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JAATINEN VUOSIKERTOMUS 2021

TOIMINTA-AJATUS, TARKOITUS JA ARVOT
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry tarjoaa vertaistukea ja tietoa sekä järjestää runsaasti tapahtumia ja
toimintaa. Jaatisella ei kysellä diagnoosien eikä kuntarajojen perään. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaamme, olivatpa jäseniä tai eivät.
Jaatisen perusti joukko vammaisten lasten vanhempia vuonna 1997. Osallistumme aktiivisesti vaikuttamistyöhön vammaisperheiden elämänlaadun
parantamiseksi. Haluamme edistää avointa keskustelua sekä jakaa iloa ja ideoita.
Jaatisen Majalla Helsingin Malminkartanossa toimii myös apu- ja toimintavälinevuokraamo yhteistyössä Maliken kanssa sekä pelivuokraamo. Maja on
esteetön.

JAATISEN TAVOITTEET

Jaatisen päämääränä on edistää vammaisten lasten,
nuorten ja heidän perheidensä ihmisoikeuksien toteutumista, hyvinvointia, elämänhallintaa sekä arjen
sujumista ja osallisuutta.
Tavoitteenamme on löytää hyviä ratkaisuja vammaisen lapsen asioissa edistämällä muun muassa
tiedonvälitystä, avointa keskustelua, ideoiden ja ilon
jakamista, eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja ymmärrystä toistensa näkökannoista.
Vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä ääni tulee saada kuuluviin heidän omissa asioissaan.

JAATISEN VISIO

on, että vammaisperheet voisivat elää
täyttä elämää.

JAATISEN MISSIO

on edistää vammaisten lasten ja nuorten
sekä heidän perheidensä oikeuksien toteutumista ja mahdollisuutta elää täyttä
elämää tarjoamalla tietoa ja vertaistukea sekä vaikuttamalla vammaisperheiden asioihin.

JAATISEN ARVOT

Voimavaralähtöisyys
Ihmisoikeusperustaisuus
Luovuus
Ilo
#täyttäelämää

Jaatinen kannustaa vammaisperheitä ja kaikkia
vammaisten lasten asioista kiinnostuneita tahoja
avoimeen keskusteluun, tiedonvälitykseen ja yhteiseen toimintaan. Jaatinen järjestää vertaistukitoimintaa ja tukee niin perheiden omaa toimintaa kuin
myös muita vammaisille lapsille toimintaa järjestäviä
tahoja.
Jaatinen tarjoaa toiminnalle foorumeita sosiaalisessa mediassa ja vammaisperheiden monitoimikeskuksessa 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, siltainsinööri Akseli Jaatinen osoitti sellaista rohkeutta, pitkäjänteisyyttä, voimaa ja luovuutta, jota myös vammaisten lasten vanhemmista 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 haluavat
edistää vammaisen lapsen asiaa.
JAATINEN VUOSIKERTOMUS 2021
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TOIMINTAMUODOT

JAATISEN MAJA

TIEDONVÄLITYS JA KESKUSTELU

Jaatisen Maja Helsingin Malminkartanossa (Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki) on vammaisperheiden
yhteinen olohuone ja kohtaamispaikka. Majalla on
iso ja monipuolinen leikkihuone, kaksi invavessaa
sekä kävijöiden käytössä oleva keittiö omien eväiden
lämmittämistä varten.
Avoin matalan kynnyksen leikkitoiminta on avoinna maanantaista 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 järjestämään Majalla juuri sellaista ohjelmaa, jota he itse
toivovat. Ammattilaiset voivat vuokrata tiloja esimerkiksi kokouksia tai koulutuksia varten. Majalla
järjestetään paljon kerhoja, vertaistapaamisia, koulutuksia ja juhlia.
Jaatisen jäsenet voivat varata tiloja omaan käyttöön ja 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 vaikkapa vammaisen lapsen synttärijuhlia varten.
Vuonna 2021 koronapandemia vaikutti toimintaan
oleellisesti ja rajoitti kerhojen, leikkitoiminnan sekä
tapahtumien järjestämistä. Myös Majaa jouduttiin
pitämään kokonaan suljettuna osan ajan vuodesta.
Perheillä oli kuitenkin mahdollisuus varata tilaa vain
oman perheen käyttöön. Osa toiminnasta toteutui
verkossa kokonaan tai osittain etänä.

Jaatinen ylläpitää useita verkkosivuja ja sosiaalisen
median kanavia, joissa jaetaan vammaisiin lapsiin ja
nuoriin liittyvää tietoa ja kannustetaan keskustelemaan.
Jaatistietopankkiin www.jaatistietopankki.fi kootaan vinkkejä ja linkkejä hyödyksi ja huviksi vammaisille lapsille, heidän perheilleen ja vammaisten parissa työskenteleville ammattilaisille. Majalta löytyy
paljon vammaisuuteen liittyvää kirjallisuutta, pelejä,
erityisleluja ja toiminta- ja kuntoutusvälineitä kokeiltavaksi ja vuokrattavaksi.

YHDESSÄ TEKEMINEN JA IDEOINTI

Jaatisen tapahtumat ja kerhot toteutetaan jäsenten
toiveiden ja jäsenkyselyiden perusteella. Tapahtumien järjestäminen palvelee myös tiedonhankintaa ja
luovien ajatuksien etsimistä.

YHDESSÄ VAIKUTTAMINEN

Jaatinen työskentelee vammaisperheiden elämänlaadun parantamiseksi ja edistää perheiden osallisuutta.
Jaatinen vaikuttaa myös verkostoissa yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa.

Jaatisen Maja Helsingin
Malminkartanossa on
vammaisperheiden
yhteinen olohuone ja
kohtaamispaikka.
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APU- JA TOIMINTAVÄLINEET SEKÄ AISTIHUONEET

Vuokraamme apu- ja toimintavälineitä yhteistyössä
Maliken kanssa.

Majalle on koottu perheiden iloksi ja hyödyksi kirjallisuutta, erilaisia leluja, apu- ja toimintavälineitä
sekä harrastus- ja kuntoutusvälineitä. Monia välineitä voi myös vuokrata kotiin, päiväkotiin, kouluihin tai
tapahtumiin.
Jaatisen Majan apu- ja toimintavälinevuokraamo toimii yhteistyössä Maliken kanssa. Majalta voi
vuokrata esimerkiksi erityispolkupyöriä, maastopyörätuoleja tai luistelu- ja laskettelukelkkoja.
Pelivuokraamosta löytyy soveltavia pelejä, kuvitettuja loruja ja erilaisia kuntoutuksen välineitä. Silloin
kun välineet eivät ole vuokralla, ne ovat Majalla vapaasti kävijöiden käytettävissä.
Henkilökuntamme opastaa Majalla säilytettävien toimintavälineiden, kuten Taikalattian, Multivibpatjan ja Motomedin käyttöön. Taikalattia heijastaa
lattiaan liikkuvaa kuvaa, joka reagoi käyttäjän liikkeisiin. Taikalattia toimii myös pyörätuolin kanssa. Multivib-patjan avulla annetaan vibroakustista hoitoa.

Aistihuone tarjoaa virikkeitä aisteille ja se sopii perheen yhteiseen rentoutumiseen, vireystilan säätelyyn ja mm. valintojen tekemisen harjoittelemiseen
lapsen kanssa.
Aiemmin avattu Majan aistihuone ”Lataamo” on
tila, joka stimuloi aisteja ja kutsuu rentoutumaan.
Lataamon vakiovarusteisiin kuuluvat kuplaputki, valokuidut ja matalataajuiseen äänivärähtelyyn perustuva rentoutus- ja hoitopatja Multivib. Lisäksi tilassa
on mahdollista käyttää Jaatisen Majan erityisen kivoja leluja ja pelejä, sekä nauttia mieleisestä musiikista esimerkiksi Taikofonin kautta.
Vuonna 2021 valmistui Majan toinen aistihuone
entiseen tv-tilaan. Aistihuonetta voi käyttää oman
terapeutin ohjauksessa kuntoutukseen tai perheen
kanssa vireystilan säätelyyn, tuntoaistin ja muiden
aistien stimulointiin ja yhteiseen rentoutumiseen.
Aistihuone luo mahdollisuuden virikkeelliseen toimintaan ja aistikokemuksiin toimintarajoitteista
riippumatta. Aistihuoneen eri toimintojen avulla voidaan tilaan luoda erilaisia maailmoja kuvien, valojen
ja äänten avulla sekä tuottaa niihin liittyviä tuntoaistimuksia. Lapsi itse on aktiivinen toimija ja voi valita
tilaan esimerkiksi haluamansa ympäristön, värin,
lämpötilan tai tunnelman.

Jaatisen Majan kaksi aistihuonetta
luovat mahdollisuuden aistikokemuksiin
toimintarajoitteista riippumatta.

Majan multisensorista ympäristöä
kehitettiin edelleen

Multisensorisen ympäristön on todettu parantavan
motorista ja kognitiivista suoriutumista. Useaa aistia
stimuloiva ympäristö aktivoi tutkimaan ja osallistumaan. Aistihuoneita on kehitetty toimintaterapeutin
ohjeiden mukaan vammaisperheiden käyttöön.
JAATINEN VUOSIKERTOMUS 2021

5

TAPAHTUMAT MEILLÄ JA MUUALLA
Tapahtumia ja kerhoja järjestettiin kulloinkin voimassa olevien rajoitusten puitteissa sekä Majalla
että verkossa.
SÄÄNNÖLLISET TAPAHTUMAT

Leiki itse -illat

Leiki itse -iltoja järjestettiin Majalla pääsääntöisesti
kerran kuussa, kun se oli koronatilanteen puitteissa
mahdollista. Leiki itse -illat ovat matalan kynnyksen
vertaistoimintaa. Maja tarjoaa silloin monipuoliset
leikkitilansa vammaisperheiden 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 tarjoiltiin
välipalaa ja vertaisten seuraa vammaisperheille tai
kahviteltiin etänä.

Down-vauvat ja taaperot

Pikku-Downit tapaavat toisiaan vapaamuotoisen yhdessäolon ja seurustelun merkeissä kerran kuussa.
Vuonna 2021 osa tapaamisista järjestettiin Jaatisen
Majalla ja osa verkossa.

Kahvikukkasissa tarjoillaan välipalaa ja
vertaisten seuraa.
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Hetki-ryhmä

Hetki-ryhmä haastavasti käyttäytyvien lasten vanhemmille alkoi syksyllä 2021. Vanhempien psykoedukaatio- ja vertaistukiryhmä järjestettiin
verkossa Teamsin kautta Vammaisperheyhdistys
Jaatisen, Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Tampereen
yliopiston yhteistyönä.
Hetki-ryhmä antaa lasten haastavasta käyttäytymisestä kuormittuneille vanhemmille keinoja myönteiseen vuorovaikutukseen, tunteiden säätelyyn ja
rajojen asettamiseen. Voimaantumista tuetaan itsemyötätunnon, jaksamisen ja hyvinvoinnin teemojen
avulla. Kurssiin kuuluu kahdeksan kertaa, ja ohjelma sisältää tietoa ja keskustelua Hetki-teemoista.
Ryhmässä toteutui yhteensä 120 kohtaamiskertaa
vuonna 2021, ja osallistujia oli mukana eri puolilta
Suomea.
KERHOT

Muskariryhmät

Muskariryhmiä oli vuonna 2021 kolme. Bändikerhoissa 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 musiikkiterapeutit. Osa muskarikerroista pidettiin etänä.

ETÄTAPAHTUMAT

Taaperomuskarissa nautitaan musisoinnista ja
tavataan kavereita.

Taaperomuskari

Taaperomuskari on suunnattu vauva- ja taaperoikäisille erityislapsille. Taaperomuskaria ohjaa erityismusiikinopettaja.

Uintiryhmät

Pikku-Miinat -uintiryhmät kokoontuivat alkuvuonna
lauantaisin Ruskeasuon koulun lämpimässä altaassa. Pikku-Miinoihin osallistui yli 30 vaikeavammaista
lasta. Uintiin voi osallistua koko perhe. Uintiryhmiä
ohjasivat uimaohjaaja-fysioterapeutit.
Suositut uintiryhmät olivat tauolla koronapandemian aikana koulun ollessa suljettuna ulkopuolisilta
käyttäjiltä.

Etätoiminnot ja -tapahtumat jatkuivat vuonna 2021.
Etätapahtumat tukivat valtakunnallista ja jopa kansainvälistä osallistumista toimintaan. Kahvikukkasten, Pikku-Downien sekä Jaatisen ja Leijonaemojen
yhteisen vertaistukiryhmän tapaamisia pidettiin osin
etänä ja osin hybridimallilla, jolloin oli mahdollista
osallistua paikan päällä Jaatisen Majalla tai etänä.
Hetki-ryhmä kokoontui etänä ja keräsi osallistujia eri
puolilta maata. Etäluentojen ja -keskustelutilaisuuksien aiheina olivat haptiisit eli kosketusviestit, varhainen vuorovaikutus, itsemääräämisoikeus, KELA:n
vaativa lääkinnällinen kuntoutus, vammaisoikeuden
ajokortti, parisuhde, perinnöllisyys, tunnetaidot, satuhieronta, esteettömät retkikohteet ja henkilökohtainen apu.
Vappurieha ja joulujuhla järjestettiin etänä koronapandemiasta johtuen. Juhlat kokosivat osallistujia vuorovaikutukseen esiintyjien kanssa verkon
välityksellä.
YouTube-kanavallamme ”Vammaisperheyhdistys
Jaatinen ry” julkaisimme askartelu- ja jumppavideoita ja muita toimintavinkkejä.
Jaatinen tarjosi vertaistukea vammaisten lasten
vanhemmille myös podcastin muodossa. Omassa
Kuplassa -podcastissa Sofia Ruokanen ja Sonja Niskanen kertovat, miltä tuntuu, kun terveenä odotettu
esikoinen syntyykin vaikeasti vammaisena.

Kommunikaatiokerho Puhekupla

Kommunikaatiokerho Puhekupla on tarkoitettu
kouluikäisille lapsille ja nuorille, joilla on käytössään kommunikoinnin apuväline, kuten kuvakansio, tabletti tai katseohjattava tietokone. Kerhossa
tuettiin kommunikointitaitoja ja osallisuutta. Kerhoa
ohjasivat AAC-ohjaaja, puhevammaisten ja viittomakielen tulkki sekä puheterapeuttiopiskelija.

Omassa Kuplassa -podcastissa Sofia Ruokanen ja
Sonja Niskanen kertovat, miltä tuntuu, kun terveenä
odotettu esikoinen syntyy vaikeasti vammaisena.
JAATINEN VUOSIKERTOMUS 2021
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YKSITTÄISET TAPAHTUMAT

Majalla ja verkossa järjestettiin vuonna 2021 myös
paljon yksittäisiä tapahtumia:
20.1. Haptiisit-webinaari
3.2. Down-vauvat ja taaperot verkossa
3.2. Haptiisit vol 2 -webinaari
9.2. Vertaisilta
10.2. Apu- ja toimintavälineiden esittelytapahtuma
Teamsissa
13.2. Apu- ja toimintavälineiden esittelytapahtuma
Majalla
17.2. HS Lasten uutisten Lasten vaalipaneeli
17.2. Ikärajaton Down-tapaaminen verkossa
23.2. Vauvaklubi verkossa: Luento varhaisesta
vuorovaikutuksesta
3.3. Down-vauvat ja taaperot verkossa
4.3. Chat vammaisperheille
9.3. Vertaisilta
10.3. Laki-ilta itsemääräämisoikeudesta webinaarina
24.3. Keskusteluilta itsemääräämisoikeudesta
verkossa
30.3. KELA:n vaativa lääkinnällinen kuntoutus
-webinaari
31.3. Pääsiäiskukkaistutuksia verkossa
7.4. Down-vauvat ja taaperot verkossa
9.4. Teatteri- ja tanssipaja Majalla ja etänä
16.4. Teatteri- ja tanssipaja Majalla ja etänä
20.4. Vammaisoikeuden ajokortti -webinaari
24.4. Parisuhdepäivä verkossa
27.4. Vauvaklubi verkossa: Luento perinnöllisyydestä
27.4. Vuosikokous ja luento tunnetaidoista
28.4. Vappuriehassa esiintyjänä SirkusRakkausPumPum verkossa
3.5. Äitienpäivän kukkakimpun arvonta
5.5. Down-vauvat ja taaperot verkossa
6.5. Chat vammaisperheille
7.5. Teatteri- ja tanssipaja Majalla ja etänä
11.5. Vertaisilta
12.5. Ikärajaton Down-tapaaminen verkossa
18.5. Pihatapahtuma Majalla
21.5. Teatteri- ja tanssipaja Majalla ja etänä
25.5. Vauvaklubi verkossa: Satuhieronta
28.5. Teatteri- ja tanssipaja Majalla ja etänä
1.6. Esteettömät retkikohteet -webinaari
2.6. Down-vauvat ja taaperot verkossa
3.6. Chat vammaisperheille
17.-18.6. Soveltavan taiteen kesäleiri Majalla
4.8. Down-vauvat ja taaperot verkossa
25.8. Leiki itse -ilta Majalla
1.9. Down-vauvat ja taaperot Majalla ja verkossa
8
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4.9. Parisuhdepäivä verkossa
14.9. Vertaisilta verkossa
14.9. KlubOk Majalla
23.9. Kaikkien lasten synttärit Siilinjärvellä
29.9. Iloa ja ihmeitä -työpaja
29.9. Jätskikestit Leiki itse -iltana
5.10. KlubOk Majalla
6.10. Down-vauvat ja taaperot Majalla
12.10. Vertaisilta Majalla
18.10.-21.10. Syyslomahulinat Majalla
21.10. Syysloman jätskikestit
26.10. KlubOk Majalla
27.10. Leiki itse -ilta Majalla
30.10. Halloween-juhlat Majalla
30.10. Erityislapsiperheiden lauantai Siilinjärvellä
3.11. Down-vauvat ja taaperot Majalla
3.11. Laki-ilta verkossa: Henkilökohtainen apu
4.11. Soveltavan taiteen työpaja
8.11. Soveltavan taiteen työpaja
16.11. KlubOk Majalla
20.11. Kaikkien lasten synttärit Kuopiossa
24.11. Leiki itse -ilta Majalla
30.11. KlubOk Majalla
1.12. Down-vauvojen ja taaperoiden pikkujoulut
Majalla
7.12. KlubOkin pikkujoulut Majalla
9.12. Joulukukkaistutuksia Majalla
12.12. Jaatisen joulujuhla verkossa

OSALLISTUJAT

Yhdistykseen kuului 400 jäsentä (tai jäsenperhettä), 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. Kohtaamiskertoja lähitoiminnassa toteutui noin 3 700.
Jaatisen toimintaan ja tapahtumiin osallistuminen ei
edellytä jäsenyyttä.

Majan pihalla leikittiin korona-aikanakin.

Jätskikestit innostivat iloisia herkkusuita.

Halloween-juhlissa iloittiin kaivatuista kohtaamisista Jaatisen Majalla lokakuussa 2021.

JAATINEN VUOSIKERTOMUS 2021
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JAETUT TARINAT

Jaetut Tarinat - työpajoissa kuvitteellinen taikasauva
sai osallistujat liikkeelle ja oivaltamaan mitä kaikkea
he osaavatkaan. Tarinan, liikkeen ja tanssin keinoin
jaettiin monia kokemuksia ja peilattiin niitä toisten
kokemuksiin. Teemana olivat nuoruus, aikuiseksi
kasvu ja monenkirjavat tunteet sekä niiden ilmaisu.
Nuorten omat tarinat kertoivat ihan tavallisista asioita: kun käydään kavereiden kanssa leffassa ja sen
jälkeen mennään syömään ja kotiin nukkumaan.
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry ja joukko tarinateatterin-, musiikin-, ja tanssin ammattilaisia
toteuttivat Suomen Kulttuurirahaston avustuksen
turvin vuoden 2021 aikana työpajasarjan ja kesäleirin erityistä tukea tarvitsevien nuorten parissa.
Tanssityöpajat olivat erillisiä työpajoja kevään ja
syksyn 2021 kokonaisuudessa. Ne tukivat tarinateatteri-työskentelyä koko prosessin ajan. Luovan
ilmaisun työpajoja toteutettiin kahden eri ryhmän
kanssa. Ensimmäinen ryhmä keväällä 2021 oli pilottiryhmä, jossa oli neljä eteläsuomalaisen erityisammattiopiston opiskelijaa. Korona vaikutti myös työpajoihin ja osa toiminnasta jouduttiin soveltamaan
hybridinä toteutettavaksi. Kaiken kaikkiaan kokemus oli niin onnistunut ja rohkaiseva, että syksyllä
2021 ryhmän kanssa työskentelyä jatkettiin ja sitä
laajennettiin kahdeksaan opiskelijaan. Opiskelijat
osallistuivat työpajoihin kahdesta eri erityisammatti-
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opiston ryhmästä oman halukkuutensa perusteella.
Toinen ryhmä koostui kahdeksasta 18 - 26 vuotiaasta eteläsuomalaisen päivätoimintakeskuksen nuoresta aikuisesta.
Kesällä 2021 toteutettiin erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille neljän päivän mittainen Jaetut
tarinat -kesäleiri Jaatisen Majalla. Leirillä oli ohjattua toimintaa, jossa vuoronperään vaihtelivat tarinateatteri- ja tanssityöpajat. Leiripäivien ohjelmaan
mahtui lisäksi monenlaista mukavaa kesätekemistä
ja vapaata oleilua. Viikon päätteeksi leiriläiset olivat
valmistaneet yhdessä ohjaajien kanssa esityksen,
joka esitettiin nuorten vanhemmille leirin viimeisenä päivänä. Osa leiriläisistä olivat osallistuneet myös
kevään pilottiryhmään.
Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Jaetut
tarinat -projekti toteutettiin suunnitteluvaiheesta
loppuun asti nimensä mukaisesti jakaen. Moniammatillinen työryhmä koostui idearikkaista ja kokeneista taiteen- ja sosiaali- sekä terveysalan tekijöistä. Ryhmän laaja tietotaito ja keskinäinen yhteistyö
mahdollisti onnistuneen prosessin ja lopputuloksen.
Kevään ja syksyn tarinateatteri- ja tanssityöpajat pidettiin omina erillisinä kokonaisuuksina, mutta niin
että ne tukivat toinen toisiaan.
Hankkeesta tehtiin ilmaiseksi internetistä ladattava PDF-julkaisu ’Jaetut tarinat ’, joka tarjoaa käytännön vinkkejä luovien menetelmien käyttöön erityistä
tukea tarvitsevien nuorten kanssa.

Jaetut Tarinat - työpajoissa jaettiin kokemuksia tarinan, liikkeen ja tanssin keinoin.

ILOA JA IHMEITÄ -SOVELTAVAN TAITEEN
TYÖPAJAT KOULUILLE

Vuonna 2020 aloitetut työpajat jatkuivat keväällä 2021. Jaatinen tarjosi maksuttomia soveltavan
taiteen työpajoja peruskoulua käyville vammaisille
lapsille ja nuorille sekä heidän kanssaan työskenteleville aikuisille. Tämän mahdollistivat Suomen Kulttuurirahastolta sekä Taiteen edistämiskeskus Taikelta saadut apurahat.
Tarjosimme kouluille kahta erilaista työpajaa: Naura, tanssi, hengitä -työpajaa ja Piirrä tarina -soveltavan kuvataiteen työpaa. Työpajojen toteuttajina toimivat soveltavan taiteen ammattilaiset. Soveltavan
taiteen pajojen avulla toimme vaihtelua vammaisten
lasten kouluarkeen ja tarjosimme koulun aikuisille
lisää ideoita ja välineitä tuoda taidetta koulupäiviin.
Kouluilla on mahdollisuus lainata Jaatisen Majalta
uusia taidevälineitä, kuten Koshi-kelloja, äänimaljoja, erikoissiveltimiä sekä kahta erilaista varjoteatteriasalkkua. Lisäksi neuvoimme, mistä tiettyjä askarteluun soveltuvia apuvälineitä ja materiaaleja voi
saada.
JAATINEN VUOSIKERTOMUS 2021
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MINUA KUULLAAN -HANKE
Minua kuullaan -hankkeessa vammaiset lapset, nuoret ja heidän vanhempansa kehittivät lapsiperheiden
palveluita yhdessä ammattilaisten kanssa. Jaatisen
koordinoima hanke toteutui vuosina 2018–2021 yhteistyössä Kehitysvammaliiton ja Vammaisten lasten
ja nuorten tukisäätiön (Vamlas) kanssa. Hanke oli
valtakunnallinen, ja tiiviimpää yhteiskehittämistä
toteutettiin Päijät-Hämeessä, Helsingissä ja KeskiUudellamaalla.
Vuosi 2021 oli hankkeen viimeinen toimintavuosi. Alkuvuodesta kehittämistyö jatkui aktiivisena ja
hankkeen loppuseminaarin lisäksi hankkeen tuotoksia esiteltiin neljässä muussa seminaarissa. Kehittämistyön ja seminaarien kautta hanke tavoitti 499

henkilöä, niin vammaisten lasten vanhempia kuin
ammattihenkilöitä.
Minua kuullaan -hanke kiittää lämpimästi kaikkia
osallistuneita lapsia ja perheitä ja yhteistyökumppaneita Lastensuojen keskusliiton Perheet keskiöön!
-hankkeessa, Päijät-Hämeessä, Keski-Uudellamaalla,
Helsingissä ja muualla Suomessa.
Yhteisen kehittämisen tulokset koottiin Minua
kuullaan -reppuun Jaatistietopankkiin ja Kehitysvammaliiton Verneri.net -sivustolle. Minua kuullaan
-repussa löytyy tietoa, menetelmiä ja välineitä vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen, nuoren
ja perheen kohtaamiseen lapsiperhepalveluissa ja
palveluiden laadun kehittämiseen.

Hyvän elämän korttien avulla nuori voi löytää itselleen tärkeitä asioita,
tutustua itseensä ja pohtia omaa elämäänsä koskevia valintoja.

12
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TÄYTTÄ ELÄMÄÄ -HANKE

Palveluiden kehittämisen tulokset koottiin
Minua kuullaan -reppuun Jaatistietopankkiin ja
Kehitysvammaliiton Verneri.net -sivustolle.

Tutustu Minua kuullaan -reppuun sivuilla
www.minuakuullaan.fi, josta löytyy mm.
•

•

•

•

•

•
•

Palvelusuunnittelun laatukriteerit (suora linkki:
www.jaatistietopankki.fi/palvelusuunnitelmanlaatukriteerit/
Vinkkejä siihen, kuinka palvelutilanteissa voidaan kuulla paljon tukea ja apua tarvitsevan
lapsen mielipide. Käytännönläheistä tietoa ja
menetelmiä, joiden avulla vahvistetaan lapsen
omaa ilmaisua ja ymmärrystä.
Hyvän elämän kortit, joiden avulla nuori voi löytää itselleen tärkeitä asioita, tutustua itseensä ja
pohtia omaa elämäänsä koskevia valintoja (suomi, ruotsi, englanti, somali, arabia, venäjä
Hyvän elämän palapeli -työkirja perheiden
elämänhallinnan ja palvelusuunnittelun tueksi
(suomi, selkosuomi, ruotsi, englanti, somali, arabia, venäjä
Tietoa ihmisoikeuksista ja ihmisoikeusperustasta palveluiden järjestämisessä. Ihmisoikeusperusteisen palvelun suunnittelemiseen, kuvaamiseen ja kehittämiseen kehitetty Ihmisoikeustalo
-malli.
Hankkeessa koottuja käytännön ehdotuksia palvelujen kehittämiseksi.
Vinkkejä yhteiseen kehittämiseen ja asiakasosallisuuteen.

Lapsen vammaisuus tai erityisen tuen tarve vaikuttaa koko perheen elämään. Jyväskylän yliopistossa vuonna 2021 julkaistun tutkimuksen mukaan
erityislasten vanhemmilla muita vanhempia enemmän vanhemmuuden uupumusta, joka ilmenee
uupumusasteisena väsymyksenä (Sorkkila 2021).
On hyvin tärkeää, että perhe tulee kuulluksi ja koko
perheen hyvinvointi otetaan huomioon lapsen ja
perheen palveluja suunniteltaessa.
Vuoden 2021 lokakuussa aloittanut Täyttä elämää
-hanke jatkaa Minua kuullaan -hankkeen kehittämistyötä. Tavoitteena on kehittää kuulemisen työkalu,
joka vahvistaa vammaisen lapsen ja perheen ääntä ja tuo näkyväksi lapsen ja koko perheen hyvinvoinnin tilanteen. Työkalua on tarkoitus hyödyntää
palveluita suunniteltaessa puheeksioton välineenä.
Toistamalla mittauksen perhe ja työntekijä voivat
myös yhdessä seurata hyvinvoinnin muutoksia ja arvioida palveluiden vaikutuksia. Täyttä elämää -hankkeen yhteiskehittämistä toteutetaan yhteistyössä
Päijät-Soten ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimen
kanssa.
Lähde: Sorkkila, M., Fågel, P. Kukkonen, S., & Aunola, K. (2022). Erityislasten vanhempien kokema
uupumus ja tuen tarve. NMI Bulletin, 31(4), 47-62.

Täyttä elämää -hankkeen tavoitteena on kehittää
kuulemisen työkalu, joka vahvistaa vammaisen
lapsen ja perheen ääntä ja tuo näkyväksi lapsen ja
koko perheen hyvinvoinnin tilanteen.

JAATINEN VUOSIKERTOMUS 2021
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TIEDON JAKAMISTA JA AVOINTA KESKUSTELUA
Monien toimintojen siirtyminen verkkoon lisäsi aktiivisuutta verkko- ja sosiaalisen median kanavillamme.

WWW.JAATINEN.INFO

Kotisivuiltamme www.jaatinen.info löytyy ajankohtainen 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 runsaasti
hyödyllistä tietoa vammaisiin lapsiin ja nuoriin liittyen. Toivomme, että Jaatistietopankki osallistaa käyttäjiään jakamaan tietoa, vinkkejä ja linkkejä kaikkia
vammaisten lasten ja nuorten perheitä koskevista
asioista.
Vuonna 2021 Jaatistietopankkiin kerättiin esimerkiksi eri toimijoiden vammaisuutta käsitteleviä blogeja ja podcasteja. Tietopankkiin tallennettiin myös
keskustelua, jota Ylen MOT-ohjelma herätti vammaisten kohtelun ongelmista Suomessa, kun tietoon
tuli pitkäaikaista kaltoinkohtelua vammaisten hoivaja asumisyksikössä.

FACEBOOKIN RYHMÄT

Facebookissa Jaatisen omalla tiedotussivustolla jaatinen.info jaetaan tietoa Jaatisen toiminnasta sekä
ajankohtaista tietoa vammaisuuteen liittyvistä uutisista ja aiheista. Jaatinen.infolla oli 2 813 seuraajaa
vuoden 2021 lopussa (2530 vuoden 2020 lopussa).
14
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Facebookissa toimii myös Jaatisvanhemmat, suljettu keskusteluryhmä vammaisten lasten vanhemmille. Ryhmässä oli 498 jäsentä joulukuussa 2021
(498).
Facebook-ryhmässä ”Yhteisesti vammaisten ihmisten asioista” jatkettiin kaikille avointa keskustelua.
Ryhmässä oli 2 686 jäsentä vuoden 2021 lopussa
(2296).
Jaatisen perustamassa ryhmässä ”Vaaliehdokkaat
vammaisen ihmisen asialla” keskusteltiin kevään
2021 kuntavaaliteemoista ja vaaliehdokkaat esittäytyivät. Ryhmässä oli 367 (259) jäsentä joulukuussa
2021.
Vammaisten lasten ja nuorten tapahtumat on
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n vuonna 2020
perustama Facebook-kalenteri, jonka tarkoituksena
on koota vammaisille lapsille ja nuorille sekä heidän
perheilleen sopivat tapahtumat saman sivun alle. Sivustolla oli 266 seuraajaa joulukuussa 2021 (196).

INSTAGRAM JA TWITTER

Instagramista ja Twitteristä Jaatinen löytyy nimellä
@jaatinenry. Instagramissa Jaatisella oli 1056 seuraajaa joulukuun 2021 lopussa (884).

YOUTUBE

Vammaisperheyhdistys Jaatisen Youtube-kanavalle
tehtiin vuonna 2021 esimerkiksi askartelu- ja jumppavideoita sekä muita toimintavinkkejä.

VAIKUTTAMISTOIMINTA
Jaatinen tekee vaikuttamistyötä vammaisperheiden
osallisuuden edistämiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi. Poikkeuksellisen ajan jatkuessa vaikuttamistoiminnalle on jatkuva tarve. Koronan seurauksena palvelujen tarve perheissä on kasvanut samalla,
kun palvelut toteutuvat puutteellisesti. Vuoden aikana vaikutimme yhteistyössä muiden vammaisalan
järjestöjen kanssa. Teimme aloitteen omaishoidon
kehittämiseen liittyen ja otimme kantaa vammaisten henkilöiden kaltoinkohteluun asumisyksiköissä.
Lisäksi kokosimme ja välitimme yhdessä kehitysvamma-alan järjestöjen kanssa valtioneuvostolle ja päättäjille tietoa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän
läheistensä tilanteesta koronapandemian poikkeusoloissa. Teimme myös lausuntoja vammaispalvelulain valmisteluun.

jestöjen yhteistyössä, jossa koottiin säännöllisesti
tilannekatsaus valtioneuvostolle kehitysvammaisten
ihmisten ja heidän läheistensä tilanteista ja oikeuksien toteutumisesta koronapandemian aikana.
Teimme aloitteen Helsingin kaupungin kuntapäättäjille ja sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoille
omaishoidon vapaiden toteutuksen parantamisesta ja kehittämisestä asiakasystävälliseksi. Yhdessä
pääkaupunkiseudulla toimivien vammaisjärjestöjen
kanssa toimme aloitteessa esiin, että palveluiden
kehittämistä ja palveluiden toteutusmuotoja tulee
lisätä, jotta omaishoitajat voisivat jatkossakin tehdä
tärkeää tehtäväänsä. Toimme esiin myös taloudellista näkökulmaa, sillä kokonaisuuden kehittäminen on
kaupungille myös taloudellisesti kannattavaa. Riittämätön tuki johtaa pahimmillaan kodin ulkopuoliseen sijoitukseen tai muiden vahvempien tukitoimien ja palveluiden käyttöön.

VAIKUTTAMISTYÖN TARVE KASVAA

LAUSUNTOJA JA KANNANOTTOJA

Aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella voidaan
sanoa, että poikkeusaika on kuormittanut perheitä
paljon ja kasvattanut hyvinvointi- ja palveluvelkaa
merkittävästi. Tehdystä selvityksestä voi lukea verkkosivuiltamme https://www.jaatinen.info/tieto-tukivaikuttaminen/vaikuttamistyo/
Osallistuimme kansallisen lapsistrategian koronatyöryhmän raporttien 1 ja 2 kirjoittamiseen tarjoamalla
työhön vammaisperheitä koskevia näkökulmia ja esityksiä heidän tilanteidensa tukemiseen. Vammaisten
lasten ja nuorten asema, tuen tarve ja esitykset tilanteen ratkaisuiksi tulivat hyvin esiin raporteissa.
Jaatinen oli mukana myös kehitysvamma-alan jär-

Alkuvuodesta Jaatinen otti yhteistyössä Kehitysvammaisten Tukiliiton, Kehitysvammaliiton, FDUV:n ja
Autismiliiton kanssa kantaa otsikolla: Kehitysvammaiset ihmiset ja heidän perheensä kaipaavat tietoa
koronarokotuksista - Koronarokotusten aikataulusta
ja järjestyksestä tarvitaan yksityiskohtaista ja selkokielistä viestintää.
Helsingin Sanomissa julkaistiin mielipidekirjoitus
liittyen YLEN MOT-ohjelman esiin tuomiin ongelmiin
vammaisten kohtelussa otsikolla ‘Teipit ja kuormaliinat eivät kuulu ihmisten välisiin kohtaamisiin’. Kirjoitimme yhdessä Kehitysvammaisten Tukiliiton lakimies Tanja Salisman ja Tampereen yliopiston
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autismikirjon ja kehitysvammapsykologian professori Elinan Konnun kanssa siitä, että valtaosa haastavista tilanteista voidaan kehitysvammaisten palveluissa kokonaan ehkäistä ja tarpeen tullen ratkaista
muilla kuin rajoitustoimilla.
Jaatinen jatkoi työtään vuonna 2012 perustamassaan ensitietoverkostossa, johon kuuluu ensitiedon
laadun edistämisestä kiinnostuneita järjestö- ja muita tahoja. Ensitietoverkoston tavoitteena on ollut,
että Suomeen laaditaan kansallinen suositus ensitiedon antamisesta. Ensitietoverkoston pitkäaikainen tavoite saavutettiin, kun ensitietosuosituksen
laatiminen sisällytettiin kansallisen lapsitstrategian
toimenpiteisiin. Ensitiedolla tarkoitetaan tietoa, joka
annetaan perheelle, kun perheenjäsenet kohtaavat
lapsen tai sikiön sairauden tai vammaisuuden.
Minua Kuullaan -hankkeessa koottiin palvelusuunnitelman laatimisen laatukriteereitä sekä uudistettiin 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 Vammaisfoorumissa (lapset ja nuoret -työryhmä ja vaikuttajaverkosto).
Osallistuimme myös Suomen Omaishoidon verkoston sekä Palvelupolkumalli-verkoston toimintaan, ja
kehitimme omaishoidon sisältöjä verkkoon yhteistyössä Digi- ja viestintäviraston kanssa. Yhteistyö
verkostoissa on lisännyt tietoisuutta vammaisten ihmisten asioista ja vahvistanut erityisesti vammaisten
lasten ja nuorten äänen esiin saamista.
Jaatinen oli mukana Lastensuojelun Keskusliiton
koordinoimassa Anna ääni lapselle -kuntavaalikampanjassa keväällä 2021. Helsingin Sanomien Lasten
uutisten vaalipaneelissa esitimme puolueiden puheenjohtajille vammaisen lapsen toiveen henkilökohtaisesta avusta harrastustoimintaan. Vaalipaneeli
keräsi noin 35 000 online-katsojaa. Lisäksi tallennetta katsottiin noin 32 000 kertaa.

EDUSTUKSET JA JÄSENYYDET

Kirkkohallituksen saavutettavuuden ja vammaisuuden neuvottelukunnassa kaudella 2020–2024 ovat
mukana puheenjohtaja Kristiina Kartano ja toiminnanjohtaja Satu Mustonen.
Jaatinen on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n
sekä omaishoidon verkoston jäsen.
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YHDISTYKSEN HALLINTO JA
RAHOITUS
HALLINTO

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.4.2021 etänä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat
kuten vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastuskertomus ja valittiin yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kristiina
Kartano. Hallituksen jäseniksi valittiin Tuija Mikkola, Minna Sulanen, Mervi Kosunen ja Hanna ViirretViljamaa. Varajäseniksi valittiin Linda Leppänen, Sari
Laiho ja Päivi Niinisaari. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 10 kertaa.

HENKILÖKUNTA

Vuonna 2021 yhdistyksen palveluksessa oli 8 työntekijää, joista 3 kokoaikaista ja 5 osa-aikaista (yhteensä 6 henkilötyövuotta). Toimintaa toteuttivat myös
kerho-ohjaajat, jotka kaikki ovat oman alansa ammattilaisia, sekä lastenhoitajat, avustajat, opiskelijat
ja vapaaehtoiset.

KIRJANPITÄJÄ JA TILINTARKASTAJA

Kirjanpitäjänä toimi Marja-Leena Kuusela/Leerma
Oy. Tilintarkastajana toimi KHT Janne Immonen AuditPlan oy.

RAHOITUS JA TUKIJAT

Vuoden 2021 toiminta toteutui pääosin STEA:n tuella. Toimintaa tukivat lisäksi Helsingin ja Espoon
kaupungit, British Women’s Association of Helsinki,

Taike, JRT-säätiö, Suomen Kulttuurirahaston Maire
ja Aimo Mäkisen rahasto sekä Stiftelsen 7:nde Mars
Fonden. Tavaralahjoituksin tai aineettomin lahjoituksin toimintaa tukivat Moomin Characters Oy Ltd,
Ruokaboksi Oy, Flying Tiger Copenhagen Kamppi,
Suomalainen Kirjakauppa Kamppi, Hesburger, Junior
Hemmet, LUSH, K-Supermarket Roihuvuori, Nic-ice
sekä lukuisat yksityishenkilöt.

VARAINHANKINTA

Varainhankintaa tehtiin jäsenmaksu- ja osallistumismaksuilla sekä rahankeräyksellä. Henkilöjäsenmaksua ei peritty lainkaan vuonna 2021 koronan vuoksi. Kannatusjäsenmaksu oli vapaavalintaisesti 25,
50 tai 100 euroa. Vammaisperheyhdistys Jaatinen
ry:lle myönnetty Poliisihallituksen rahankeräyslupa RA/2019/837 1.1.2020- 31.12.2021 oli voimassa
koko maassa poislukien Ahvenanmaa.
Kerättyjä varoja on käytetty vammaisten lasten,
nuorten ja perheiden vertaistuki- ja tiedotustoimintaan, vammaisperheiden monitoimikeskuksen toimintaan, internet-toiminnan, kerhojen ja tapahtumien järjestämiseen, vaikuttamistyöhön, toiminta-,
kuntoutus- ja harrastusvälineiden, erityislelujen ja
kommunikaatiomateriaalin hankintaan.

suunnattuja tapahtumia Siilinjärvellä ja Varkaudessa. Jaatisen edustaja oli mukana Siilinjärven ja Varkauden Perheentalojen ohjausryhmissä sekä Perheentalojen yhteisöllinen kehittämisen kokouksissa.
Myös Perheentalojen saavutettavuutta ja esteettömyyttä kehitettiin edelleen yhteistyössä.
Vaikuttamistyössä nostettiin esiin perheiden palveluihin ja tiedon saantiin sekä vammaisten kaltoinkohteluun liittyviä kysymyksiä. Vammaisperheiden
palvelut ovat toteutuneet puutteellisesti samaan
aikaan kun tarve palveluille on kasvanut.
Yhdistyksen toiminta on riippuvainen siihen saatavista avustuksista, ja vuonna 2021 toteuma oli suunnitellun mukainen.

JAATINEN KIITTÄÄ
LÄMPIMÄSTI KAIKKIA
YHTEISTYÖKUMPPANEITAAN!

VUOSI PÄHKINÄNKUORESSA: YHDISTYKSEN
TOIMINTA JA TALOUDELLINEN TILANNE 2021

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 sopeutettiin, siirrettiin ulos ja
vietiin verkkoon. Töitä tehtiin paljon etänä. Majan
toimintoja toteutettiin soveltuvin osin netissä sekä
somessa: vanhojen tuttujen lähitoimintojen rinnalla
kohdattiin verkossa. Majan tiloja ja aistiympäristöä
kehitettiin entisestään ja toinen aistihuone avattiin.
Majan tiloja on varattu oman perheen tai pienen
ryhmän käyttöön.
Rajoituksista huolimatta lähes kaikki harrastuskerhot ja vertaisryhmät voitiin toteuttaa etäyhteyksin
vuonna 2021. Perheet saivat tukea ja vaihtelua eristäytyneeseen arkeen verkkotapaamisten lisäksi apuja toimintavälinelainojen muodossa.
Minua Kuullaan -hanke sopeutti toimintaansa vallitseviin olosuhteisiin ja samoin tehtiin koululaisten
taidetyöpajoille.
Tiivis yhteistyö Perheentalojen kanssa jatkui. Perheentalojen kanssa järjestettiin erityislapsiperheille
JAATINEN VUOSIKERTOMUS 2021

17

TUKEA TIETOA ILOA IDEOITA
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry ˑ p. 09 477 1002
sähköposti: akseli@jaatinen.info ˑ www.jaatinen.info
Käyntiosoite: Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki
Postiosoite: Parivaljakontie 6, 00410 Helsinki
Facebook: Jaatinen.info ˑ Instagram: jaatinenry ˑ Twitter: @jaatinenry
YouTube: Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry

Lahjoitustili: Nordea FI98 1378 3000 2097 89

Poliisihallituksen Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:lle myöntämä rahankeräyslupa RA/2022/497
on voimassa toistaiseksi koko maassa poislukien Ahvenanmaa. Kerätyt varat käytetään vammaisten
lasten, nuorten ja perheiden vertaistuki- ja tiedotustoimintaan, vammaisperheiden monitoimikeskuksen toimintaan, kerhojen, leirien ja tapahtumien järjestämiseen, vaikuttamistyöhön sekä toiminta-,
kuntoutus- ja harrastusvälineiden, erityislelujen ja kommunikaatiomateriaalin hankintaan. Yhdistys
toimeenpanee keräyksen ja järjestää itse toiminnan, johon se kerää varoja.

