
TOIMINTAKERTOMUS 
             2018





MATALAN 
KYNNYKSEN 

VERTAIS-
TUKEA

TIEDON, 
TUEN JA 

KOKEMUSTEN 
JAKAMISTA

 
TILAA 

JA KANAVIA 
VAIKUTTAMISELLE 

JA 
VERTAISTUELLE





Valokuvat: Jaatisen työntekijät, ellei toisin mainita.

SISÄLLYSLUETTELO

Toiminta-ajatus, tarkoitus ja arvot.................................................6

Toimintamuodot...........................................................................8

Juhlavuosi 2018.............................................................................9

Jaatisen Maja..............................................................................10
     Toiminta- ja harrastusvälineitä vuokralle ja kokeiltavaksi............11 
     Uutuudet Taikalattia ja Multivib-patja.........................................11

Tapahtumat meillä ja muualla.....................................................12
 Säännölliset tapahtumat ja kerhot.......................................12
 Yksittäiset tapahtumat.........................................................13
 Majan käyttö........................................................................15
 ...ja Majan ulkopuolellakin oli toimintaa!............................15
 Minua kuullaan -hankkeen tapahtumat..............................15
 Valpas-hankkeen tapahtumat..............................................15

Tiedon jakamista ja avointa keskustelua......................................16

Vaikuttamistoiminta....................................................................18

Yhdistyksen hallinto ja rahoitus...................................................21

Jäsenkysely..................................................................................24

Yhteystiedot................................................................................27



TOIMINTA-AJATUS, TARKOITUS JA ARVOT
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry 
tarjoaa vertaistukea ja tietoa sekä 
järjestää runsaasti tapahtumia ja 
toimintaa. Jaatisessa ei kysellä diag-
noosien eikä kuntarajojen perään.  
Olit jäsen tai et, olet lämpimästi terve-
tullut mukaan toimintaamme.

Jaatisen perusti joukko vammaisten 
lasten vanhempia vuonna 1997. 

Osallistumme aktiivisesti vaikut-
tamistyöhön vammaisperheiden 
elämänlaadun parantamiseksi. Ha-
luamme edistää avointa keskuste-
lua sekä jakaa iloa ja ideoita. 

Jaatisen Majalla Helsingin Malminkartanossa toimii myös Maliken toiminta-
välinevuokraamo Kenguru ja pelivuokraamo Pelikaani. Maja on esteetön.

   Jaatisen visio on, että vammaisperheet 
   voisivat elää täyttä elämää.

Jaatisen missio on edistää vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perhei-
densä oikeuksien toteutumista ja mahdollisuutta elää täyttä elämää tarjoa-
malla tietoa ja vertaistukea sekä vaikuttamalla vammaisperheiden asioihin. 

Jaatisen päämääränä on edistää vammaisen lapsen ja nuoren koko per-
heen ihmisoikeuksien toteutumista, hyvinvointia, elämänhallintaa sekä 
arjen sujumista ja osallisuutta. Tavoitteena on löytää luovia ratkaisuja vam-
maisen lapsen asioissa edistämällä muun muassa tiedonvälitystä, avointa 
keskustelua, ideoiden ja ilon jakamista, eri toimijoiden välistä yhteistyötä 
ja ymmärrystä toistensa näkökannoista.
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Vammaisten lasten ja nuorten ja heidän 
perheidensä ääni tulee saada kuuluviin 
heidän omissa asioissaan. 

Jaatinen kannustaa vammaisperheitä 
ja kaikkia vammaisten lasten asioista 
kiinnostuneita tahoja avoimeen 
keskusteluun, tiedonvälitykseen ja  
yhteiseen toimintaan. Jaatinen jär-
jestää vertaistukitoimintaa ja tukee niin 
perheiden omaa toimintaa kuin myös 
muita vammaisille lapsille toimintaa 
järjestäviä tahoja. 

Jaatinen tarjoaa toiminnalle foorumeita sosiaalisessa mediassa ja vam-
maisperheiden monitoimikeskuksessa eli Jaatisen Majalla. Vaikuttamistyö 
on iso osa Jaatisen toimintaa. Avoin keskustelu nostaa esiin vammais- 
perheiden tärkeiksi kokemia aiheita ja tarjoaa mahdollisuuden osallistumi-
seen, vaikuttamiseen ja jakamiseen. 

Jaatinen sai nimensä Arto Paasilinnan romaanista Onnellinen mies. Romaa-
nin päähenkilö, siltainsinööri Akseli Jaatinen osoitti sellaista rohkeutta, pit-
käjänteisyyttä, voimaa ja luovuutta, jota myös vammaisten lasten vanhem-
mista ja läheisistä löytyy. Jaatisia voivat olla vammaiset lapset ja nuoret, 
heidän vanhempansa, sisaruksensa, isovanhempansa ja muut läheisensä 
sekä vammaisten lasten kanssa työskentelevät henkilöt: Kaikki, jotka halu-
avat edistää vammaisen lapsen asiaa.

Jaatisen arvot:
VOIMAVARALÄHTÖISYYS

IHMISOIKEUSPERUSTAISUUS
LUOVUUS

ILO

7
7



TOIMINTAMUODOT
TIEDONVÄLITYS JA KESKUSTELU VERKOSSA 

Jaatinen ylläpitää useita verkkosivuja ja so-
siaalisen median kanavia, joissa jaetaan vam-
maisiin lapsiin ja nuoriin liittyvää tietoa ja kan-
nustetaan keskustelemaan. 

Jaatistietopankkiin www.jaatistietopankki.fi 
kootaan vinkkejä ja linkkejä hyödyksi ja huvik-
si vammaisille lapsille, heidän perheilleen ja 
vammaisten parissa työskenteleville ammatti-
laisille. Majalta löytyy paljon vammaisuuteen 
liittyvää kirjallisuutta, pelejä, erityisleluja ja 
toiminta- ja kuntoutusvälineitä kokeiltavaksi 
ja vuokrattavaksi. 

MAJA – VAMMAISPERHEIDEN OMA TILA

Jaatisen Majalle Helsingin Malminkartanoon (Vellikellonpolku 1, 00410 
Helsinki) saa tulla vapaasti leikkimään ja oleskelemaan aina kun Maja ei ole 
varattu muiden käyttöön. Ammattilaiset voivat vuokrata tiloja esimerkiksi 
kokouksia tai koulutuksia varten. Majalla järjestetäänkin paljon kerhoja, 
vertaistapaamisia, koulutuksia ja juhlia.
 
YHDESSÄ TEKEMISTÄ JA IDEOINTIA

Jaatisen tapahtumat ja kerhot toteutetaan jäsenten toiveiden ja jäsen-
kyselyiden perusteella. Tapahtumien järjestäminen palvelee myös tiedon-
hankintaa ja luovien ajatuksien etsimistä. 

YHDESSÄ VAIKUTTAMISTA

Jaatinen osallistuu vaikuttamistoimintaan yhteistyökumppaneidensa kans-
sa muun muassa hankkeissa. Jaatinen työskentelee vammaisperheiden 
elämänlaadun parantamiseksi ja edistää perheiden osallisuutta. 
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JUHLAVUOSI 2018
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n perustamiskokous pidettiin vuonna 
1997 mutta varsinainen toiminta käynnistyi 1998. Siksi vuonna 2018 juhlit-
tiinkin Jaatisen 20-vuotistaivalta monin tavoin. 

#20tarinaa-blogiin kerättiin vammaisten lasten tarinoita heidän itsensä ja 
heidän läheisten kertomina. #20kohtaamista-teeman alla julkaistiin Insta-
gramissa ja Facebookissa vammaisten lasten vanhemmilta kerättyjä ohjeita 
vammaisten lastensa kohtaamiseen. Blogi oli tavoittanut vuoden 2018 ai-
kana 55 000 lukijaa. 

 
 
 

 
 
Juhlavuosi näkyi myös muualla kuin verkossa. Syyskuussa Kaikkien las-
ten synttärit kokosivat yli sata juhlijaa Helsingin Malminkartanoon. Tämän 
lisäksi Kaikkien lasten synttäreitä vietettiin muuallakin kuin Helsingissä: 
omat juhlansa saivat myös Kotka, Oulu, Kuopio ja Lahti. 
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JAATISEN MAJA

Jaatisen Maja Helsingin Malminkartanossa (Vellikellonpolku 1, 00410 Hel-
sinki) on vammaisperheiden yhteinen olohuone ja kohtaamispaikka. Majal-
la on iso ja monipuolinen leikkihuone, kaksi invavessaa sekä välineet omien 
eväiden lämmittämistä varten. 

Perheet ja muut toimijat kuten terapeutit, päiväkotiryhmät, koululuokat ja 
järjestöt ovat tervetulleita järjestämään Majalla juuri sellaista ohjelmaa, 
jota he toivovat: leikkitreffejä kavereiden kanssa, vertaistapaamisia, ker-
hoja, kursseja, tapahtumia...

Jaatisen jäsenet voivat lunastaa avainkortin, jolla he pääsevät käyttämään 
vapaasti Majan tiloja silloin, 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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TOIMINTA- JA HARRASTUSVÄLINEITÄ 
VUOKRALLE JA KOKEILTAVAKSI 

11

Pelikaani-pelivuokraamosta 
voi lainata vaikkapa sisä- 
curlingin tai pehmokeilapelin.

Majalle on koottu perheiden iloksi ja hyödyksi 
kirjallisuutta, erilaisia leluja sekä apu-, toi-
minta-, harrastus- ja kuntoutusvälineitä. Monia 
välineitä voi myös vuokrata kotiin, päiväkotiin, 
kouluihin tai tapahtumiin.

Kenguru-toimintavälinevuokraamo on toiminta- 
ja harrastusvälineitä vuokraavan Malike-toimin-
nan Helsingin toimipiste Jaatisen Majalla. 
Pelikaani-pelivuokraamo sijaitsee Jaatisen Ma-
jalla Kenguru-vuokraamon yhteydessä. 

Kengurusta voi vuokrata esimerkiksi erilaisia 
tandempolkupyöriä, maastopyörätuoleja tai lu-
istelu- ja laskettelukelkkoja. Pelikaanista löytyy 
sovellettavia pelejä, kuvitettuja loruja ja erilaisia 
kuntoutuksen välineitä. Silloin kun välineet eivät 
ole vuokralla, ne ovat Majalla vapaasti kävijöiden 
käytettävissä.

UUTUUDET TAIKALATTIA
JA MULTIVIB-PATJA

Jaatinen sai Suomen Kulttuurirahaston Maire ja 
Aimo Mäkisen rahaston tuella uusia, mahtavia 
välineitä. Taikalattia (kuvassa) heijastaa lattiaan 
liikkuvaa kuvaa, joka reagoi käyttäjän liikkeisiin. 
Taikalattia toimii myös pyörätuolin kanssa. 
Multivib-patjan avulla annetaan vibroakustista hoitoa. Se perustuu mata-
lataajuiseen äänivärähtelyyn ja sen hoitaviin vaikutuksiin ihmiskehossa. 
Fysioakustisesta hoidosta on hyötyä mm. kipupotilaille, stressin lievittämi-
seen, spastisuuteen, AVH-kuntoutukseen, unettomuuden hoitoon ja ihan 
vain rentoutumiseen ja palautumiseen. Tervetuloa kokeilemaan! Varmistat-
han että Majalla on henkilökuntaa paikalla opastamassa p. 09 477 1002.
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TAPAHTUMAT MEILLÄ JA MUUALLA
SÄÄNNÖLLISET TAPAHTUMAT JA KERHOT
    
Jaatisen Majalla järjestetään sään-
nöllisesti monenlaista toimintaa.

Leiki itse -iltoja järjestettiin keväällä 
kerran kuukaudessa ja syksystä 2018 
lähtien joka toinen keskiviikko kello 
17–19. Leiki itse -illat ovat matalan 
kynnyksen vertaistoimintaa. Maja 
tarjoaa silloin monipuoliset leikki-
tilansa vammaisperheiden käyt-
töön. Lapsille on tarjolla leikin ja 
vertaisten seuran lisäksi iltapalaa. 
Myös sisarukset ovat tervetulleita. 
    
Kahvikukkasia järjestettiin myös 
keväällä  kerran kuussa ja syksyllä   
joka  toinen torstai  kello 10–12.  
Kahvikukkasissa tarjoillaan aamu-
palaa ja vertaisten seuraa vam-
maisten lasten ja nuorten vanhem-
mille sekä tietenkin myös lapsille.
   
Lukupiiri kokoontui vuonna 2018 
Majalla noin kerran kuukaudessa. 

Muskariryhmiä oli vuonna 2018 
kolme. Ryhmiä vetävät musiikkite-
rapeutit Reetta Keränen ja Terhi 
Mäkelä-Pesonen. Bändikerhoissa harjoiteltiin yhdessä musisointia ohjaajien 
ja avustajien kanssa korvakuulolta, kuvionuoteista tai perinteisten nuottien 
avulla.  Musikantit-ryhmässä harjoiteltiin rennossa ja rohkaisevassa ilmapi-
irissä laulamista, rytmiikkaa, soittamista, kuuntelemista ja itsensä ilmaisua.

Kahvikukkasissa tarjoiltiin herkullista 
aamupalaa ja vertaisten mukavaa 
juttuseuraa.

Leiki itse -illoista löytyi seuraa sekä lapsille 
että aikuisille. 
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Pikku-Miinat-uintiryhmät kokoontuivat lauantaisin Ruskeasuon koulun 
lämpimässä altaassa fysioterapeutti-erityisuimaohjaajien opastuksella.  
Mukaan voi päästä vammainen lapsi, jolla on uimisen suhteen erityistar-
peita joihin tavallinen uimahalli ei vastaa. Pikku-Miinat on uintiryhmä yli 
30:lle vaikeavammaiselle lapselle. Uintiin voi osallistua koko perhe sisaruk-
sineen ja vanhempineen. 
    
Naura Tanssi Hengitä -kerhossa 
naurujoogattiin, tanssittiin, im-
provisoitiin, liikuttiin, leikittiin ja 
rentouduttiin. Osalla kerhoker-
roista säestämässä ja tunnelmaa 
luomassa oli livemuusikko yhdessä 
ohjaajien kanssa. Ohjaajina toimivat 
DanceAbility-opettaja, steinerpeda-
gogi Noora Västinen ja tanssitaiteili-
ja, toimintaterapeutti Vea Vainio. 
Kesäkuussa järjestettiin myös Naura 
Tanssi Hengitä -kesä-leiri (kuva). 

Sisarusiltoja järjestettiin alkuvuodesta 2018. Sisarusiltojen tarkoituksena 
oli järjestää mukavaa puuhaa ja tarjota vertaistukea vammaisten lasten si-
saruksille. Sisaruksilla oli myös omat juhlat 18.1.  

YKSITTÄISET TAPAHTUMAT

Majalla järjestettiin 2018 myös runsaasti yksittäisiä tapahtumia: 

18.1. Sisarusten juhlat    
13.2.  Vanhempien hemmotteluilta 
22.2.  Vammaiskorttijärjestelmän testauspäivä
24.1.  Sisarusten juhlat    
26.2.  Isovanhempien hemmotteluilta
3.3.  Vertaisryhmä 
7.3.  Sisarusten ilta
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12.3.          Stadin ammattiopiston  
      lähihoitajaopiskelijoiden vierailu 
14.3.       BWA-vierailu
16.3.       Kaikkien teinien synttärit 
23.3.       Vertaisryhmä
28.3.       Sisarusten ilta
11.4.       Sisarusten ilta
25.4.       Sisarusten ilta
26.4.       Vuosikokous 
30.4.       Vappubrunssi 
3.5.       Kati Susiahon luento:  
       Voimavaroja arkeen 
9.5.       Minimessut  
16.5.       Koulutus/luento Väestöliiton kotisisarille 
17.5.       Ulla Anttilan mindfullness-iltakurssi  
19.5.       Kinestetiikan perusteet -kurssi  
22.5.       Henkilökohtaisen avun tapahtuma  
26.5.       Malike meets Kenguru-tapahtuma  
31.5.       Ulla Anttilan mindfullness-iltakurssi  
7.6.       Ulla Anttilan mindfullness-iltakurssi  
12.–15.6. Naura Tanssi Hengitä -kesäleiri 
14.6.       SWAP-vaatteidenvaihtotapahtuma 
24.8.       Kehärata tanssii -tapahtuma Majan pihalla  
 
6.9.       Vanhempien hemmotteluilta  
15.9.       Kaikkien lasten synttärit  
19.9.       Malike-koulutus
10.10.       Halloween-disko Leiki itse -illassa  
16.10.       Sirkus Magenta, sirkuskoulu 
24.10.       Sirkuskoulu Leiki itse -illassa 
27.10.      Majan Halloween-juhlat  

1.11.       Isovanhempien hemmotteluilta 
2.11.       Vanhempien pikkujoulut 
24.11.      Kaikkien lasten pikkujoulut  

15.12       Joulujuhla 
14
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... ja Majan ulkopuolellakin oli toimintaa! 
 
10.1. Isien saunailta   
2.3.  Retki Fazerilaan   
7.4.   Kaikkien lasten synttärit Kotka   
5.5.   Kaikkien lasten synttärit Kuopio  
27.5.   Maliken melontaretki Haltialassa  
8.6.  Erityinen puuhapäivä Puuhamaassa 
19.6.   Kaikkien lasten synttärit Oulu 
5.10.  Ihanat naiset kylpemässä 
13.10.  Nuuksion eräretki  
10.11.  Jaatinen ja SeaLife yhteistyötapahtuma 

MAJAN KÄYTTÖ

Avainkorttilaiset järjes-
tivät Majalla vuonna 
2018 yhteensä 28 yksi-
tyistilaisuutta. Erilaiset 
yhdistykset ja muut 
toimijat käyttivät Ma-
jaa 52 päivänä. Lisäksi 
Majalla on vieraillut 
päiväkotiryhmiä ja 
koululuokkia.

15

Minua kuullaan hankkeen tapahtumat

11.10.     Infoilta Lahdessa, Omannäköinen elämä itsenäistyvälle vaikeasti 
    kehitysvammaiselle nuorelle
17.11.     Kaikkien lasten synttärit Lahdessa
22.11.     Koulutus Lahdessa, Kehitysvammalain soveltaminen 
    vammaispalveluissa
1.12.     Vertaispikkujoulut Orimattilassa

Valpas-hankkeen tapahtumat

15.1.  Tukiviittomakoulutus, Joensuu 
29.1.  Tukiviittomakoulutus, Joensuu
30.1.  Koulutus MLL:n lastenvahdeille, Joensuu 
24.2.  Yhteisöllinen puheterapia -koulutus, Iisalmi
25.2.  Lapsen vuorovaikutuksen tukeminen arjessa -koulutus, Iisalmi
7.4.  Suunnittelupäivä lapsille, Iisalmi
18.5.  Iisalmen Lapsilta lapsille -tapahtuma 
11.8.  Joensuun Perheentalon syntymäpäiväjuhlat 
21.10.  Liitu liikkuu -tapahtuma, Joensuun Perheentalo
10.11. Erityislapsiperheitten tapahtuma Iisalmessa
24.11. Jaatisen Majalla Kaikkien lasten pikkujoulut
29.10.  Valpas-hankkeen päätöstapahtuma 
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TIEDON JAKAMISTA JA AVOINTA KESKUSTELUA

WWW.JAATINEN.INFO
 
Kotisivumme www.jaatinen.info uu-
distuivat keväällä. Sivuilta löytyy ajan-
kohtainen tieto tapahtumistamme, 
kerhoistamme sekä esimerkiksi Majan 
varauskalenteri, josta voi käydä katso-
massa milloin Majaa voi varata omaan 
käyttöön.

WWW.JAATISTIETOPANKKI.FI
 
Jaatiswiki sulkeutui joulukuussa 2018. 
Sen korvaajaksi avattiin www.jaatis-
tietopankki.fi mihin on koottu run-
saasti hyödyllistä tietoa vammaisiin 
lapsiin ja nuoriin liittyen. Toivomme, 
että Jaatistietopankki osallistaa käyt-
täjiään jakamaan tietoa, vinkkejä ja 
linkkejä kaikkia vammaisten lasten ja 
nuorten perheitä koskevista asioista. 

#20TARINAA
 
Juhlavuosiblogiin 20tarinaa.blogspot.
com on koottu vammaisten lasten ja 
nuorten tarinoita heidän itsensä sekä 
heidän perheidensä kertomana. Vuo-
den aikana blogia on luettu 55 000 
kertaa.

FACEBOOKIN RYHMÄT
 
Facebookissa Jaatisen omalla tiedo-
tussivustolla jaatinen.info jaetaan 
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tietoa Jaatisen toiminnasta sekä ajan-
kohtaista tietoa vammaisuuteen liit-
tyvistä uutisista ja aiheista. Jaatinen.
infolla oli 1971 tykkääjää 12/2018. 
Parhaimmillaan yksittäisellä julkaisulla 
tavoitettiin lähes 17 000 ihmistä.

Facebookissa toimii myös jaatisvan-
hemmat, joka on suljettu keskustelu-ry-
hmä vammaisten lasten vanhemmille. 
Ryhmässä oli 471 jäsentä 12/18. Tämän 
lisäksi Facebookista löytyvät ryhmät 
Jaatisen ystävät – vammaisperheiden 
monitoimitila sekä Yhteisesti vam-
maisten ihmisten asioista. 

Jaatisen ystävät – vammaisperheiden 
monitoimitila (580 jäsentä) on suljet-
tu ryhmä kaikille vammaisen lapsen 
asioista kiinnostuneille. Ryhmä lope-
tetaan vuoden 2019 aikana. Keskuste-
lua jatketaan kaikille avoimessa ryh-
mässä Yhteisesti vammaisten ihmisten 
asioista (1971 jäsentä 12/18). Lisäksi 
Jaatinen on perustanut ryhmän Vaali-
ehdokkaat vammaisen ihmisen asial-
la joka onkin alkanut aktivoitua kevään 
2019 eduskuntavaalien kynnyksellä.

INSTAGRAM JA TWITTER
 
Instagramista ja Twitteristä Jaatinen 
löytyy nimellä @jaatinenry. Insta-
gramissa Jaatisella oli 483 seuraajaa 
12/18, Twitterissä Jaatisen asiapitoista 
sisältöä taas seurasi 1708 ihmistä.
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VAIKUTTAMISTOIMINTA

Vaikuttamistyö on iso osa Jaatisen toimintaa. Jaatinen tekee yhteistyötä 
niin perheiden kuin muiden järjestöjen kanssa vammaisperheiden elämän-
laadun parantamiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Pyrimme vaikut-
tamaan päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen yhteistyössä muiden 
järjestöjen kanssa muun muassa Vammaisfoorumissa ja Mukana-verkos-
tossa. Olemme myös mukana Palvelupolkumalliverkostossa, Uudenmaan 
vammaisjärjestöjen vaikuttajaverkostossa sekä Kumajassa eli Uudenmaan 
sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kumppanuusverkostossa. 

Vuonna 2018 Jaatinen liittyi Suomen omaishoidon verkostoon. Verkosto 
edistää omaishoidon kehittämistä, tuo näkyviin omaishoidon moninai-
suutta ja vahvistaa eri tahojen yhteistyötä. Verkostoon kuuluu 19 sosiaali- 
ja terveysalan järjestöä, joista jokainen tuo oman erityisosaamisensa 
omaishoitoperheiden aseman parantamiseksi. Jaatista kuultiin osana 
Suomen omaishoidon verkostoa STM:n tilaamaa selvitystä varten, jossa 
käsiteltiin omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamista. 

LAUSUNNOT

Vuonna 2018 Jaatinen oli mukana Suomen puheterapeuttiliitto ry:n kan-
nanotossa vaatimassa logopedian koulutuspaikkojen lisäämistä. Jotta kaik-
ki puheterapeutin arviota, ohjausta ja kuntoutusta tarvitsevat asiakkaat 
pääsisivät kolmen kuukauden hoitotakuun puitteissa puheterapeutin vas-
taanotolle ja saisivat oikea-aikaisesti tarvitsemansa määrän puheterapia-
kuntoutusta tulisi puheterapeuttitiheyden olla vähintään kaksinkertainen.   

Jaatinen laati myös lausunnon valmistelussa ollutta Asiakas- ja potilaslakia 
koskien. Jaatinen otti kantaa muun muassa siihen, että huoltajalla tulisi olla 
oikeus asioida yli 10-vuotiaan lapsensa puolesta sähköisessä asiointipalve-
lussa mikäli lapsen kehitystaso tai muut seikat niin vaativat. Lisäksi Jaatinen 
esittää, että lain perusteluihin lisätään oikeus laadukkaaseen ensitietoon.

ENSITIETOVERKOSTO JATKAA TYÖTÄÄN

Jaatinen jatkaa työtään Ensitietoverkostossa jotta ensitiedon antamisesta 
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saataisiin kansallinen suositus. Yhä liian moni perhe kuulee lapsensa vam-
masta ammattitaidottomalla tavalla, ja hoitohenkilökuntakin myöntää 
aiheen olevan vaativa. Lisäkoulutukselle olisi tilausta.

VAMMAISKORTTI OTETTIIN KÄYTTÖÖN 2018

Vammaiskortti otettiin käyttöön 
keväällä 2018 pitkällisen työn tulok-
sena. Jaatisen Miina Weckroth jatkaa 
vammaiskortin kehittämistyötä Vam-
maiskorttitoimiston puheenjohtajana. 

MINUA KUULLAAN -HANKE OSALLISTAA PERHEITÄ

Perhekeskukset kokoavat kaikki lapsiperheiden palvelut saman katon alle. 
Minua kuullaan -hankkeen myötä Jaatinen osallistuu vammaisten lasten ja 
nuorten ja heidän perheidensä näkemysten esiin tuomiseen perhekeskuk-
sia suunniteltaessa. Hankkeessa vammaiset lapset, nuoret ja heidän per-
heensä kehittävät perhekeskusta yhdessä perhekeskusten ammattilaisten ja 
järjestöjen työntekijöiden kanssa. Tiiviimpää yhteiskehittämistä toteutetaan 
kahdessa pilottiperhekeskuksessa. Vuonna 2018 toiminta käynnistyi Päijät-
Hämeessä. Jaatisen koordinoima hanke toteutuu yhteistyössä Kehitysvam-
maliiton ja Vamlasin kanssa. Hanke on valtakunnallinen.
www.minuakuullaan.fi. 

MYÖS VALPAS-HANKKEESSA EDISTETTIIN OSALLISTUMISTA 

Järjestöjen perustamat Iisalmen, Joensuun ja Kuopion Perheentalot tarjoavat 
lapsiperheille arkea tukevia matalan kynnyksen palveluita. Kaikki lapsiper-
heet eivät kuitenkaan ole vielä löytäneet paikkaansa talojen toiminnassa. 
Vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheet jäävät usein Per-
heentalon kaltaisen ennaltaehkäisevän toiminnan ulkopuolelle. Tämän vuok-
si korjaavien palvelujen tarve kasvaa. Ongelma koskee niin suomalaisia kuin 
maahanmuuttajataustaisia vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten 
perheitä. Valpas-hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa erityislapsiperheiden 
osallistuminen Perheentalojen toimintaan. Valpas-hanketta toteuttivat Vam-
las ja Jaatinen.
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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 sa-
maan suunnitelmaan, 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 toimii Kirkkohal-
lituksen saavutettavuuden  ja vammaisuuden neuvottelukunnassa kaudella 
2016–2019.

Valpas-hanke mukana Lapsilta lapsille- tapahtumassa Iisalmessa 19.5.2018.
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YHDISTYKSEN HALLINTO JA RAHOITUS

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.4.2018 Jaatisen Majalla. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräiset asiat kuten vuoden 2017 toimintakertomus, 
tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ja valittiin yhdistyksen hallitus. Lisäksi 
yhdistyksen nimi muutettiin muotoon Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry. 
Yhdistyksen kirjat päätettiin vaihtaa Helsinkiin.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkoi Hanna Piha. Lisäksi hallitukseen kuu-
luivat varapuheenjohtaja Kristiina Kartano, sihteeri Miina Weckroth, rahas-
tonhoitaja Minna Sulanen, Jarkko Pulli, Nina Lappalainen (28.6.2018 asti) ja 
varajäsenet Malla Laakso-Nyström, Mira Puronheimo (22.10.2018 asti) ja 
Anu Lönnqvist. Hallitus kokoontui vuonna 2018 12 kertaa. Lisäksi yhdistyk-
sen toimintaa kehitettiin viestintä- ja strategiatyöryhmissä. 

Yhdistykseen kuului 418 jäsentä 
(jäsentä tai jäsenperhettä) joista 
30 on kannatusjäseniä. Yhdistyksen  
toimintaan osallistui vuoden aikana 
kaikkiaan noin 3 500 henkilöä. Jaati-
sen toimintaan osallistuminen ei 
edellytä jäsenyyttä.

HENKILÖKUNTA

Yhdistyksessä työskenteli vuoden 
2018 aikana yhteensä 9 eri työnteki-
jää, joista 6 osa-aikaisesti.  Toimintaa 
toteuttivat myös kerho-ohjaajat, lastenhoitajat ja avustajat. Yhdistyksen pit-
käaikainen toiminnanjohtaja Miina Weckroth siirtyi Minua Kuullaan -hankkeen 
projektipäälliköksi ja yhdistyksen toiminnanjohtajana aloitti Satu Mustonen. 
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Naura Tanssi Hengitä -kesäleirin iloista tun-
nelmaa kesäkuulta. Leirin vetäjinä toimivat 
Noora Västinen (oik.) ja Vea Vainio (Nooran 
vieressä vasemmalla). 

KIRJANPITÄJÄ JA TILINTARKASTAJAT

Kirjanpitäjänä toimi Marja-Leena Kuusela/Leerma Oy. Vuoden 2018 tilien 
ja hallinnon tarkastajana toimi KHT Petri Tahvanainen ja varatilintarkasta-
jana KHT Robert Kajander.
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Valokuvaaja Omer Levin antoi aikansa, 
osaamisensa ja studionsa käyttöön ja kutsui 
yhteistyössä Jaatisen kanssa vammaisia  lapsia 
ja nuoria perheineen kuvattavaksi (yllä).

Kaikkien lasten synttäreiden upeat kakut ja 
kaikki mahtavat lahjat saatiin lahjoituksina 
yrityksilta ja yksityishenkilöiltä. 

Kuva: Omer Levin

22
22



RAHOITUS JA TUKIJAT

Vuoden 2018 toiminta toteutui päaosin Veikkauksen tuella. Toimintaa 
tukivat lisäksi Helsingin ja Espoon kaupungit, British Women’s Association 
Helsinki, Insamlingsstiftelsen för socialt utsatta och mindre bemedlade, 
Suomen kulttuurirahaston Maire ja Aimo Mäkisen rahasto, Kuluttajaosuus-
toiminnan säätiö, Taiteen edistämiskeskus - Taike ja yksityiset henkilöt. 

SEA LIFE Helsinki tarjosi yhteistyössä Jaatisen 
kanssa ilmaisen sisäänpääsyn vammaisille lap-
sille ja nuorille 10.11.2018. 

Tavaralahjoituksin ja aineet-
tomin lahjoituksin toimintaa 
tukivat Hesburger, Tactic, Ibero, 
Metsä Serla, Rush Trampoliini-
puisto, Taaleri, Barbro Hjelt, Su-
per Park, Skoda, Piia Vetri, Ota-
va, Suomalainen Kirjakauppa, 
Burger King, Nordisk Film, Fazer, 
LUSH, Jaana Kyötikki, Ework 
Group, Isku, SEA LIFE Helsinki, 
valokuvaaja Omer Levin, Son 
of a Punch, Ilmapallokauppa, 
Kotkan kaupunki sekä Kumppa-
nuustalo Viikari.

Majan toimintaa tukivat työpa-
noksellaan vapaaehtoiset yksi-
tyishenkilöt. 

  JAATINEN KIITTÄÄ LÄMPIMÄSTI TUKIJOITAAN!

VARAINHANKINTA

Omaa varainhankintaa tehtiin jäsenmaksu- ja osallistumismaksuilla sekä 
rahankeräyksellä. Jäsenmaksu oli vuonna 2018 25 euroa. Kannatusjäsen-
maksu oli vapaavalintaisesti 25, 50, 100 euroa tai itse valitsemansa summa.
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JÄSENKYSELY

Syksyllä Jaatinen lähetti jäsenilleen kyselyn, jossa kartoitettiin jäsenten 
mielipiteitä toiminnasta sekä toiveita tulevan suhteen. Kyselyn perusteella 
jäsenet toivovat Jaatiselta eniten:
 
1) vertaistukea
2) tietoa vammaisuuteen ja palveluihin liittyvistä asioita
3) iloa ja elämyksiä  
4) yhteiskunnallisiin epäkohtiin vaikuttamista. 

“Toivon, että Jaatisen olemassaolo tuo esiin 
vammaisperheiden olemassaolon ja myös sen, miten tavallisia 

lopulta olemme vaikka on haasteita”.

Jäsenkyselyn perusteella Jaatisen jäsenet arvostivat toiminnassa mahdol-
lisuutta vertaistukeen ja harrastamiseen, vaikuttamista ja tiedonvälitystä. 

“Kyllä Pikku-Miinat on ihan paras meille. Kivoja juhlia ja 
tapahtumia on paljon muitakin järjestetty kuten synttärit, 

Halloween ja joulujuhlat ja nämä ilmaispäivät esim. Sealifeen ja 
muihin kohteisiin (tai ei haittaa jos maksavat) ja kerhot”.

“Mielestäni Jaatinen tekee todella hyvää työtä ja toivon, 
että jatkossakin jaksatte pitää toimintaanne yllä. 

Vertaistuki on ollut kullan arvoista meille”. 

Tulevaisuudessa jäsenet toivovat Jaatisen jatkavan harrastustoiminnan, 
tapahtumien ja juhlien järjestämistä sekä vammaisten ihmisten asioiden 
edistämistä vaikuttamistoiminnan kautta. Moni toivoi toiminnan jatkuvan 
pitkälti saman tyyppisenä kuin millaista se on tähän asti ollut. Muun muas-
sa lastenhoitoa ja iltatapahtumia kaivattiin ja monia uusiakin toiveita tuli. 
Useita niistä pyritään vuoden 2019 aikana toteuttamaan.

“Rentoutumis- ja hengähdyshetkiä vanhemmille”
“Retkiä elokuviin ja laivamatkoille”

“Musiikkia, tanssia, laulamista”
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Kehitysehdotusten lisäksi Jaatinen sai paljon hyvää palautetta toimin-
nastaan. Positiivisuus, lämminhenkisyys ja hyvät tilat saivat kiitosta: 

“Helppo lähestyttävyys, kotoisa tunne “vieraidenkin” keskellä”

“Aktiivista ja positiivista toimintaa”

“Aito välittäminen. Paikka, missä emme tunne 
olevamme hirveän erilaisia kuin muut”

“Pitkäjänteinen työ vammaisten asioiden hoidossa. 
Uusia innovatiivisia avauksia”

“Yhdessä tekeminen sekä kunta- ja diagnoosirajattomuus”

Kiitämme lämpimästi kyselyyn vastanneita. Vastausten perusteella muok-
kaamme jatkuvasti toimintaamme jäsenten tarpeita vastaavaan suuntaan.

25
25



26

Kuva: Omer Levin
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Lahjoitustili: Nordea FI98 1378 3000 2097 89

Poliisihallituksen rahankeräyslupa 1.1.2018-31.12.2019 RA/2017/866 voimassa koko maassa pois-
lukien Ahvenanmaa. Kerätyt varat käytetään vammaisten lasten, nuorten ja perheiden vertaistuki- ja 
tiedotustoimintaan, vammaisperheiden monitoimikeskuksen toimintaan, internet-toiminnan, kerho-
jen ja tapahtumien järjestämiseen, vaikuttamistyöhön, toiminta-, kuntoutus- ja harrastusvälineiden, 
erityislelujen ja kommunikaatiomateriaalin hankintaan. 

www.jaatinen.info   Facebook: jaatinen.info
www.jaatistietopankki.fi  Instagram: @jaatinenry
20tarinaa.blogspot.com  Twitter: @jaatinenry
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YHTEYSTIEDOT

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry

Käyntiosoite: Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki
Postiosoite: Parivaljakontie 6, 00410 Helsinki

Puh. 09 477 1002
Toimiston sähköposti: akseli@jaatinen.info

Jaatisen työntekijät Kaisa (vas.), Satu 
(oik.) ja keskellä Saara Malike meets 
Kenguru -tapahtumassa.

Työntekijät Lissu, Ninni, Mixu ja Miina 
Kaikkien lasten synttäreitä valmistelemassa.
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WWW.JAATINEN.INFO
WWW.JAATISTIETOPANKKI.FI

WWW.20TARINAA.BLOGSPOT.COM

FACEBOOK: 
JAATINEN.INFO, JAATISVANHEMMAT,

JAATISEN YSTÄVÄT, JAATISWIKI,
YHTEISESTI VAMMAISTEN ASIOISTA,

VAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN TAPAHTUMAT,
VAALIEHDOKKAAT VAMMAISTEN ASIALLA

INSTAGRAM: JAATINENRY
TWITTER: JAATINENRY


