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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 apu- ja toimintavälinevuokraamo yhteis-
työssä Maliken kanssa sekä pelivuokraamo. Maja on 
esteetön.

JaaTisen TaVOiTTeeT
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 työskentelee vammaisperheiden elämän-
laadun parantamiseksi ja edistää perheiden osalli-
suutta.

Jaatinen vaikuttaa myös verkostoissa yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa. 

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. 

Avoin matalan leikkitoiminta on avoinna maanan-
taista torstaihin klo 10-16. Majalle saa tulla vapaasti 
leikkimään ja oleskelemaan aina, kun kalenterissa ei 
ole muita varauksia. 

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 vaikka-
pa vammaisen lapsen synttärijuhlia varten.
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Majalle on koottu perheiden iloksi ja hyödyksi kir-
jallisuutta, erilaisia leluja, apu- ja toimintavälineitä 
sekä harrastus- ja kuntoutusvälineitä. Monia välinei-
tä voi myös vuokrata kotiin, päiväkotiin, kouluihin tai 
tapahtumiin.

Jaatisen Majan apu- ja toimintavälinevuokraamo 
toimii yhteistyössä Maliken kanssa. Majalta voi vuok-
rata esimerkiksi erityispolkupyöriä, maastopyörätuo-
leja 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.

Henkilökuntamme opastaa Majalla säilytettävi-
en toimintavälineiden, kuten Taikalattian, Multivib-
patjan ja Motomedin käyttöön. Taikalattia heijastaa 
lattiaan liikkuvaa kuvaa, joka reagoi käyttäjän liikkei-
siin. Taikalattia toimii myös pyörätuolin kanssa. Mul-
tivib-patjan avulla annetaan vibroakustista hoitoa. 

Poikkeusolojen maksuttomat lainat
Koronapandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa 
Jaatinen ja Malike tukivat vaikeasti vammaisten hen-
kilöiden ulkoilua ja toimintakyvyn ylläpitoa tarjo-
amalla apu- ja toimintavälineet lainaksi huhti- 
heinäkuussa sekä joulukuussa ilman vuokrakuluja. 
Näin halusimme kannustaa kaikkia ihmisiä ulkoile-
maan ja siten pitämään huolta omasta jaksamises-
taan.

APU- JA TOIMINTAVÄLINEET SEKÄ AISTIHUONEET

Vuoden 2020 koronaepidemian poikkeusoloissa 
halusimme tukea vammaisperheiden liikkumista lai-
naamalla apu- ja toimintavälineitä maksutta huhti- 
heinäkuussa sekä joulukuussa.

Aistihuoneita kehitettiin
Multisensorisen ympäristön on todettu parantavan 
motorista ja kognitiivista suoriutumista. Useaa aistia 
stimuloiva ympäristö aktivoi tutkimaan ja osallistu-
maan. 

Maaliskuun alussa avasimme uudistuneen aisti-
huoneemme. Aistihuonetta uudistettiin toimintate-
rapeutin ohjeiden mukaan vammaisperheiden käyt-
töön. Aistihuone tarjoaa virikkeitä aisteille.

Majan aistihuone ”Lataamo” on tila, joka stimuloi 
aisteja ja kutsuu rentoutumaan. Lataamon vakiova-
rusteisiin kuuluvat kuplaputki, valokuidut ja matala-
taajuiseen äänivärähtelyyn perustuva rentoutus- ja 
hoitopatja Multivib. Lisäksi tilassa voit käyttää myös 
Jaatisen Majan erityisen kivoja leluja ja pelejä, sekä 
nauttia mieleisestäsi musiikista esimerkiksi Taikofo-
nin kautta.

Aistihuone sopii perheen yhteiseen rentoutumi-
seen, vireystilan säätelyyn ja mm. valintojen tekemi-
sen harjoittelemiseen lapsen kanssa.

Vuonna 2020 aloitimme myös toisen aistihuoneen 
rakentamisen entiseen tv-tilaan. Uuden aistihuo-
neen kehittämistä jatketaan vuonna 2021.
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Koronapandemia rajoitti maalis-toukokuussa sekä 
joulukuussa 2020 kerhojen, leikkitoiminnan ja ta-
pahtumien järjestämistä. Osa toiminnastamme siir-
tyi verkkoon.

SÄÄNNÖLLISET TAPAHTUMAT JA KERHOT    

Leiki itse -illat 
Leiki itse -iltoja järjestettiin Majalla pääsääntöisesti 
joka toinen keskiviikko kello 17–19. Leiki itse -il-
lat ovat matalan kynnyksen vertaistoimintaa. Maja 
tarjoaa silloin monipuoliset leikkitilansa vammais-
perheiden käyttöön. Lapsille on tarjolla leikin ja 
vertaisten seuran lisäksi iltapalaa. Koko perhe on 
tervetullut mukaan leikkimään.  

  
Kahvikukkaset 
Kahvikukkasia järjestettiin sekä Majalla että verkossa 
torstaiaamupäivisin. Kahvikukkasissa tarjoillaan aa-
mupalaa ja vertaisten seuraa vammaisperheille tai 
kahvitellaan etänä. 

Muskariryhmät 
Muskariryhmiä oli vuonna 2020 kolme. Bändiker-
hoissa harjoiteltiin yhdessä musisointia ohjaajien ja 
avustajien kanssa korvakuulolta, kuvionuoteista tai 
perinteisten nuottien avulla. Musikantit-ryhmässä 
harjoiteltiin rennossa ja rohkaisevassa ilmapiirissä 

TAPAHTUMAT MEILLÄ JA MUUALLA

laulamista, rytmiikkaa, soittamista, kuuntelemista ja 
itsensä ilmaisua. Muskareita ohjasivat musiikkitera-
peutit. Osa muskarikerroista pidettiin etänä.

Taaperomuskari
Taaperomuskari on suunnattu vauva- ja taaperoikäi-
sille erityislapsille. Taaperomuskaria ohjaa erityis-
musiikinopettaja.

Uintiryhmät 
Pikku-Miinat -uintiryhmät kokoontuivat alkuvuonna 
lauantaisin Ruskeasuon koulun lämpimässä altaas-
sa. Pikku-Miinoihin osallistui yli 30 vaikeavammaista 
lasta. Uintiin voi osallistua koko perhe. Uintiryhmiä 
ohjasivat uimaohjaaja-fysioterapeutit. 

Suositut uintiryhmät olivat tauolla koronapande-
mian aikana koulun ollessa suljettuna ulkopuolisilta 
käyttäjiltä.

Kommunikaatiokerho Puhekupla
Kommunikaatiokerho Puhekupla on tarkoitettu-
kouluikäisille lapsille ja nuorille, joilla on käytös-
sään kommunikoinnin apuväline, kuten kuvakan-
sio, tabletti tai katseohjattava tietokone. Kerhossa 
tuettiin kommunikointitaitoja ja osallisuutta. Kerhoa 
ohjasivat AAC-ohjaaja, puhevammaisten ja viittoma-
kielen tulkki sekä puheterapeuttiopiskelija. 
Osa kerhokerroista pidettiin etänä.
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ETÄTAPAHTUMAT
Kehitimme etätoimintoja nopealla aikataululla ja 
siirsimme monia tapahtumia verkkoon. Keväällä ja 
kesällä pidimme vammaisperheiden viikoittaiset 
vertaistapaamiset Kahvikukkaset Tukinetin chatissa. 
Syksyllä Kahvikukkaset pidettiin Jaatisen Majalla ja 
samaan aikaan etänä Zoomissa.

Webinaarisarjamme Murrosikä ja aikuistuminen 
herätti paljon kiinnostusta. Sarjaan kuuluivat laki-ilta 
aikuistuvan nuoren lakiasioista yhteistyössä Kehitys-
vammatuki 57 ry:n kanssa, HAASTE-mallikoulutus 
haastavasta käyttäytymisestä yhteistyössä PAUT-
hankkeen kanssa sekä webinaari vammaisen nuoren 
seksuaalisuudesta. 

Järjestimme myös Tukiviittomakoulutuksen webi-
naarina Zoomissa.

YouTube-kanavallamme ”Vammaisperheyhdistys 
Jaatinen ry” julkaisimme askartelu- ja jumppavideoi-
ta ja muita toimintavinkkejä. 

Jaatinen tarjosi uudenlaista vertaistukea vammais-
ten lasten vanhemmille podcastin muodossa. Omas-
sa Kuplassa -podcastissa Sofia Ruokanen ja Sonja 
Niskanen kertovat, miltä tuntuu, kun terveenä odo-
tettu esikoinen syntyykin vaikeasti vammaisena. 

Joulukuussa aloitimme uuden vertaistukiryhmän 
verkossa erityislasten vanhemmille yhteistyössä Lei-
jonaemojen kanssa.

YKSITTÄISET TAPAHTUMAT 
Majalla ja verkossa järjestettiin vuonna 2020 myös 
paljon yksittäisiä tapahtumia: 

6.1. Rett-perheiden kokoontuminen Majalla
8.1. Down-vauvat ja -taaperot Majalla
16.1.  Mukana-verkoston kokoontuminen ja 

kouluinkluusiotutkimuksen esittely
22.1. Lumilautailuopastusta Leiki itse -illassa
28.1. Vauvojen ja taaperoiden kaveritreffit
1.–9.2. ABR-koulutus Majalla
6.2. Jaatinen esittäytyi Kallion perhekeskuksen 

kävijöille ja työntekijöille
12.2. Ystävänpäivän disko Leiki itse -illassa
17.-20.2.  Hiihtolomahulinat Majalla
18.2. Yhteiselo Jaatisella
19.2. Down-vauvat ja -taaperot Majalla
21.2. Japanilaisen opiskelijaryhmän vierailu
1.3. Down-perheiden tapaaminen
4.3. Down-vauvat ja -taaperot Majalla
11.3. Aistihuone Lataamon avajaiset

16.3.-31.5. Jaatisen Maja pidettiin suljettuna korona-
viruksen vuoksi ja tapahtumat siirrettiin 
verkkoon

19.3.  Suomen omaishoidon verkoston läheisten 
tukemisen työpaja etänä

2.4. Naura Tanssi Hengitä -naurujoogaa etänä

Murrosikä ja aikuistuminen -keskustelusarja toteutettiin webinaareina.
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11.4. Pääsiäismunien maalaustuokio etänä
5.5. Koti, Korona ja parisuhde -ilta etänä yhteis-

työssä Parisuhdekeskus Katajan kanssa
13.5. Eronneiden ilta yhteistyössä Suomen Kas-

per ry:n kanssa
16.5. HAASTE-mallin etäkoulutus haastavasta 

käyttäytymisestä yhteistyössä Autismiyh-
distys PAUTin kanssa

25.5. Laulaen kesään -konsertti verkossa
28.5.  Chatissa aiheena haastava käytös, mukana 

asiantuntijavieras Autismiliitosta
6.6. Liikkeelle luontoon -kuvahaaste verkossa 

yhteistyössä soveltavan liikunnan ja vam-
maisjärjestöjen kanssa.

8.-14.6. Vekara-Varkaus -festivaaliviikon yhteistyö-
nä Arkiympäristön aarteita -ympäristövide-
oita, Kana lähtee kaupunkiin satutuokio ja 
Sirkustelua-taidetuokio

10.6.  Nalleneuvola ja ulkopelejä Leiki itse -illassa

11.6.  Naurujoogaa Kahvikukkasissa
16.6.  Tarinallinen maalaustuokio Majalla
25.6.  Naurujoogaa Kahvikukkasissa
2.7.  Pihajumppaa
7.7.  Luontokutsut Jaatisen Majalla
9.7.  Pihajumppaa 
14.7.  Ulkopelejä, apuvälineiden testausta ja gril-

lausta Majan pihalla 
16.7.  Pihajumppaa ja vesileikkejä 
23.7.  Pihajumppaa ja pomppulinna 
28.7.  Tehdään yhdessä kommunikaatioavaimen-

perä
15.8. Jaatinen esittäytyi Liikettä lähteellä -tapah-

tumassa
20.8. Yhdistyksen vuosikokous
29.8. Erityisleikkilauantai Varkauden Perheen-

talolla
2.9. Down-vauvat ja -taaperot Majalla
4.9. Soveltavan taiteen työpaja Jokiniemen 

koululla
5.9. Erityislasten vanhempien hyvinvointipäi-

vä yhteistyössä Kehitysvammatuki 57:n, 
Leijonaemojen, Lasten omaishoitajien 
ja Pääkaupunkiseudun omaishoitajien 
kanssa

6.9. Koko perheen ulkoilupäivä Uutelassa yh-
teistyössä Leijonaemojen, Mahdollisuus 
lapselle ry:n, Kuurojen palvelusäätiön, 
Maliken ja Sininauhaliiton kanssa.

9.9.  Osallisuusviikon Leiki itse -ilta ja kysely
10.9.  Tuu mukaan -tapahtuma Helsingissä yh-

teistyössä Helsingin vammaissosiaalityön 
ja Vammaisten maahanmuuttajien tuki-
keskus Hilman kanssa

16.9.  Ikärajaton Down-tapaaminen
23.9. Satuhierontaa Leiki itse -iltana 
26.9.  Erityislapsiperheiden lauantai Siilinjärvellä
27.9.  Kinestetiikka-työpaja
29.9. Laki-ilta aikuistuvan erityisnuoren asioista 

webinaarina yhteistyössä Kehitysvamma-
tuki 57:n kanssa

30.9. Ammattiopiston ohjaajia ja opiskelijoita 
tutustumassa Majaan

6.10. Webinaari vammaisen nuoren seksuaali-
suudesta

7.10.  Down-vauvat ja -taaperot Majalla
12.-15.10.  Syyslomahulinat Majalla
21.10.  Nuorten leffailta Leiki itse -iltana

Jaatinen tarjosi uudenlaista vertaistukea vammais-
ten lasten vanhemmille. Omassa Kuplassa -podcas-
tissa Sofia Ruokanen ja Sonja Niskanen kertovat, 
miltä tuntuu, kun terveenä odotettu esikoinen syn-
tyykin vaikeasti vammaisena. 
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24.10. HAASTE-mallin etäkoulutus haastavasta 
käyttäytymisestä yhteistyössä Autismiyh-
distys PAUTin kanssa

28.10. Esitys Lasten ja nuorten hyvinvointi koro-
nakriisin jälkihoidossa Henkilökohtaisen 
avun päivillä

4.11. Down-vauvat ja -taaperot Majalla
6.11. Ikärajaton Down-tapaaminen
11.11. Tukiviittomakoulutus Zoomin kautta
18.11. Jouluaskartelua Leiki itse -iltana
25.11.-31.12. Jaatisen Maja pidettiin suljettuna koro-

natilanteen vuoksi ja tapahtumat siirret-
tiin verkkoon

1.-24.12. Joulukalenteri verkossa
2.12. Jumppa lapsille ja aikuisille zoomin kautta
3.12. Itsenäisyyspäivän teeman Kahvikukkaset 

Zoomissa
15.12. Vertaistukiryhmä verkossa erityislasten 

vanhemmille yhteistyössä Leijonaemojen 
kanssa

19.12. Joululaulajaiset verkossa

Syyskuussa ulkoiltiin Uutelassa.

OsaLLisTUJaT  
Yhdistykseen kuului 400 jäsentä (tai jäsenperhet-
tä), joista 26 oli kannatusjäseniä. Koronapandemia 
vähensi toimintaan osallistuneiden määrää, koska 
Majan aukioloa oli supistettu eikä isoja tapahtumia 
voinut järjestää. Toisaalta verkossa ja sosiaalisessa 
mediassa oltiin aktiivisia. Esimerkiksi vertaistuellisen 
podcastin kuuntelukertoja oli noin 14 000. Kohtaa-
miskertoja toiminnassa toteutui noin 3 700. Jaatisen 
toimintaan ja tapahtumiin osallistuminen ei edellytä 
jäsenyyttä. 

Kevään koronatauon jälkeen Maja avautui kesä-
kuun alussa kävijöille. Perheiden iloksi pystyimme 
pitämään Majan auki poikkeuksellisesti myös heinä-
kuussa. 
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ILOA JA IHMEITÄ -SOVELTAVAN TAITEEN 
TYÖPAJAT KOULUILLE
Koshi-kellon kaunis ääni kulkee hiljalleen Strömber-
gin alakoulun jumppasalissa, ja oppilaat ovat ren-
toutuneet Vea Vainion opastuksen avulla. Olemme 
juuri päättämässä Iloa ihmeitä -soveltavan taiteen 
työpajaa. 

Vuonna 2020 Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry 
tarjosi maksuttomia soveltavan taiteen työpajoja 
peruskoulua käyville vammaisille lapsille ja nuorille 
sekä heidän kanssaan työskenteleville aikuisille. Tä-
män mahdollistivat Suomen Kulttuurirahastolta sekä 
Taiteen edistämiskeskus Taikelta saadut apurahat.

Tarjosimme kouluille kahta erilaista työpajaa: Nau-
ra, tanssi, hengitä -työpajaa ja Piirrä tarina -sovelta-
van kuvataiteen työpaa. Työpajojen toteuttajina toi-
mivat soveltavan taiteen ammattilaiset. Soveltavan 
taiteen pajojen avulla toimme vaihtelua vammaisten 
lasten kouluarkeen ja tarjosimme koulun aikuisille 
lisää ideoita ja välineitä tuoda taidetta koulupäiviin. 

Eräs opettaja kertoi työpajan jälkeen, että oli ai-
van ihanaa, kun sai olla osallistujana eikä ohjaajana. 
Oman kokemuksensa kautta hän sai uutta perspek-
tiiviä työhönsä. Taidepajojen monipuolisten harjoi-
tusten avulla tarjotaan keinoja tukea lapsen kehityk-
sen eri osa-alueita. Harjoitusten avulla myös lisätään 
lasten kehotietoisuutta ja rohkaistaan vuorovaiku-
tukseen eri tavoin. 

Vuoden 2020 aikana oli tarkoituksena toteuttaa 
soveltavan taiteen työpaja 20 kertaa eri erityiskou-
luryhmille, mutta pandemiatilanteen vuoksi jou-
duimme perumaan sovittuja tapaamisia. Pääsimme 
kuitenkin erityisjärjestelyin vierailemaan parissa 
koulussa syksyn aikana. Lisäksi halusimme tarjota 
erityisluokille mahdollisuuden osallistua työpajoihin 
lähettämällä OnLine -tuokion sekä videoita. Syksyn 
aikana Noora, Vea ja Tiina ovat tehneet uusia osallis-
tavia taidevideoita opetuskäyttöön erityisluokille. 

Naurujoogaa, tanssia ja liikettä sekä rentoutus- ja 
hengitysharjoituksia yhdistelevät videoteematuo-
kiot kannustavat mukaan ilon, liikkeen ja läsnäolon 
taitoihin. Maalauspajan videon avulla lähdetään 
yhdessä tutkimaan tarunhohtoisten samuraiden 
maailmaa. 

Olemme liittäneet videoihin kuvalliset ohjeet, joi-
den avulla opettaja tai avustaja voi ohjata lasta sekä 
käyttää kuvia puheen tukena. Kuvallisten ohjeiden 
avulla lapsella on mahdollisuus hahmottaa tuokion 
kulkua, mikä lisää lapsen osallisuutta sekä tasaver-
taista kansakäymistä. Videot ovat kaikkien saavutet-
tavina Jaatisen YouTube -kanavalla.

Kouluilla on nyt myös mahdollisuus lainata Jaati-
sen Majalta uusia taidevälineitä, kuten Koshi-kelloja, 
äänimaljoja sekä erikoissiveltimiä.

Kouluille tarjottiin Naura, tanssi, hengitä  
-työpajoja sekä Piirrä tarina -soveltavan  

kuvataiteen työpajoja. 
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MINUA KUULLAAN -HANKE
Minua kuullaan -hankkeessa vammaiset lapset, nuo-
ret ja heidän vanhempansa kehittävät lapsiperhei-
den palveluita yhdessä ammattilaisten kanssa.

Jaatisen koordinoima hanke toteutui yhteistyössä 
Kehitysvammaliiton ja Vammaisten lasten ja nuor-
ten tukisäätiön (Vamlas) kanssa.  Hanke on valtakun-
nallinen. Tiiviimpää yhteiskehittämistä toteutettiin 
vuonna 2020 Päijät-Hämeessä, Helsingissä ja Keski-
Uudellamaalla. Yhteistyökumppaneita kokeilualu-
eilla olivat paikallisten järjestöjen lisäksi Päijät-Hä-
meessä Perhekeskusverkosto, Keski-Uudellamaalla 
perhesosiaalityön asiakasohjauksen projektiryhmä 
ja Helsingissä perhe- ja sosiaalipalvelujen vammais-
ten sosiaalityö ja varhaiskasvatus. 

Poikkeusvuonna 2020 testasimme ja kehitimme 
edelleen lapsen ja vanhempien kuulemisen mene-
telmiä ja pohdimme yhdessä, miten perhekeskus voi 
toimia lasten ja perheiden tukena. Yhteistyökump-
paneidensa kanssa hanke toteutti vuoden 2020 aika-
na 32 yhteiskehittämisen työpajaa, joista 19 toteu-
tettiin etäjärjestelyin. Alkuvuoden seminaari Hyvä 
arki lapsiperheessä pidettiin Kehitysvammaliiton 
tiloissa, muut koulutustilaisuudet ja luennot (11 kpl) 
toteutettiin etäjärjestelyin. Kohtaamispaikkojen saa-
vutettavuuden kehittämiskokeiluista kaksi toteutui 
alkuvuodesta, myöhemmät tilaisuudet toteutuivat 
verkossa. 

Hanke tavoitti kasvokkain alkuvuonna 
ja myöhemmin erityisjärjestelyin 238 
henkilöä. Heistä 48 oli lapsia tai nuoria, 
82 vanhempia ja 108 ammattihenkilöitä 
eli lapsiperhepalveluiden ja järjestöjen 
työntekijöitä ja muita perhekeskustoi-
mijoita. Etätilaisuuksissa hanke tavoitti 
560 henkilöä ja lisäksi osa etätapahtu-
mista jäi verkkoon myöhemmin katsot-
taviksi.

osallisuus perhekeskuksessa ja  
yhteisössä
Minua kuullaan -hanke toimi yhteis-
työssä Lastensuojelun keskusliiton Per-
heet keskiöön -hankkeen kanssa tavoit-
teena kiinnittää järjestöjen tarjoama 
tuki ja palvelut osaksi perhekeskus-
toimintaa koko valtakunnan alueella. 
Yhteistyöverkostojen toiminnan myötä 
vammaisjärjestöjen osallistuminen kai-
kille perheille suunnatun toiminnan ke-

hittämiseen on lisääntynyt ja yhteisen kehittämisen 
myötä on löytynyt keinoja huomioida erityistä tukea 
tarvitsevien lasten perheiden tarpeita perhekeskuk-
sen kohtaamispaikoissa. Minua kuullaan-, Perheet 
keskiöön- ja Pelastakaa lapset ry:n Arjesta voimaa 
-hankkeiden yhteinen toimintasuositus lasten osal-
lisuuden edistämiseksi perhekeskuskontekstissa 
julkaistiin elokuussa 2020. Toimintasuositus antaa 
konkreettisia ohjeita ja välineitä yhteiskehittämiseen 
lasten kanssa. 

Lapsen ääni kuuluviin kehittämistyössä
Hanke tuotti ja kokeili soveltavaa materiaalia ja me-
netelmiä, jotka mahdollistavat vammaisen lapsen 
osallistumisen palveluiden kehittämiseen. Hankkeen 
kokoamat vammaisten lasten ja nuorten terveiset 
välitettiin kansallista lapsistrategiaa valmistelevalle 
työryhmälle.

Perheet keskiöön -yhteistyössä on kehitetty Osal-
lisuusviikko-toimintamalli tukemaan vanhempien 
osallisuutta ja kuulemista lapsiperheille suunnatus-
sa toiminnassa, tuessa ja palveluissa. Vuoden 2020 
osallisuusviikon aikana toteutettiin yhteistyössä 
sekä lapsille että vanhemmille suunnattuja kyselyitä, 
joiden tavoitteena oli selvittää, mitä vanhemmat ja 
lapset ajattelevat lasten ja lapsiperheiden tuesta, 
palveluista ja toiminnasta. 
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Hanke tuotti kyselyyn kuvakommunikointia ja 
viittomakieltä soveltavaa materiaalia ja osallistui 
kyselyn toteuttamiseen Vammaisten yhteistyössä 
Maahanmuuttajien Tukikeskus Hilman ja Helsingin 
vammaispalveluiden kanssa. Lisäksi Pakolaisavun 
Linkki-hankkeen kanssa toteutettiin pandemia-ai-
kaan sovellettu etäkysely. Kyselyn tulokset julkais-
taan alkuvuodesta 2021. Hankkeen tuottamasta, 
osallisuuskyselyn toteuttamiseksi laaditusta mate-
riaalista kehitettiin työkalu, jonka avulla lapsi voi 
kertoa itselleen tärkeistä asioista ja kokemuksistaan 
lapsiperhepalveluissa. 

Hanke osallistui kehittämillään menetelmillä myös 
Vammaisfoorumin toteuttamaan koulukyselyyn, 
jossa tavoitteena oli tutkia, miten lasten osallisuus 
toteutuu kouluarjessa. 

Perheiden tarpeet, toiveet ja odotukset  
palveluiden yhteisen kehittämisen pohjaksi
Kartoittaakseen erityistä tukea tarvitsevien las-
ten koko perheiden elämänlaatua ja palvelu-
jen sujuvuutta hanke toteutti kolme erityislas-
ten vanhemmille suunnattua kyselyä yhteistyössä 
Omaishoitajaliiton ja paikallisten toimijoiden kanssa 
Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän (Keusote) alu-
eella ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHY-
KY), Heinolan ja Sysmän alueella. 

Kyselyssä kartoitettiin vanhempien kokemuksia 
yleisesti ja koronapandemian aikana. Keusoten ky-
selyyn saatiin 108 vastausta ja PHHYKYn, Heinolan 
ja Sysmän alueen kahteen kyselyyn saatiin yhteensä 
305 vastausta. Vastauksissa nousi esille paikallisia 
haasteita, ja ne antoivat myös paljon kehittämiside-
oita.  Kyselytulokset herättivät vilkasta keskustelua 
ja osoittautui, että ajankohtaisen kyselyn toteut-
taminen luo hyvän pohjan yhteiselle kehittämisel-
le: molemmilla alueilla perustettiin kuntayhtymien 
koollekutsumina kehittäjäryhmät, joissa omaishoi-
don ja palvelujen yhteiskehittämistä jatketaan. 

Laatua ja seurantaa palvelujen  
suunnittelemiseen ja järjestämiseen
Hankkeen kehitystyössä painotettiin hyvän palvelu-
suunnitelman laatimista, sillä hyvä palvelusuunni-
telma jäsentää perheen arkea ja helpottaa vanhem-
pien työtä lapsen asioiden järjestelemiseksi. Hanke 
kokosi käytännön ohjeita hyvän suunnitelman laati-
miseksi. Yhteiskehittämisen tuloksena syntyi uudis-
tettu laitos Hyvän elämän palapeli -työkirjasta, jonka 
avulla perhe voi valmistautua palvelusuunnitteluun.

Oma valmistautuminen on tärkeää, jotta palvelut 
voidaan suunnitella tukemaan lapsen tai nuoren ja 
perheen omannäköistä, hyvää elämää. Palapeli 2.0 
antaa aiempaa enemmän tilaa omien suunnitelmien 
laatimiselle ja kiinnittää erityistä huomiota tavoittei-
den täsmentämiseen. 

Työkirjasta julkaistaan myös selkokielinen versio 
ja käännökset englannin, venäjän, somalin ja ara-
biankielillä. Lisäksi kehitettiin nuorille tarkoitetut 
Hyvän elämän kortit yhteistyössä nuorten ja Tatu 
ry:n kanssa. Työkirjat voi vapaasti tulostaa verneri.
net-verkkosivulta tai tilata kirjasena Opike.fi -verkko-
kaupasta.

Kehittämistyössä nousi esille tarve lapsen ja per-
heen hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen kar-
toittamiseen niin palvelutarvetta arvioitaessa kuin 
palvelujen vaikuttavuutta arvioitaessa. Koska tähän 
soveltuvia työkaluja ei ole vielä olemassa, aloitettiin 
uuden työkalun kehittäminen. Räätälöidyn työka-
lun tavoitteena on toimia puheeksioton välineenä 
ja tuoda näkyväksi lapsen ja koko perheen elämän-
laatu ja -tilanne, myös ne palvelujen käyttämiseen 
liittyvät asiat, jotka kuormittavat perhettä, mutta 
ovat näkymättömiä palvelunjärjestäjille. Toistamalla 
mittauksen perhe ja työntekijä voisivat yhdessä seu-
rata hyvinvoinnin muutoksia ja arvioida palveluiden 
vaikutuksia. Työkalun kehittäminen pääsi hyvään 
vauhtiin vuoden 2020 aikana.



          JAATINEN VUOSIKERTOMUS 2020           13

Repullinen työkaluja lapsi- ja perheystävälli-
seen toimintakulttuurin muutokseen 
Hankkeessa kootut, sovelletut ja kehitetyt menetel-
mät ja hyvät käytännöt vammaisen lapsen ja per-
heen kuulemiseen ja kohtaamiseen lapsiperhepal-
veluissa kootaan Minua kuullaan -reppuun, johon 
pääsee osoitteista www.minuakuullaan.fi sekä  
jaatistietopankki.fi. 

Minua kuullaan -hankkeen tapahtumia  
vuonna 2020
14.1.-10.3. Minun Asikkala-työpajat perheille ja per-

hekeskustoimijoille (viidestä suunnitellusta 
työpajasta toteutui kolme)

4.2.-3.3.  Viittomakahvila Vispilä (ehti kokoontua 
2 kertaa ennen poikkeusajan alkamista) 
Nämä toteutuivat loka-marraskuussa: Vii-
totut satu- ja lorutuokiovideot (5 kpl) HU-
MAKin toisen vuosikurssin viittomakielen 
tulkkiopiskelijoiden ja Leikkipuisto Lorun 
ja Vetovoimainen leikkipuisto -hankkeen 
kanssa. 

5.2.  Hyvä arki lapsiperheessä -seminaari Es-
poossa

12.2.  Kello viiden tee Järvenpäässä, aiheena 
kuntoutus Keusoten alueella

3.3.  Oo mun kaa! -kerhon työpaja
5.3.  Päijät-Hämeen, Heinolan ja Sysmän alueen 

erityislasten vanhemmille tehdyn kyselyn 
tulosten keskusteluilta (osallistujina van-

hempia, päättäjiä, kuntayhtymän ja järjes-
töjen edustajia) yhteistyössä Omaishoitaja-
liiton ja Päijät-Hämeen omaishoitajat ry:n 
kanssa

14.-15.3. Hyvän elämän työpajat vanhemmille yh-
teistyössä Helsingin Kehitysvammatuki 57 
ry:n kanssa

 Esteetön leikkipäivä -tilaisuus siirtyi verk-
koon, jossa se toteutettiin tuottamalla leik-
kipankkiin esteetöntä materiaalia.

14.5.  Kaksi etätilaisuutta Sysmän perheille. Ulla 
Anttilan vanhemmille suunnatussa tilai-
suudessa aiheena vanhempien omat voi-
mavarat, Marjo Juuti-Tavi Tatu ry:stä ohjasi 
keskustelun erityistä tukea tarvitsevien 
lasten sisaruksille.

9.6.-26.10. Kolme nuorten Hyvän elämän etätyöpa-
jaa yhteistyössä Tatu ry:n kanssa

14.-18.9. Koulukyselyn toteuttaminen vammaisten 
koululaisten kanssa

9.9.  Etätilaisuus Päijät-Hämeen, Heinolan ja 
Sysmän alueiden erityislasten vanhem-
mille toteutetun korona-aikaa koskevan 
kyselyn tuloksista (osallistujina vanhem-
pia, päättäjiä, kuntayhtymän ja järjestöjen 
edustajia) yhteistyössä Omaishoitajaliiton 
ja Päijät-Hämeen omaishoitajat ry:n kans-
sa

10.9.  Tuu mukaan -tapahtuma Helsingissä yh-
teistyössä Helsingin vammaissosiaalityön 
ja Vammaisten maahanmuuttajien tukikes-
kus Hilman kanssa

30.9.  Hannele Merikosken Piirtäminen esteet-
tömän viestinnän keinona -webinaari 
PHHYKY:n lapsiperhepalvelujen työnteki-
jöille

19.10.  Etätilaisuus omaishoitajille suunnatun 
kyselyn tuloksista yhteistyössä Keusoten, 
Omaishoitajaliiton, Keski-Uudenmaan 
Omaishoitajat ja Läheiset ry:n ja Hyvin-
kään Omaishoitajat ry:n kanssa

20.10.  Hyvän elämän etätyöpaja venäjänkielisten 
vanhempien kanssa

3.11.  Koulutustilaisuus Helsingin lapsiperhepal-
veluiden ammattilaisille yhteistyössä Tiko-
teekin kanssa

26.11.  Kaikille yhteinen perhekeskus, Vammais-
perheet lapsiperhepalvelujen asiakkaana 
-alustus ja paneelikeskustelu etäperhekes-
kuskonferenssissa yhteistyössä PHHYKYn ja 
Perheet keskiöön! -hankkeen kanssa
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Monien toimintojen siirtyminen verkkoon lisäsi ak-
tiivisuutta myös verkko- ja sosiaalisen median kana-
villamme.

WWW.JaaTinen.inFO
Kotisivuiltamme www.jaatinen.info löytyy ajan-
kohtainen tieto tapahtumistamme ja kerhoistamme 
sekä esimerkiksi Majan varauskalenteri, josta voi 
käydä katsomassa milloin Majaa voi varata omaan 
käyttöön. 

WWW.JaaTisTieTOPanKKi.Fi
Sivuille www.jaatistietopankki.fi on koottu runsaas-
ti hyödyllistä tietoa vammaisiin lapsiin ja nuoriin 
liittyen. Toivomme, että Jaatistietopankki osallis-
taa käyttäjiään jakamaan tietoa, vinkkejä ja linkkejä 
kaikkia vammaisten lasten ja nuorten perheitä kos-
kevista asioista. 

Vuonna 2020 Jaatistietopankkiin kerättiin runsaas-
ti tietoa koronaviruksesta ja sen vaikutuksista eri-
tyislapsiperheisiin. 

Jaatistietopankkiin lisättiin tietoa myös lapsen oi-
keuksista, henkilökohtaisesta avusta, haastavasta 
käyttäytymisestä, vuorovaikutuksesta ja tunnetai-
doista.

FACEBooKin RYHMÄT
Facebookissa Jaatisen omalla tiedotussivustolla  
jaatinen.info jaetaan tietoa Jaatisen toiminnasta 
sekä ajankohtaista tietoa vammaisuuteen liittyvistä 

TIEDON JAKAMISTA JA AVOINTA KESKUSTELUA 

uutisista ja aiheista. Jaatinen.infolla oli 2341 tykkää-
jää ja 2530 seuraajaa vuoden 2020 lopussa.

Facebookissa toimii myös Jaatisvanhemmat, sul-
jettu keskusteluryhmä vammaisten lasten vanhem-
mille. Ryhmässä oli 498 jäsentä joulukuussa 2020. 

Facebook-ryhmässä ”Yhteisesti vammaisten ihmis-
ten asioista” jatkettiin kaikille avointa keskustelua. 
Ryhmässä oli 2296 jäsentä joulukuussa 2020. 

 Loppuvuonna 2020 suunniteltiin Jaatisen perus-
taman ryhmän ”Vaaliehdokkaat vammaisen ihmisen 
asialla” aktivointia kevään 2021 kuntavaaleja varten. 
Ryhmässä oli 259 jäsentä joulukuussa 2020. 

Vammaisten lasten ja nuorten tapahtumat on 
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n vuonna 2020 
perustama Facebook-kalenteri, jonka tarkoituksena 
on koota kaikki vammaisille lapsille ja nuorille sekä 
heidän perheilleen sopivat tapahtumat saman sivun 
alle. Sivustolla oli 196 tykkääjää joulukuussa 2020. 

inSTAGRAM JA TWiTTER
Instagramista ja Twitteristä Jaatinen löytyy nimellä 
@jaatinenry. Instagramissa Jaatisella oli 884 seu-
raajaa joulukuun 2020 lopussa. Twitterissä Jaatisen 
asiapitoista sisältöä seurasi vuoden lopussa 1879 
ihmistä.

YOUTUbe
Vammaisperheyhdistys Jaatisen Youtube-kanavalle 
tehtiin vuonna 2020 esimerkiksi askartelu- ja jump-
pavideoita sekä muita toimintavinkkejä perheille ja 
kouluille.
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VAIKUTTAMISTOIMINTA 
Jaatinen tekee vaikuttamistyötä vammaisperheiden 
osallisuuden edistämiseksi ja elämänlaadun paran-
tamiseksi. Poikkeuksellisen vuoden aikana vaikutta-
mistoiminnalle oli suuri tarve. Koronan seurauksena 
palvelujen tarve perheissä kasvoi samalla, kun pal-
velut toteutuivat puutteellisesti. Vuoden aikana nos-
timme esiin perheiden palveluihin, toimeentuloon 
ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Vaikutimme 
julkaisemalla vetoomuksia, tekemällä selvityksiä ja 
osallistumalla kuulemistilaisuuksiin. Mediassa osal-
listuimme hoidonrajauksia koskevaan keskusteluun. 

KoRonA LiSÄSi VAiKUTTAMiSTYÖn TARVETTA
Osallistuimme tiedonkeruuseen ja teimme itse selvi-
tyksiä vammaisperheiden oikeuksien toteutumisesta 
koronapandemian poikkeusoloissa. Selvitysten pe-
rusteella voidaan sanoa, että poikkeusvuosi kuormit-
ti perheitä paljon ja kasvatti hyvinvointi- ja palvelu-
velkaa merkittävästi. Vaadimme kunnilta aktiivista 
otetta, jotta palveluvaje ei entisestään kasvaisi. Voit 
lukea lisää aiheesta verkkosivuiltamme https://
www.jaatinen.info/tieto-tukivaikuttaminen/vaikut-
tamistyo/ 

Osallistuimme kansallisen lapsistrategian korona-
työryhmän raporttien 1 ja 2 kirjoittamiseen tarjoa-
malla työhön vammaisperheitä koskevia näkökul-
mia ja esityksiä heidän tilanteidensa tukemiseen. 
Vammaisten lasten ja nuorten asema, tuen tarve ja 
esitykset tilanteen ratkaisuiksi tulivat hyvin esiin ra-
porteissa.

Jaatinen oli mukana myös kehitysvamma-alan jär-
jestöjen yhteistyössä, jossa koottiin säännöllisesti 
tilannekatsaus valtioneuvostolle kehitysvammaisten 
ihmisten ja heidän läheistensä tilanteista ja oikeuksi-
en toteutumisesta koronapandemian aikana. 

Esitimme myös vetoomuksen kuntapäättäjille ja 
sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoille erityislap-
siperheiden palvelujen turvaamiseksi sekä otimme 
kantaa omaishoidon lapsiperheiden tukemiseksi yh-
dessä pääkaupunkiseudulla toimivien vammaisjär-
jestöjen kanssa.

LaUsUnTOJa Ja KannanOTTOJa 
Vuoden aikana Jaatinen osallistui valtioneuvos-
ton ihmisoikeusselontekoa koskevaan kuulemiseen 
ja antoi lausunnon selontekoa varten kesäkuussa 
2020. Yhdistys antoi lausunnon myös YK:n vam-
maisyleissopimuksen kansallisesta toimintaohjel-
maluonnoksesta vuosille 2020-2023. Lausunnoissa 
painotimme erityisesti vammaisten lasten yhden-

vertaista oi-
keutta terve-
ydenhoitoon, 
koulutukseen ja 
osallisuuteen.

Painotimme, 
että vammaisten 
lasten ja nuor-
ten osallisuutta ja 
osallistumisoike-
utta vahvistavia 
toimenpiteitä on lisättävä, ja rakenteissa on entistä 
vahvemmin osallistettava vammaisia lapsia ja heitä 
sekä erityisesti kehitysvammaisia henkilöitä edusta-
via järjestöjä. 

Lisäksi pidimme puheenvuoron palliatiivisen hoi-
don ja saattohoidon sääntelytarpeita koskevassa 
kuulemistilaisuudessa, ja annoimme lausuntomme 
vammaispalvelujen asiakirjarakenteesta. 

Jaatinen jatkaa työtään ensitietoverkostossa, jotta 
ensitiedon antamisesta saataisiin kansallinen suosi-
tus.

Minua Kuullaan -hankkeessa koottiin palvelusuun-
nitelman laatimisen laatukriteereitä sekä uudistet-
tiin Hyvän elämän palapeli -työkirjaa. Työkirja auttaa 
perhettä valmistautumaan palvelusuunnitelman 
tekemiseen.

YHTEiSTYÖ MUiDEn VAMMAiSJÄRJESTÖJEn 
KAnSSA VAiKUTTAMiSTYÖSSÄ 
Teimme yhteistyötä vaikuttamistyössä eri järjestöjen 
ja toimijoiden kanssa muun muassa Vammaisfooru-
missa (lapset ja nuoret -työryhmä ja vaikuttajaver-
kosto). 

Osallistuimme myös Suomen Omaishoidon ver-
koston, Mukana-verkoston ja Palvelupolkumalli-ver-
koston toimintaan, ja kehitimme omaishoidon sisäl-
töjä verkkoon yhteistyössä Digi- ja viestintäviraston 
kanssa. Yhteistyö verkostoissa on lisännyt tietoi-
suutta vammaisten ihmisten asioista ja vahvistanut 
erityisesti vammaisten lasten ja nuorten äänen esiin 
saamista.

eDUsTUKseT Ja JÄsenYYDeT
Kirkkohallituksen saavutettavuuden ja vammaisuu-
den neuvottelukunnassa kaudella 2020–2024 ovat 
mukana puheenjohtaja Kristiina Kartano ja toimin-
nanjohtaja Satu Mustonen.

Jaatinen on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n 
jäsen.
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YHDISTYKSEN HALLINTO JA RAHOITUS

HaLLinTO 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 20.8.2020 Jaati-
sen Majalla. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset 
asiat kuten vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpää-
tös ja tilintarkastuskertomus ja valittiin yhdistyksen 
hallitus. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kris-
tiina Kartano. Lisäksi hallitukseen kuuluivat varapu-
heenjohtaja Tuija Mikkola, rahastonhoitaja Minna 
Sulanen, Mervi Kosunen ja Hanna Viirret-Viljamaa. 
Varajäseniksi valittiin Linda Leppänen (sihteeri), Viivi 
Palkamo, Hanna Piha ja Miina Weckroth. Hallitus ko-
koontui toimintavuoden aikana 8 kertaa. 

HEnKiLÖKUnTA 
Vuonna 2020 yhdistyksen palveluksessa oli 8 työnte-
kijää, joista 3 kokoaikaista ja 5 osa-aikaista (yhteen-
sä 6,2 henkilötyövuotta). Toimintaa toteuttivat myös 
kerho-ohjaajat, lastenhoitajat, avustajat, opiskelijat 
ja 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 2020 toiminta toteutui pääosin STEA:n tu-
ella. Toimintaa tukivat lisäksi Helsingin ja Espoon 
kaupungit, British Women’s Association of Helsinki, 
TAIKE, Suomen Kulttuurirahasto sekä Maire ja Aimo 
Mäkisen rahasto. Tavaralahjoituksin ja aineettomin 

lahjoituksin toimintaa tukivat Flying Tiger Copen-
hagen Kamppi, Suomalainen Kirjakauppa Kamppi, 
Hesburger, Junior Hemmet, LUSH, K-Supermarket 
Roihuvuori sekä lukuisat yksityishenkilöt. 

VarainHanKinTa 
Varainhankintaa tehtiin jäsenmaksu- ja osallistumis-
maksuilla sekä rahankeräyksellä. Jäsenmaksu oli 25 
euroa vuonna 2020. Kannatusjäsenmaksu oli vapaa-
valintaisesti 25, 50 tai 100 euroa. Vammaisperhe-
yhdistys Jaatinen ry:lle myönnetty Poliisihallituksen 
rahankeräyslupa RA/2019/837 1.1.2020- 31.12.2021 
oli voimassa koko maassa poislukien Ahvenanmaa. 

Kerätyt varat käytetään vammaisten lasten, nuor-
ten ja perheiden vertaistuki- ja tiedotustoimintaan, 
vammaisperheiden monitoimikeskuksen toimintaan, 
internet-toiminnan, kerhojen ja tapahtumien järjes-
tämiseen, vaikuttamistyöhön, toiminta-, kuntoutus- 
ja harrastusvälineiden, erityislelujen ja kommuni-
kaatiomateriaalin hankintaan. 

VUOsi PÄHKinÄnKUOressa: YHDisTYKsen 
ToiMinTA JA TALoUDELLinEn TiLAnnE 2020 
Yhdistys edisti vammaisperheiden mahdollisuuksia 
elää täyttä elämää tarjoten valtakunnallisesti tietoa, 
tukea, iloa ja ideoita perheille. 

Poikkeuksellisena vuonna toimintaa muunnettiin 
pandemian rajoitustoimenpiteisiin ja suosituksiin 
sopivaksi: tapahtumia siirrettiin ulos ja vietiin verk-
koon. Majan toimintoja toteutettiin soveltuvin osin 
netissä sekä somessa: vanhojen tuttujen lähitoi-
mintojen rinnalla kohdattiin verkossa. Uusina net-
titoimintoina alkoivat mm. webinaarit, etäjumpat, 
vertais-chatit ja podcast-yhteistyö. Majan tiloja ja 
aistiympäristöä kehitettiin edelleen ja loppusyksystä 
valmisteltiin jo toisen aistihuoneen avaamista. Toi-
mintavuonna 2020 Maja voitiin pitää poikkeuksel-
lisesti koko kesän auki, ja silloin oli mahdollista to-
teuttaa monipuolista lähitoimintaa perheiden iloksi. 
Majan tiloja on myös voinut varata oma perheen tai 
pienen ryhmän käyttöön.

Rajoituksista huolimatta lähes kaikki harrastus-
kerhot ja vertaisryhmät voitiin toteuttaa etäyhteyk-
sin vuonna 2020. Perheet saivat tukea ja vaihtelua 
eristäytyneeseen arkeen verkkotapaamisten lisäksi 
myös ilmaisten apu-, toiminta- ja harrastevälinelain-
ojen muodossa. Välinelainauksia toteutuikin run-
saasti kesällä ja loppusyksystä. 
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Minua Kuullaan -hanke sopeutti toimintaansa val-
litseviin olosuhteisiin ja samoin tehtiin koululaisten 
taidetyöpajoille. Videoiden teosta ja etätyöskente-
lystä tuli arkea vuoden mittaan.

Yhteistyö Perheentalojen kanssa jatkui. Perheen-
talojen kanssa järjestettiin erityislapsiperheille suun-
nattuja tapahtumia Siilinjärvellä ja Varkaudessa. 
Jaatisen edustaja on mukana Siilinjärven ja Varkau-
den Perheentalojen ohjausryhmissä sekä Perheenta-
lojen yhteisöllinen kehittämisen kokouksissa. Myös 
Perheentalojen saavutettavuutta ja esteettömyyttä 
kehitettiin yhteistyössä. 

Vaikuttamistyössä nostettiin esiin perheiden pal-
veluihin, toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyviä 
kysymyksiä. Vammaisperheiden palvelut ovat to-
teutuneet puutteellisesti samaan aikaan kun tarve 
palveluille on kasvanut. Jaatinen osallistui tiiviisti ke-
hitysvammajärjestöjen yhteistyöhön, jossa toimitet-
tiin säännöllisesti tilannekatsaus valtioneuvostolle 
koskien pandemian vaikutuksia kehitysvammaisten 
ja heidän läheistensä elämään. Lue lisää vaikutta-
mistyöstä sivulta 15.

Yhdistyksen toiminta on riippuvainen siihen saata-
vista avustuksista, ja vuonna 2020 toteuma oli suun-
nitellun mukainen.

JAATINEN  
KIITTÄÄ  

LÄMPIMÄSTI 
KAIKKIA  

TUKIJOITAAN!
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Jäsenkysely
Jaatisen jäsenkysely toteutettiin verkkokyselynä elo-
kuussa 2020. Kyselyyn vastasi 24 perhettä. 

Vastaajille Jaatisen toiminnassa on tärkeintä yh-
teiskunnallisiin epäkohtiin vaikuttaminen (32 % vas-
taajista), ilo ja elämykset (21 %) sekä vertaistuki (16 
%).

Vastaajat olivat saaneet eniten tietoa Jaatisen toi-
minnasta sähköpostitse lähetetystä jäsenkirjeestä, 
Facebookista sekä kotisivuilta www.jaatinen.info.

Lähes 80 % oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä 
siitä, että Jaatisen toimintaan osallistuminen oli li-
sännyt perheen voimavaroja, ja vastaaja oli saanut 
vertaistukea sekä muuta tukea tarvittaessa.

Lähes 70 % oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä 
siitä, että vastaajan vammainen lapsi on saanut ver-
taistukea, vapaa-ajan tekemistä ja/tai kavereita.

Vain noin kolmasosa vastaajista koki vammaisten 
lasten sisarusten ja isovanhempien saaneen vertais-
tukea. 

Lähes 80 % koki Jaatisen Majan tilojen soveltuvan 
hyvin ja olevan riittävän esteettömät perheelleen.

Yli 80 % oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä sii-
tä, että Jaatisen henkilökunta on avuliasta ja osaa-
vaa.

Jaatisen jäsenmaksu 25 € oli sopiva lähes 90 %:n 
mielestä ja avainkorttimaksu 20 € oli sopiva yli 80 
%:n mielestä.

Jäsenten toiveita
Vastaajat toivoivat Jaatisen toiminnalta esimerkik-
si koko perheen tapahtumia ja juhlia, vertaistukea 
iltaisin tai viikonloppuisin, liikunnallista tekemistä 
lapsille, luontotapahtumia, musiikkitapahtumia, lu-
entoja tunnetaidoista ja ratkaisukeskeisestä ajatte-
lusta sekä hemmotteluhetkiä vanhemmille.

Etänä järjestettäväksi ehdotettiin esimerkiksi 

asiantuntijaluentoja, satuhierontaa, muskaria, viitot-
tuja leikkituokioita ja jumppaa.

Iseille vastaajat toivoivat isä-lapsi -päivää, grillaus-
päivää tai jääkiekkopeleissä käyntiä.

Liikuntatoiminnaksi ehdotettiin uinteja, pallope-
lejä, jumppa-, ja temppuratoja, tanssia ja musiikki-
liikuntaa erityislapsille sekä aikuisten jumppaa niin, 
että lapset olisivat mukana.

Kommentteja Jaatisen toiminnasta

”Sosiaalisia kontakteja, joita erityisesti nyt ko-
rona-aikana ei tule. nuori on ollut aina iloinen 
ja tyytyväinen kun on tullut kerhosta.”

”on ollut hienoa että kerhoja on ollut myös 
etänä, ettei harrastus ole loppunut koronara-
joituksiin.”

”olemme todella kiitollisia toimintavälineen 
lainasta ja siitä ettei vuokraa peritty. Kuu-
lumme riskiryhmään ja kaikki muu toiminta/ 
harrastukset/terapiat jäi poikkeusolojen ta-
kia tauolle. Liikuimme luonnossa/maastossa 
maastopyörätuolilla.”

”Laki-ilta oli hyvä esimerkki tarpeellisesta tie-
don jakamisesta isolle porukalle.”

”Lastenhoidon tarjoaminen vanhemmille suun-
natuissa tapahtumissa on ollut huippujuttu!”

”Kaikki oli täydellistä.”

”oli kyllä huippupäivä ja poneihin meillä rakas-
tuttiin täysin.”  

OLI KYLLÄ HUIPPUPÄIVÄ
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