeli, josta yh-
teiskehittämisen tuloksena valmistuu uusi, korjattu 
versio.

ihmisoikeuksiin perustuvaa toimintakulttuuria 
kehittämässä
Tilaisuuksissa ja työpajoissa havaitsimme konkreet-
tisesti, että YK:n vammaissopimus (yhdenvertaisuus, 
saavutettavuus, ihmisoikeusperustaisuus) ei vielä 
näy lapsiperhepalveluiden tavoitteissa ja käytännön 
toteutuksessa. Tämän pohjalta aloitimme ihmisoi-
keuksiin perustuvan toimintakulttuurin yhteiskehit-
tämisen. Tuloksena on syntynyt opetusmateriaalia 
lapsen oikeuksista ja malli ihmisoikeusperusteisen 
toiminnan toteuttamiseen palveluiden järjestämi-
sessä. Mallia ja sen sovelluksia kehitetään edelleen. 

Oman mielipiteen voi kertoa myös ilman sanoja, 
vaikka omilla jaloillaan.
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Toiminnallista saavutettavuutta
Kohtaamispaikkatoiminta on olennainen osa perhe-
keskusta, mutta vammaisperheiden osallistuminen 
siihen on kuitenkin ollut vähäistä. Sen vuoksi kokei-
limme erilaisia toimintatapoja kohtaamispaikkojen 
toiminnallisen saavutettavuuden kehittämiseksi. 
Kumppaneiksi kehittämistyöhön lähtivät helsinki-
läiset leikkipuistot Loru ja Linja, Humakin viittoma-
kielen tulkkiopiskelijat ja Sivupersoona Oy. Uusien 
kumppanuuksien kautta saimme hankkeen tapahtu-
mat osaksi leikkipuistojen toimintaa, joka on tarkoi-
tettu kaikille lapsille. 

Minua kuullaan -hankkeen tapahtumia  
vuonna 2019:
Perheet keskiöön! koulutukset: Erityistä tukea tarvit-
sevien lasten ja heidän perheidensä kohtaaminen ja 
tukeminen
4.3.  Kirkkonummi
21.8.  Nurmes
22.8.  Kitee
18.11.  Turku
28.11.  Lohja
 
Työpajoja: 
Viiden kerran työpajat: 
31.1.-7.3. Nuorten Unelmakaupunki-työpaja Lahdessa
31.10.-12.12.  Työpaja Helsingin vammaissosiaalityön,
varhaiskasvatuksen, Tikoteekin ja perheiden kanssa
 

Yhden kerran työpajat: 
22.5.  Helsinki, vaikuttamisen työpaja 
7.6.  Pajulahti, MAHTI-sopeutumisvalmennus-

kurssilla yhteistyössä Tukiliiton kanssa 
14.9.  Helsinki, nuorille Ihmisoikeuksii ja räppii- ta-

pahtumassa 
14.9.  Siilinjärvi, Hyvän elämän työpaja vanhem-

mille yhteistyössä Lastu-hankkeen kanssa 
14.9.  Järvenpää, kuntoutuksen kehittämispaja 

vanhemmille
19.9.  Järvenpää, Kumppanuusilta vanhemmille ja 

kehitysvamma-alan toimijoille
20.9.  Järvenpää, Ystävyys-paja lapsille ja nuorille
12.10.  Helsinki, Hyvän elämän työpaja vanhemmille
16.10.  Lahti, Hyvän elämän ja vaikuttamisen paja 

vanhemmille
7.11.  Helsinki, viittomakahvilan kehittämispaja
 
Toiminnallisen saavutettavuuden kokeilut: 
11.5.  Esteetön leikkipäivä, yhteistyötapahtuma 

keskustakirjasto Oodissa
29.7.-10.12. Leikkipuisto Lorun viitotut satu- ja loru-

tuokiot (6 kertaa)
28.5.-7.11. Viittomakahvila Vispilä (4 kertaa)
 
Muita tapahtumia: 
28.3.  Helsinki, yhteistyötapahtuma, Vaalipaneeli 

Majalla
9.4.  Ihmisoikeuksien pyöreä pöytä, yhteiskehittä-

misen seminaari
6.11.  Lahti, palveluohjauskoulutus perhekeskus-

toimijoille
17.10.  Sysmä, infoilta aiheena sisaruus
12.11.  Asikkala, infoilta aiheena kommunikaatio
27.11.  Helsinki, Laki-ilta, yhteistyötapahtuma Majalla 

Apulaisprofessori Pauli Rautiainen alusti Ihmisoi-
keuksien pyöreä pöytä -kehittämisseminaarissa. 
Tilaisuuteen osallistui noin 60 vanhempaa, järjestö-
työntekijää, päättäjää ja ministeriöiden ja perhekes-
kusten ammattilaista.
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WWW.JaaTinen.inFo
Vuonna 2018 uudistuneilta kotisivuiltamme www.
jaatinen.info löytyy ajankohtainen tieto tapahtu-
mistamme ja kerhoistamme sekä esimerkiksi Majan 
varauskalenteri, josta voi käydä katsomassa milloin 
Majaa voi varata omaan käyttöön.

WWW.JaaTisTieToPanKKi.Fi
Jaatiswiki sulkeutui joulukuussa 2018. Sen korvaa-
jaksi avattiin www.jaatistietopankki.fi, johon on 
koottu runsaasti hyödyllistä tietoa vammaisiin lap-
siin ja nuoriin liittyen. Toivomme, että Jaatistieto-
pankki osallistaa käyttäjiään jakamaan tietoa, vink-
kejä ja linkkejä kaikkia vammaisten lasten ja nuorten 
perheitä koskevista asioista. 

eriTYiSen HYViä iHMiSiä -BLoGiSArJA
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n blogissa nos-
tettiin vuonna 2019 esiin kymmenen erityisen hyvää 
vammaisten lasten ja nuorten kanssa työskentele-
vää ammattilaista. Pyysimme vammaisten lasten ja 
nuorten vanhempia ilmiantamaan ammattilaisia, 
jotka ansaitsevat erityistä kiitosta. Samalla halu-
simme nostaa esiin vammaisten lasten ja nuorten 
oikeuksia, joiden toteutumista nämä erityisen hyvät 
ihmiset omalta osaltaan edistävät. 

TIEDON JAKAMISTA JA AVOINTA KESKUSTELUA 

FACeBooKin rYHMäT
Facebookissa Jaatisen omalla tiedotussivustolla  
jaatinen.info jaetaan tietoa Jaatisen toiminnasta 
sekä ajankohtaista tietoa vammaisuuteen liittyvistä 
uutisista ja aiheista. Jaatinen.infolla oli 2264 tykkää-
jää 31.12.2019. 

Facebookissa toimii myös Jaatisvanhemmat, joka 
on suljettu keskusteluryhmä vammaisten lasten 
vanhemmille. Ryhmässä oli 485 jäsentä joulukuussa 
2019. 

Facebook-ryhmässä Yhteisesti vammaisten ihmis-
ten asioista jatkettiin kaikille avointa keskustelua. 
Ryhmässä oli 2110 jäsentä joulukuussa 2019. 

 Jaatisen perustama ryhmä Vaaliehdokkaat vam-
maisen ihmisen asialla aktivoitui kevään 2019 edus-
kuntavaalien kynnyksellä. Ryhmässä oli 263 jäsentä 
joulukuussa 2019. 

Vammaisten lasten ja nuorten tapahtumat on 
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n vuonna 2019 
perustama Facebook-kalenteri, jonka tarkoituksena 
on koota kaikki vammaisille lapsille ja nuorille sekä 
heidän perheilleen sopivat tapahtumat saman sivun 
alle. Sivustolla oli 157 seuraajaa joulukuussa 2019. 



          JAATINEN TOIMINTAKERTOMUS 2019           13

inSTAGrAM JA TWiTTer
Instagramista ja Twitteristä Jaatinen löytyy nimellä 
@jaatinenry. Instagramissa Jaatisella oli 662 seuraa-
jaa joulukuussa 2019. Twitterissä Jaatisen asiapitois-
ta sisältöä seurasi vuoden lopussa 1795 ihmistä.

YoUTUBe
Vuonna 2019 Jaatinen sai oman You Tube -kana-
van. Youtube-kanavalla on katsottavissa esimerkik-
si video, jolla Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n 
toimintaa esiteltiin Veikkauksen lottoarvonnan val-
takunnallisessa tv-lähetyksessä tammikuussa 2019. 
Esittelyvideolla kerrottiin mm. Jaatisen Leiki itse  
-illoista.
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VAIKUTTAMISTOIMINTA 

Vaikuttamistyö on iso osa Jaatisen toimintaa. Jaati-
nen tekee yhteistyötä niin perheiden kuin muiden 
järjestöjen kanssa vammaisperheiden elämänlaadun 
parantamiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. 

Pyrimme vaikuttamaan päätöksentekoon ja ylei-
seen mielipiteeseen yhteistyössä muiden järjestöjen 
kanssa muun muassa Vammaisfoorumissa ja Muka-
na-verkostossa. Olemme myös mukana Palvelupol-
kumalliverkostossa, Uudenmaan vammaisjärjestöjen 
vaikuttajaverkostossa, Suomen Omaishoidon verkos-
tossa sekä Kumajassa eli Uudenmaan sosiaali- ja ter-
veysalan järjestöjen kumppanuusverkostossa. 

Vuonna 2019 Jaatinen jatkoi vaikuttamistyötä 
liittyen uuden vammaispalvelulain valmisteluun ja 
julkaisi oman kannanoton henkilökohtaisen avun 
voimavararajauksen poistamiseksi. Kannanotto jul-
kaistiin useamman lehden mielipidesivuilla. Lisäksi 
Jaatinen osallistui kehitysvammajärjestöjen yhtei-
seen lausuntoon asiasta.

VAALiKeVäT 2019  
Jaatisen Majalla järjestettiin keväällä eduskuntavaa-
lipaneeli, jossa oli mukana suurimpien puolueiden 
eduskuntavaaliehdokkaita. Tilaisuudessa käytiin vil-
kasta keskustelua palveluista, koulutuksesta ja vam-
maislainsäädännön uudistuksesta. Tilaisuus stre-
amattiin verkkoon ja siitä julkaistiin myös tekstitetty 
video. Vaalikampanjan aikaan tehtiin tunnetuksi 
myös Facebookiin perustamaamme Vaaliehdokkaat 
vammaisen ihmisen asialla -ryhmää.

Eurovaalien aikaan pyydettiin puolueilta näkemyk-
siä siitä, miten heidän eurovaaliehdokkaansa aikovat 
toimillaan parantaa eurooppalaisten yhdenvertai-
suutta, osallisuutta ja ehkäistä syrjintää, sekä miten 
vammaiset ihmiset otetaan päätöksenteossa parem-
min huomioon.

YHTeiSTYÖ MUiDen VAMMAiSJärJeSTÖJen 
KAnSSA VAiKUTTAMiSTYÖSSä
Vuoden 2019 aikana vaikuttamista tehtiin yhteis-
työssä Vammaisfoorumin jäsenjärjestöjen kanssa. 
Tähän kuului YK:n vammaissopimuksen raportointiin 
liittyvän aineiston työstämistä, Vammaisfoorumin 
Lapset ja nuoret -työryhmän käynnistämiseen myö-
tävaikuttamista ja yhteistyötä kannanotoissa liittyen 
sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen. 

Jaatisen toiminnanjohtaja oli mukana työryhmäs-
sä, joka laati raportin Vammaisfoorumin ja Ihmisoi-
keuskeskuksen tekemän kyselyn tuloksista vammais-
ten lasten ja nuorten osalta. Kyselyssä kartoitettiin 
vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista YK:n 
vammaissopimuksen voimassaoloaikana Suomes-
sa 2016-2018. Kyselyn tuloksista laaditut raportit 
toimivat myöhemmin YK:lle annettavan rinnakkais-
raportin tausta-aineistona sekä vammaisjärjestöjen 
vaikuttamistyön pohjana.

Raportti toi näkyviin vammaisten itsensä sekä 
heidän perheidensä kokemuksia ja valitettavasti 
vahvisti edelleen, että vammaisten lasten ja nuorten 
oikeudet toteutuvat huonosti. Perheet kuormittu-
vat, kun palvelut tai tieto niistä puuttuu. Lisäksi yli 
puolet vastanneista oli kokenut epäasiallista kohte-
lua terveydenhuollossa. 

Raportin laatinut työryhmä jatkoi työskentelyään 
Vammaisfoorumin Lapset ja nuoret -työryhmänä, 
joka laati vuoden 2019 lopulla lausunnon kansallisen 
lapsistrategian valmistelusta. 

Lokakuussa sosiaali- ja terveysministeri Krista 
Kiuru kutsui vammaisjärjestöjä kertomaan näke-
myksistään sote-uudistuksen valmisteluun. Jaatisen 
puheenvuorossa ministerin sparraustilaisuudessa 
korostettiin koko perheen huomioimista, huolellisen 
palvelusuunnittelun tärkeyttä ja vammaisten lasten 
ja nuorten oikeutta laadukkaaseen terveydenhuol-
toon. Lisäksi omatyöntekijän rooli on tärkeä saada 
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vakiinnutettua osaksi perheiden tukea: palvelukoko-
naisuuden koordinointi ei saa olla perheen vastuul-
la.

Vammaisfoorumi kokosi ministerin pyynnöstä noin 
30 jäsenjärjestön yhteisiä näkemyksiä tulevaisuuden 
sote-keskus -valmistelusta ja sote-palveluiden koko-
naisuudesta vammaisten käyttäjien näkökulmasta. 

enSiTieToVerKoSTo JATKAA TYÖTään 
Jaatinen jatkaa työtään Ensitietoverkostossa, jotta 
ensitiedon antamisesta saataisiin kansallinen suosi-
tus. Yhä liian moni perhe kuulee lapsensa vammasta 
ammattitaidottomalla tavalla, ja hoitohenkilökunta-
kin myöntää aiheen olevan vaativa. Lisäkoulutuksel-
le olisi tilausta.

HYVän eLäMän pALApeLi pArAnTAA  
PaLveLUsUUnniTTeLUa
Hyvän elämän palapeli -työpajoissa työskenneltiin 
palvelusuunnitelman laatimiseen liittyvien asioiden 
parissa. Palvelusuunnitelma laaditaan aina lapsen 
ja perheen tarpeiden pohjalta ja sen tavoitteena on 
perheen hyvä elämä. Palvelusuunnitelma kokoaa 
tiedot palveluista ja tukitoimista samaan suunnitel-
maan, selkeyttää perheen kokonaistilannetta sekä 
auttaa ohjaamaan lapsen ja perheen heille sopivien 
ja tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin. Hyvän 
elämän palapeli -työkirjan Jaatinen on laatinut yh-
dessä Kehitysvammaliiton kanssa. 

eDUsTUKseT
Jaatisen hallituksen varapuheenjohtaja Kristiina 
Kartano toimi Kirkkohallituksen saavutettavuuden  
ja vammaisuuden neuvottelukunnassa kaudella 
2016–2019.

Jaatisen hankepäällikkö Miina Weckroth jatkoi 
Vammaiskorttitoimiston puheenjohtajana vuonna 
2019.
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YHDISTYKSEN HALLINTO JA RAHOITUS

HaLLinTo Ja TaLoUs
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.4.2019 Jaa-
tisen Majalla. Kokouksessa käsiteltiin sääntömää-
räiset asiat kuten vuoden 2018 toimintakertomus, 
tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ja valittiin yh-
distyksen hallitus. 

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkoi Hanna Piha. 
Lisäksi hallitukseen kuuluivat varapuheenjohtaja 
Kristiina Kartano, sihteeri Tuija Mikkola, rahaston-
hoitaja Minna Sulanen, Anne Rämö-Tervonen ja va-
rajäsenet Malla Laakso-Nyström, Nina Lappalainen 
ja Miina Weckroth. Hallitus kokoontui toimintavuo-
den aikana 10 kertaa.

Yhdistykseen kuului 434 jäsentä (jäsentä tai jä-
senperhettä), joista 30 oli kannatusjäseniä. Jaatisen 
Majalla kävijäkertoja oli noin 5400 ja yhdistyksen 
toimintaan osallistui vuoden aikana kaikkiaan noin 
5800 henkilöä. Jaatisen toimintaan ja tapahtumiin 
osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä.

HenKiLÖKUnTA
Vuonna 2019 yhdistyksen palveluksessa oli 7 työnte-
kijää, joista 3 kokoaikaista ja 4 osa-aikaista (yhteensä 
5,62 henkilötyövuotta). Toimintaa toteuttivat myös 
kerho-ohjaajat, lastenhoitajat, avustajat, opiskelijat 
ja harjoittelijat. 

Harjoittelussa yhdistyksessä oli vuoden aikana 3 
opiskelijaa (toimintaterapeutti-, lähihoitaja- ja data-
nomiopiskelija) sekä 4 TET-harjoittelijaa. Tarjoamme 
harjoittelumahdollisuuksia myös vammaisille opis-
kelijoille. Majan toimintaa tukivat työpanoksellaan 
myös vapaaehtoiset.

KirJAnpiTäJä JA TiLinTArKASTAJA
Kirjanpitäjänä toimi Marja-Leena Kuusela /Leerma 
Oy. Tilintarkastajana toimi KHT Petri Tahvanainen ja 
varatilintarkastajana KHT Robert Kajander.

rAHoiTUS JA TUKiJAT
Vuoden 2019 toiminta toteutui pääosin STEA:n tu-
ella. Toimintaa tukivat lisäksi Helsingin ja Espoon 
kaupungit, British Women’s Association of Helsinki, 
Insamlingstiftelsen för socialt utsatta och mindre be-
medlade, TAIKE, Alli Paasikiven Säätiö ja Tukilinja.

Tavaralahjoituksin ja aineettomin lahjoituksin 
toimintaa tukivat Plastex, Joulupukkisäätiö, NicIce, 
Flamingo Spa, Bloggaaja Riikka Väänänen, Kukka-
kauppa Florenna, Skoda, Otava, Juniorhemmet, Ti-
koteekki, Löyly Helsinki sekä yksityishenkilöt.

VArAinHAnKinTA
Varainhankintaa tehtiin jäsenmaksu- ja osallistumis-
maksuilla sekä rahankeräyksellä. Jäsenmaksu oli 25 
euroa vuonna 2019. Kannatusjäsenmaksu oli vapaa-
valintaisesti 25, 50 tai 100 euroa.

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:lle myön-
netty Poliisihallituksen rahankeräyslupa 1.1.2018-
31.12.2019 RA/2017/866 oli voimassa koko maas-
sa poislukien Ahvenanmaa. Kerätyt varat käytetään 
vammaisten lasten, nuorten ja perheiden vertaistu-
ki- ja tiedotustoimintaan, vammaisperheiden mo-
nitoimikeskuksen toimintaan, internet-toiminnan, 
kerhojen ja tapahtumien järjestämiseen, vaikutta-
mistyöhön, toiminta-, kuntoutus- ja harrastusväli-
neiden, erityislelujen ja kommunikaatiomateriaalin 
hankintaan. 

VUoSi päHKinänKUoreSSA: YHDiSTYKSen 
ToiMinTA JA TALoUDeLLinen TiLAnne 2019
Vuonna 2019 yhdistyksen Majan kerhotoiminta laa-
jeni, Jaatistietopankki uudistettiin, vaikuttamistoi-
minta oli aktiivista ja Minua Kuullaan -hanke pääsi 
täyteen vauhtiin. Yhdistys edisti vammaisperheiden 
mahdollisuuksia elää täyttä elämää tarjoten valta-
kunnallisesti tietoa, tukea, iloa ja ideoita perheille. 

Valpas-hanke päättyi tammikuussa, mutta Itä-Suo-
men Perheentalojen kanssa jatkettiin hankkeessa 
hyvin alkanutta yhteistyötä, ja vuoden 2019 aikana 
järjestettiinkin yhdessä useita erityislapsiperheille 
suunnattuja tapahtumia. 

Yhdistyksen toiminta on riippuvainen siihen saata-
vista avustuksista, ja vuonna 2019 toteuma oli suun-
nitelmien mukainen. 

JAATINEN KIITTÄÄ  
LÄMPIMÄSTI KAIKKIA  

TUKIJOITAAN!
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Viime syksynä se alkoi, viattomasta whatsapp-vies-
tistä toisilleen tuntemattomien Down-äitien vertais-
tukiryhmässä. Nähtäiskö ihan livenä? 

On sellainen paikka, Jaatisen Maja, jossa voitaisiin 
kohdata, puhua, itkeä ja nauraa. Lapsille olisi tilaa 
leikkiä ja paljon leikkivälineitä. Voidaan syödä lou-
nasta yhdessä ja laittaa lapset päiväunille. Ei tarvit-
se miettiä ollaanko jonkun tiellä tai häiritäänkö me 
muita.

Voidaan puhua vapaasti ja riisua jaksamisen naa-
mio. Paikalla on ihmisiä, jotka ymmärtävät meitä ja 
meidän tarpeita. Joilta saa tukea ja apua. 

Siitä se sitten lähti, ensimmäinen tapaaminen johti 
toiseen ja kolmannella kerralla nykäistiinkin jo hen-
kilökuntaa hihasta. Meitä on vähän enemmänkin, 
voidaanko nähdä säännöllisesti? 

Tammikuusta lähtien monen Down-lapsen van-
hemman kalenterissa on lukenut jokaisen kuukau-
den ensimmäisen keskiviikon kohdalla DOWN- TREF-
FIT JAATISELLA. Harva merkintä kirjoitetaan isolla, se 
kirjoitetaan. Niin tärkeitä näistä treffeistä on tullut 
meille.

Meille pienten Down-lasten vanhemmille Jaatisen 
majasta on tullut korvaamaton kohtaamispaikka. 
Paikka, jossa saa vertaistukea ihmisiltä, jotka oikeas-
ti ymmärtävät tätä erityisen ihanaa elämää. Jaati-
sella itketään elämän haasteita, iloitaan isosti lasten 
edistysaskelista, opitaan uusia juttuja kavereilta, 
neuvotaan ja tuetaan toisiamme. Samalla kudotaan 
aikuisille tukiverkostoa ja luodaan lapsille elinikäisiä 
ystävyyksiä. 

Heidi Karjalainen, Tomin, 1,5 v, äiti

TUHAT HYMYÄ JAATISEN MAJALLA

Pikku-Downit äiteineen kokoontuivat Jaatisen Majalla  kuukausittain.
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