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Toiminta-ajatus, tarkoitus ja arvot

Jaatinen on vammaisten lasten vanhempien perustama 

yhdistys, joka kutsuu vammaisia lapsia ja nuoria, heidän 

vanhempiaan, sisaruksia, isovanhempia ja muita läheisiä 

sekä vammaisten lasten kanssa työskenteleviä henkilöitä 

mukaan toimintaansa. Sanalla sanoen kaikki, jotka 

haluavat edistää vammaisen lapsen asiaa.

Toiminnan päämääränä on edistää vammaisen lapsen ja 

nuoren koko perheen ihmisoikeuksien toteutumista, 

hyvinvointia, elämänhallintaa sekä arjen sujumista ja 

osallisuutta. Tavoitteena on löytää luovia ratkaisuja 

vammaisen lapsen asioissa edistämällä mm.

• tiedonvälitystä
• avointa keskustelua
• ideoiden ja ilon jakamista
• eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja ymmärrystä 

toistensa näkökannoista.

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.

Avoin keskustelu nostaa esiin vammaisperheiden 

tärkeäksi kokemia aiheita ja tarjoaa mahdollisuuden 

osallistumiseen, vaikuttamiseen ja jakamiseen. 

Vaikutustyö onkin nykyään iso osa Jaatisen toimintaa. 

Vammaisten lasten ja nuorten ja heidän perheidensä ääni 

on vaarassa jäädä taka-alalle ilman avoimuutta ja 

aktiivista osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Jaatinen on vammaisten 
lasten vanhempien vuonna 
1997 perustama yhdistys, 
joka ei tunne diagnoosi- tai 
kuntarajoja. Yhdistys on 
poliittisesti ja 
uskonnollisesti 
sitoutumaton. Kotipaikka 
on Kauniainen, toimipaikka 
sijaitsee Helsingissä.

Jaatinen on saanut 
nimensä Arto Paasilinnan 
romaanista Onnellinen 
mies siltainsinööri Akseli 
Jaatiselta, joka osoittaa 
samanlaista rohkeutta, 
pitkäjänteisyyttä, voimaa ja 
uskomatonta luovuutta, 
jota vammaisten lasten 
vanhemmista ja läheisistä 
löytyy. Ensimmäinen 
Jaatisen jäsenmaksun 
maksanut jäsen oli kirjailija 
Arto Paasilinna.

Jaatisen arvot:

Ihmisarvo - Tasa-arvoisuus 
- Monenlaisuus

Yhteisöllisyys - Toinen 
toisensa tukeminen -
Jakaminen

Avoimuus 
tiedonvälityksessä

Rohkeus - Toivo - Luovuus 
- Ilo
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Tiedonvälitystä ja keskustelua netissä

Avoimia, kaikille vammaisen lapsen asioiden 

edistämisestä kiinnostuneille tarkoitettuja foorumeita ja 

myös luottamuksellisia vertaistuen keskusteluryhmiä. 

Maja - vammaisperheiden oma tila

Vammaisperheiden oma tila Maja Helsingin Malminkarta-

nossa on kohtauspaikka ja yhteinen olohuone. Majalle voi 

piipahtaa tapaamaan ystäviä ja siellä monenlaiset toimijat 

voivat järjestää ohjelmaa, jota lapset ja perheet haluavat. 

Yhdessä tekemistä ja ideointia

Tapahtumia ja kerhoja yhdessä perheiden ja järjestöjen 

kanssa perheiden tarpeen ja ideoiden pohjalta. Tapahtu-

mien järjestäminen palvelee myös tiedonhankintaa ja 

luovien ajatuksien etsimistä. Yhteisessä keskustelussa ja 

yhdessä tekemällä saadaan iloa ja löydetään ratkaisuja 

arjen haasteisiin, uusia ideoita ja näkökulmia vammaisen 

lapsen ja nuoren koko perheen elämään.

Ideat ja vinkit kiertoon ja talteen

Majan tietopankissa kirjallisuutta, julkaisuja ja perheiden 

antamia vinkkejä sekä erityisleluja, pelejä ja apu- ja 

kuntoutusvälineitä lasten kokeiltavaksi ja käyttöön. 

Kenguru- ja Pelikaanivuokraamoista välineitä voi 

vuokrata kotiin, päiväkotiin kouluun.... 

Tietopankki JaatisWikissä vinkkejä ja linkkejä huviksi ja 

hyödyksi vammaisille lapsille, vammaisperheille ja vam-

maisten lasten parissa työskenteleville ammattilaisille. 

Yhdessä vaikuttamista

Tiedonvälitys ja avoin keskustelu ovat vaikuttamisen 

tärkeitä keinoja. Vaikuttamistyössä Jaatinen tekee 

yhteistyötä muiden vammaisjärjestöjen kanssa. 

Toimintamuodot



Jaatinen Facebookissa 

Jaatisen tiedotussivu Facebookissa, jaatineninfo, on 

luettavissa ilman Facebookiin liittymistä. Uutisia ja 

ilmoituksia laajasti vammaisen lapsen ja nuoren asiaa 

koskien. Tykkääjiä 1444

Jaatisvanhemmat on vammaisten lasten vanhemmille 

tarkoitettu suljettu keskusteluryhmä. Jäseniä  on 372.

Jaatisen ystävät - vammaisperheiden monitoimitila 
Facebookissa  on suljettu ryhmä kaikille vammaisen 

lapsen asioista kiinnostuneille. Jäseniä on 547. 

Yhteisesti vammaisten ihmisten asioista on avoin 

keskusteluryhmä kaikille vammaisten ihmisten asiasta 

kiinnostuneille. Keskusteluja voi lukea, vaikka ei kuuluisi 

ryhmään. Jäseniä 1528.

Twitter - järjestöjen keskustelufoorumi

Twitteristä meidät löytää nimellä: @Jaatinenry. Seuraajia 

oli vuoden lopussa 1205 henkilöä. 

Meidät löytää nyt myös Instagrammista

Joulukuussa 2016 Jaatiselle perustettiin Instagram-tili.

Löydät meidät nimellä jaatinenry. Käy seuraamassa!

Perinteiset keskustelufoorumit

Jaatisposti on sähköpostiryhmä, jossa voi käydä 

keskustelua ja välitetään tietoa vammaisen lapsen ja 

nuoren asioista. Ryhmää voi seurata omasta 

sähköpostista käsin tai verkkosivulla. Jäseniä on 1298.

JaatisTietoisku on tietoa välittävä sähköpostiryhmä. 

Ryhmää voi seurata sivulla 

groups.yahoo.com/groups/jaatistietoisku. Jäseniä 

ryhmässä on 213.

6 Tiedonvälitystä ja keskustelua netissä

Jaatinen.info –sivulta 
löydät linkit kaikille 
Jaatisen foorumeille, jotka 
tarjoavat tilaa tiedon 
välittämiselle ja 
keskustelulle. 
Tiedon välittäminen 
vammaisen lapsen ja 
nuoren asioissa ja 
avoimeen keskusteluun 
kannustaminen ovat 
yhdistykselle tärkeitä 
tehtäviä.
Facebookissa käydään 
vertaiskeskusteluja ja 
välitetään tietoa 
yhdistyksen oman 
toiminnan lisäksi laajasti 
vammaisen lapsen ja 
nuoren asioista.
Twitter on nopeasti 
reagoiva tiedonvälitys- ja 
keskustelukanava, jonka 
kautta tavoittaa hyvin 
myös muita 
vammaisjärjestöjä. 
Jaatinen on tarjoaa lisäksi 
edelleen vammaisen 
lapsen asioista tiedottavia 
ja keskustelevia 
sähköpostitse toimivia 
foorumeita, sillä kaikki 
eivät halua käyttää 
uudempia sosiaalisen 
median foorumeita. 
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Jaatisblogi

Jaatisblogin tekstit ovat käsitelleet pääasiassa 

vammaisen lapsen perheen arkea iloineen ja suruineen. 

Vuonna 2016 julkaistiin 22 jaatisvanhemman kirjoittamaa 

kirjoitusta. Kirjoitukset sivusivat mm. 

• Erityistä sisaruutta 

• Työn ja omaishoidon yhdistämistä

• Byrokratiaviidakkoa

• Vanhemman tuntemuksia kaiken sen keskellä

JaatisWiki – www.jaatiswiki.wikispaces.net

JaatisWiki on wikisivusto, joka toimii tietopankkina 

vammaisten lasten ja nuorten asioissa. Sen tarkoitus on 

koota ja jakaa erityisesti kokemustietoa. JaatisWiki myös 

tukee perheiden, läheisten ja ammattilaisten yhteistyötä.

Yhteensä JaatisWikin eri osioissa vieraili 34667 kävijää 

vuonna 2016*. ”Välineet” oli JaatisWikin suosituin osio 

vuonna 2016, ”Maailmalle” toiseksi ja ”Koti” suosituin. 

Tämä kertoo siitä, että vinkkejä etsitään hyvin 

käytännönläheisiin arjen pulmiin.   

Taulukossa JaatisWikin eri osioissa vierailleet kävijät v. 2016. 
Lisäksi etusivulla ja /tai ohjesivuilla vieraili 13070 kävijää, 
mutta koska nämä kävijät todennäköisesti jatkoivat muille 
wikisivuille, heitä ei ole taulukossa erikseen esitetty.

Jaatisblogissa käsitellään 
ilmiöitä vammaisten 
lasten perheiden 
elämästä.

JaatisWiki-sivu on 
vammaisperheiden oma 
”niksi-pirkka”, jonne 
yhdessä kootaan 
vammaista lasta, nuorta ja 
perhettä hyödyttäviä 
vinkkejä.
Wiki-ideologian mukaan 
kaiken ei tarvitse - eikä 
tule - olla valmiiksi 
kirjoitettua, vaan käyttäjät 
voivat kirjoittajaksi 
rekisteröityään täydentää 
tietoja omilla 
kokemuksillaan ja 
vinkeillään.
JaatisWikin osat ovat 
etusivun ja 
kirjoitusohjeiden lisäksi: 
• Tietoa ja tukea 
• Hyvä olo 
• Taitojen kehittäminen
• Harrastaminen 
• Välineet 
• Koti
• Maailmalle 



8 Maja – vammaisperheiden oma tila   

Jaatisen Maja on esteetön 
ja sen tilat taipuvat 
monenlaiseen toimintaan. 
Tiloissa on mahdollista 
järjestää toimintaa 
esimerkiksi niin, että 
vanhemmille ja lapsille on 
omaa toimintaansa 
omissa ryhmissään.
Jaatisen Maja, sen 
toiminta ja välineet 
muotoutuvat kaikkien 
toimintaan osallistuvien 
perheiden yhteistyöllä.

Jaatisen Maja on vammaisperheiden yhteinen olohuone 

ja kohtauspaikka. Majalle on helppo tulla – siellä voi olla 

kuin kotonaan. 

Maja valittiin vuonna 2016 Helsingin toiseksi

lapsiystävällisimmäksi paikaksi yleisöäänestyksessä, 

jonka järjestivät Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs, 

LillaLuckan och Ung Martha. 

Perusteluna oli: Norr om Helsingfors finns Jaatisen
Maja, ett barnvänligt mötesställe, speciellt för barn i 
behov av särskilt stöd. Barnfamiljer och barn med 
funktionsnedsättningar kan träffas för umgänge och lek, 
och enligt familjernas egna önskemål ordnas även ledd 
verksamhet. Tack Jaatisen Maja för det arbete ni gör, 
ert lättillgängliga utrymme är viktigt och behövs.



9

• Iso keittiö
• Pikkukeittiö 
• Kirpputori
• Kenguru- ja Pelikaani-vuokraamo
• Pop up -aistitila

Vuonna 2016 Majalla löytyi seuraavia tiloja:

Pop up ‐aistitila

• Kahvihuone / suuri sali
• Monitoimitila
• Ryhmähuone
• Peuhusali
• Lepohuone



10 Vertaistuen toimijoita Majalla

Maja auki!

Avainkortilla Majalla voi piipahtaa silloin kun se itselle 

sopii, paitsi yksityistilaisuuksien aikana. Maja oli v. 2016 

toiminnassa ja auki avainkorttilaisille heinäkuun 

kesäloma- ja joulun välipäivien joulutaukoa lukuun 

ottamatta päivittäin aamuyhdeksästä iltayhdeksään. 

Ilman avainkorttia Majalla voi piipahtaa aina kun 

henkilökuntaa on paikalla. Jaatisen toimisto on avoinna 

maanantaista torstaihin klo 10-16, iltaisin Leiki itse –

iltoina, joita järjestettiin vuoden aikana 14, ja muulloin 

sopimuksen mukaan.   

Majan toimijoita ja tilaisuuksia

Vuonna 2016 avainkortteja oli käytössä 42:lla perheellä 

tai muulla toimijalla. Yksityistilaisuuksia, kuten 

kokoontumisia, lasten syntymäpäiväjuhlia ja muita juhlia, 

Majalla järjestettiin vuoden aikana 29. 

Yksityistilaisuuksien lisäksi 26 vammaisjärjestöä tai 

nimen saanutta vanhempainryhmää järjesti Majalla 

yhteensä 55 tilaisuutta (mm. perhetapaamisia, 

kokouksia, kerhoja, juhlia, konsultaatiotilaisuuksia). 

Lisäksi tiloissa vieraili ja vietti aikaansa päiväkoti- ja 

kouluryhmiä, vammaisten lasten parissa työskenteleviä 

ammattilaisia, järjestöjen työntekijöitä sekä alan 

opiskelijoita.

Jaatisen oma toiminta Majalla

Omia ja yhteistyössä järjestämiään tilaisuuksia varten 

Jaatinen varasi Majan tilat 91 kertaa vuoden 2016 

aikana.

Majalle voi piipahtaa 
leikkimään ja 
kahvittelemaan. 
Perheillä ja muilla 
toimijoilla on mahdollisuus 
järjestää Majalla juuri 
sellaista ohjelmaa, jota 
lapset ja heidän 
perheensä haluavat: 
kerhoja, kursseja, 
tapahtumia ja tansseja –
ohjelmaa laidasta laitaan. 
Jaatisen jäsenperheet 
voivat avainkortin 
lunastettuaan varata 
Majan tiloja ilmaiseksi 
vaikkapa lapsen 
synttärijuhliin. Myös 
vammaisjärjestöt voivat 
vuokrata tiloja omiin 
kokoontumisiinsa ja 
tapahtumiinsa. 
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Perjantai Party – sisarusten oma ilta

Tosi kiva päivä – liikunnallinen tapahtuma perheille

Jaatisen 18-vuotissynttärijuhlat perheille



12 Ideat, vinkit & välineet

Kirjallisuutta

Kahvihuoneen kirjastoon on kerätty vammaisuuteen ja 

vammaisiin lapsiin ja nuoriin liittyviä kirjoja, joista osaa 

voi myös lainata. 

Leluja 

”Erityisen Kivojen Lelujen Kaappiin” on koottu 

pedagogisesti suunniteltuja leluja, ja ne ovat lasten 

käytettävissä aikuisten ohjauksessa. Leikkihuoneen lelut 

ovat vapaasti Majalle tulevien lasten leikittäväksi 

tarkoitettuja. 

Pieniä apuvälineitä

Pieniä apuvälineitä kokeiltavaksi ja käytettäväksi löytyy 

”Kiinalaisesta lipastosta”. Esimerkiksi kirjoittamisen 

apuvälineet tai juomisen haasteita helpottamaan 

suunnitellut, erityisesti muotoillut lasit ja mukit.

Kirppis

Erityistavaroiden kierrätystä varten Majalta löytyy 

pienimuotoinen kirpputori. 

Majalle kootaan 
perheiden iloksi ja 
hyödyksi kirjallisuutta, 
erilaisia leluja ja apu-, 
toiminta-, harrastus- ja 
kuntoutusvälineitä. 
Tavoitteena on edistää 
vammaisten lasten ja 
nuorten toiminta- ja 
harrastusmahdollisuuksia 
tarjoamalla tietoa 
välineistä ja välineitä 
kokeiltavaksi.
Monet peleistä ja toiminta-
ja harrastusvälineistä voi 
pieneen hintaan vuokrata 
myös kotiin. Kuten kaikki 
muukin Jaatisen toiminta, 
myös vuokraamoiden 
välineet ja toiminta on 
suunnattu kaikille 
tarvitseville lapsille, ilman 
diagnoosi-, kieli-, kunta-tai 
järjestörajoja. Kaikki 
välineet ovat myös 
järjestöjen ja päiväkotien 
sekä kuntoutus-, opetus-
ja hoitotahojen 
käytettävissä. 
Kalliin hinnan tai niiden 
vaatiman säilytystilan 
vuoksi kaikkia välineitä ei 
aina ole mahdollista 
hankkia kullekin lapselle 
omaksi, jolloin välineet 
toimivat yhteisinä. Osa 
välineistä palvelee 
perheitä ostopäätöksen 
tukijana. 
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Kenguru-vuokraamosta toiminta- ja harrastusvälineitä

Jaatinen ylläpitää yhteistyössä Kehitysvammaisten 

Tukiliiton Malike-toiminnan kanssa toiminta- ja 

harrastusvälinevuokraamo Kengurua. Jaatinen vastaa 

vuokraamon käytännön toiminnasta, toimintavälineiden 

vuokralle antamisesta, varastoinnista, esittelemisestä 

perheille ja käyttöopastuksesta ja sen aiheuttamista 

kuluista. Malike-toiminta opastaa Kenguru-vuokraamon 

työntekijöitä ja huolehtii välineiden huoltokuluista ja 

vuokrien maksuliikenteestä. Yhdessä Malike-toiminnan 

kanssa järjestämme myös Malike Meets Kenguru -

kokeilutapahtumia. 

Vuonna 2016 Kenguru-välineet olivat vuokrattuina 

yhteensä 1031 vrk ja Malike- ja Kengurutoiminnan 

omassa käytössä 179 vrk. Suosituin väline oli 

maastopyörätuoli Hippocampe, jota löytyy kolmea 

kokoa. 

Pelikaani-vuokraamosta sovellettuja pelejä ja 

kuntoutuksen välineitä

Pelikaani-vuokraamo tarjoaa sovellettuja pelejä, 

kommunikaatiomateriaalia, pieniä apu- ja 

kuntoutusvälineitä. Pääosin Pelikaanin pelit ja välineet 

ovat käytössä Majalla. Esimerkiksi sovellettujen pelien 

avulla on mahdollista järjestää hauskaa ohjelmaa 

syntymäpäiväjuhlijoille. Vuoden 2016 suosituin väline oli 

äänituntumasoitin Taikofon, jonka saimme lahjoituksena 

Aistituotteelta.  

Duett-yhdistelmäpyörä

Taikofon - äänituntumasoitin

Hippocampet rivissä
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• Näkömonivammaisten lasten perhetapaaminen 

yhteistyössä Näkövammaisten liiton kanssa

• Perhetapahtuma venäjänkielisille vammaisten lasten 

perheille yhteistyössä Polli ry:n, Hilman ja Leijonaemot 

ry:n kanssa

• Aistihuoneen avajaiset

• Tosi Kiva Päivä yhteistyössä Laurea AMK:n, Helsingin 

Kehitysvammatuki 57 ry:n, Espoon ja Vantaan 

kehitysvammatukiyhdistysten kanssa

• iPad-ilta

• Malike Meets Maja kesätapahtuma ja retki Villa 

Elfvikiin yhteistyössä mm. Malike-toiminnan kanssa

• Kosketusviesteillä lapsen kanssa kommunikointi -

koulutus

• Toimiva perhe –luento 

• Lapsen kuntoutusta koskeva paneelikeskustelu 

yhteistyössä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa

• Book Creator-työpaja 

• Musiikkiryhmien järjestämä vappujuhla

• Kaikkien lasten synttärit

• Retki Romeo ja Julia -balettiin

• Perheiden grillijuhla

• Jaatisen 18-vuotissynttärijuhlat perheille

• Kaksi teemailtaa vammaisten lasten sisaruksille

• Kinestetiikkaluento- ja työpaja

• Arkirakkaus-viikonloppu ja Parisuhteen palikat –ilta 

pariskunnille yhteistyössä Parisuhdekeskus Katajan 

kanssa

• Retki Fazerilaan koko perheelle

• Aisti-ilta koko perheelle

• Hemmottelupäivä äideille

• Joulutapahtuma, lauluja ja joulumessut

Jaatistapahtumia 2016

Jaatisen retki Fazerilaan

Tosi kiva päivä

Pokemon-jahti 
Jaatisen 18-vuotissynttäreillä
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Kaikkien lasten 
synttäreillä perheen 
jokainen lapsi on 
päivänsankari, jolle 
lauletaan, jonka kanssa 
leikitään ja herkutellaan 
ja joka saa itse valita 
lahjapöydästä 
haluamansa lahjan

Jaatinen täytti 18-
vuotta ja juhlissa 
päästiin mm. 
kokeilemaan 
sumopainia 

Perjantai Party oli 
Laurean opiskelijoiden 
järjestämä sisarusten 
oma ilta, jossa 
herkuteltiin ja kisailtiin 
usean tunnin ajan.



Musiikkikerhot

Majan kolme musiikkiryhmää ovat musiikkiterapeuttien 

ohjaamia, Musikantit apsille ja kaksi Bändiryhmää 

nuorille. Musiikkiryhmät on tarkoitettu kaikille musiikista 

pitäville vammaisille lapsille ja nuorille tarvittaessa 

yhdessä vanhemman tai avustajan kanssa. Vuonna 2016 

ryhmiä oli kolme, kerhokertoja oli 24.

Leiki itse -illat 

Leiki itse –iltoina lapset ja perheet ovat tervetulleita 

Majalle leikkimään ja peuhaamaan. Avainkorttia ei 

tarvita, sillä henkilökuntaa tai vapaaehtoisia on paikalla 

avaamassa ovea, mutta he eivät häiritse leikkijöitä. 

Vuonna 2016 Leiki itse –iltoja oli 7.

Pikku-Miinat – iloa ja vertaistukea altaalla

Vaikeavammaisten lasten ja nuorten perheiden 

uintiryhmä ui erityisuimaopettajan johdolla 

lauantaiaamuisin Ruskeasuon koulun lämpimässä 

altaassa. Uintiryhmä tarjoaa mahdollisuuden koko

vammaisperheen harrastukseen, jossa jokaisella 

perheenjäsenellä on kivaa. Perheen lapset tapaavat 

muita lapsia ja vanhemmat toisia vanhempia. Kun 

kaveruussuhteita syntyy eri perheiden lasten ja aikuisten 

välille, on kerhon sosiaalinen merkitys suuri ja tuo kaikille 

iloa ja voimia. Ryhmiä on kolme, kerhokertoja oli 25.

Nuorten toiminnallinen kerho

Vammaisten nuorten toiminnallinen kerho kokoontui 

Majalla ja retkeili kaupungilla kolme kertaa.

16
Jaatiskerhoja ja vertaisryhmiä 2016
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Kahvikukkaset

Kahvikukkaset on aamupäivän vanhempainryhmä, 

jonne voi tulla yksin, kaksin tai lapsen kanssa – myös 

sisarukset ovat tervetulleita. Kahvikukkaset kokoontui 

10 kertaa vuoden 2016 aikana. 

Toimintapanotteinen vertaistukiryhmä

Vertaisohjaajien vetämässä erityislasten vanhempien 

vertaistukiryhmässä on keskustelujen ohessa 

ohjelmassa myös mm. liikunta- ja rentoutusharjoituksia. 

Ryhmän ajaksi järjestetään lastenhoito. Ryhmä 

kokoontui neljä kertaa. Yhteistyössä Leijonaemot ry:n 

kanssa.

Lukupiiri

Vertaistukea kirjallisuuden kera. Majalla kokoontumisia 

oli 11, lisäksi lukupiiri kokoontuu myös Facebookissa. 

Jooga

Äitien joogaryhmä joogasi viiden kerran jakson keväällä 

2016. Ryhmä järjestettiin yhdessä Espoon Autismi- ja 

Aspergeryhdistyksen kanssa. 

Pohjolan Betoni ja Rapa

Sählyryhmä Pohjolan Betoni ja Rapa pelaa Varma 

Tennishallissa Helsingissä. Kaikki vanhemmat ovat 

tervetulleita mukaan, aloittelijat ja kokeneemmat 

pelaajat. Pohjolan Betoni ja Rapa pelasi 39 kertaa 

vuoden 2016 aikana.
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Jokaisen vammaisen 
lapsen ja nuoren perheen 
on saatava mahdollisuus 
vaikuttaa. Jaatisen 
ylläpitämät, kaikille 
vammaisten lasten ja 
nuorten asioista 
kiinnostuneille tarkoitetut 
foorumit tarjoavat tähän 
kanavan.
Jos ratkaisuja ei julkisen 
keskustelun - tai 
lakimiehen neuvojen 
avulla - löydy, Jaatisen 
toiminta-ajatukseen 
kuuluu selvittää ongelmaa 
aktiivisesti tai etsiä muita 
tahoja, jotka voivat 
puuttua asiaan.
Yhteistyö on 
vaikuttamisessa tärkeää. 
Jaatinen tekee 
vaikuttamisen yhteistyötä 
niin perheiden kuin 
muiden järjestöjen 
kanssa.

Tiedonvälitys ja vaikuttamistoiminta

Tiedonvälitys ja vaikuttamistoiminta ovat yhteydessä 

toisiinsa. Kun epäkohdista puhutaan rakentavasti 

avoimella foorumilla, ratkaisu saattaa löytyä joko yhdessä 

pohtimalla tai kun tieto epäkohdasta saavuttaa ne henki-

löt, jotka voivat sen korjata. Epäkohdan esille nostaminen 

ei toki aina riitä. Avoin keskustelu ja tiedottaminen ovat 

kuitenkin tärkeitä myös siinä vaiheessa, kun asian korjaa-

miseksi ryhdytään yhdessä tekemään työtä. Toisinaan 

aihetta voi olla tarpeen käsitellä pienemmällä porukalla. 

Tällainen on esimerkiksi hoidonrajauksia koskeva asia, 

jota varten perustettiin oma keskusteluryhmänsä.

Vaikuttamista yhteistyössä 

Jaatinen tekee vaikuttamistyötä vammaisten lasten, 

nuorten ja heidän perheidensä elämänlaadun 

edistämiseksi ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon ja 

yleiseen mielipiteeseen myös yhteistyössä muiden 

järjestöjen kanssa mm. Vammaisfoorumissa ja YTRY-

verkostossa. Varapuheenjohtaja Kristiina Kartano edusti 

yhdistystä Valtakunnallisessa vammaisneuvostossa 

varajäsenenä v. 2016.

Vaikuttamisella vammaiskortin toteuttamiseen

Jaatinen teki useita vuosia vaikuttamistyötä se eteen, 

että vammaiskortti toteutettaisiin Suomessa. Vuonna 

2016 käynnistyi EU-hanke, jonka tuloksena 

vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön. Hankkeesta 

vastaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Jaatinen 

osallistuu hankkeeseen yhteistyökumppanina. 

Toteuduttuaan vammaiskortti tarjoaa työkalun edistää 

vammaisten ihmisten osallisuutta, liikkumista ja 

matkustamista.
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Työ ensitiedon laadun parantamiseksi jatkui

Ensitietoverkostoon kuului vuonna 2016 jo 20 

viranomais- ja järjestötahoa. Verkosto on koottu 

edistämään perheelle lapsen odotusaikana ja syntymän 

jälkeen annettavan ensitiedon laatua. 

Ensitietoverkoston tavoitteena on saada ensitieto-

suositus Suomeen. Tavoitetta ei rahoituksen puuttuessa 

ole vielä saavutettu, mutta verkosto jatkaa työtään. 

Verkoston vuonna 2015 suomentama irlantilainen 

ensitiedon suositus toimii tässä tukena. 

Palvelusuunnitelma tukemaan elämänhallintaa

Palvelusuunnittelun tueksi kehittämäämme työkalua, 

Hyvän elämän palapeliä, esiteltiin kesäkuussa 2016 

Tukholmassa kansainvälisessä kongressissa, jonka 

järjesti International Society on Early Intervention (ISEI). 

Palapeli oli esillä myös Majan koulutuksissa ja kahdessa 

muualla tapahtuneessa kotimaan koulutuksessa. 

Palautteen mukaan Palapeliä on hyödynnetty myös 

lastensuojelun työskentelyssä ja nuorten hyvinvoinnin 

kehittämistehtävissä. 

Lasten ja nuorten henkilökohtainen apu

Ytry-verkoston työryhmä, jossa Jaatinen oli mukana, 

laati verkkojulkaisun Katsaus lasten ja nuorten henkilö-
kohtaiseen apuun ja sen suositusten pohjalta 

selkokielisen esitteen. Katsaus löytyy verkkosivulta 

www.vamlas.fi/julkaisut

Ytry-verkosto on vammaisten ja pitkäaikaissairaiden 
lasten vanhempien ja yhdistysten yhteistyöryhmä, jota 
Vamlas koordinoi.
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Vammaiskortti-hanke (2016 – 2017) edistää vammaisten 
ihmisten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja liikkuvuutta 
Euroopassa
Yhtenäisellä Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat 
Suomessa ja muissa EU-maissa todentaa vaivattomasti 
vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkusta-
essaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja 
osallistuessaan vaikkapa liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. 
Vammaiskortti on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat 
erityistä tukea osallistumisessa yhteiskunnan toimintaan. 
Vammaiskortti on vapaaehtoinen.
Palveluntarjoajille yhtenäinen kortti mahdollistaa 
palveluiden kehittämisen. Vammaiset ihmiset voidaan 
huomioida jatkossa paremmin.
Vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön vuonna 2018.
Vammaiskortti-hanketta koordinoi Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiö yhdessä Jaatinen – vammaisperheiden 
monitoimikeskuksen kanssa. Hankkeen työryhmään 
kuuluvat myös Aivoliitto, Kuurojen Liitto, Kuuloliitto, 
Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Uudenmaan Tukipiiri 
Kela sekä Sosiaali- ja terveysministeriö. Kortin 
kriteeristön määrittelyssä on mukana Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos (THL) sekä laaja joukko suomalaisia 
vammaisjärjestöjä. 
Hanketta rahoittaa EU-komissio.
Lisätietoja: www.vammaiskortti.fi
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Valpas-hanke (2016 – 2018) edistää vammaisen lapsen 
ja hänen perheensä kokonaisvaltaista tukea.

Maaliskuussa 2016 käynnistyi Vamlasin koordinoima ja 

yhdessä Jaatisen kanssa toteuttama Valpas-hanke. 

Valpas tukee Perheentalo-toiminnan kehittämistyötä 

Iisalmessa, Joensuussa ja Kuopiossa. Kuopiossa 

toimitaan yhteistyössä myös Savon vammaisasunto-

säätiön Lastu-projektin kanssa.

Järjestöjen perustamat Perheentalot tarjoavat matalan 

kynnyksen palveluita lapsiperheille. Kaikki lapsiperheet 

eivät kuitenkaan ole vielä löytäneet paikkaansa niiden 

toiminnassa. Valpas-hankkeen tavoitteena on saada 

vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheet 

osaksi Perheentalojen toimintaa – niin suomalaiset kuin 

maahanmuuttajataustaiset perheet. 

Hankkeessa selvitetään erityislapsiperheiden toiveita ja 

tarpeita Perheentalon matalan kynnyksen palveluista ja 

niiden kehittämisestä. 

Fyysinen, asenteellinen ja kommunikaation esteettömyys 

ovat keskeisiä kehittämisen alueita. 

Perheentalojen henkilöstölle, vapaaehtoisille ja 

verkostoille tarjotaan koulutusta, ohjausta ja neuvontaa 

erityislapsiperheiden kohtaamiseen, toiminnasta 

tiedottamiseen, monikulttuurisuuteen ja kulttuuri-

sensitiivisyyteen.

Helsingissä Valpas-hanke pyrkii saattamaan  

maahanmuuttajataustaisten vammaisten lasten ja 

perheet Jaatisen toimintaan mukaan. 

Hanketta tukee STM Veikkauksen tuotoilla.
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Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 6.4.2015 Majalla. 

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat kuten 

vuoden 2015 toimintakertomus, tilinpäätös ja 

tilintarkastuskertomus ja valittiin yhdistyksen hallitus. 

Jaatishallitus ja jäsenet 2016

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Katri Höök. 

Hallitukseen kuuluivat lisäksi varapuheenjohtajana 

Kristiina Kartano, sihteeri Marjo Lamminen, rahaston-

hoitaja Hanna Piha ja jäsen Ulla Särkikangas. Varajäsenet 

olivat Minna Sulanen, Pia Jättömäki, Anu Lönnqvist ja 

Kaisa Vuorenmaa. Hallitus kokoontui v. 2016 yhdeksän 

kertaa.

Yhdistyksessä oli 250 varsinaista jäsentä (tai jäsen-

perhettä) ja 26 kannatusjäsentä. Yhdistyksen toimintaan 

osallistui kaiken kaikkiaan noin 3800 henkilöä (arvio). 

Toimintaan osallistumiseen ei vaadita jäsenyyttä. 

Henkilökunta

Yhdistyksessä työskenteli neljä työntekijää, joista kolme 

osa-aikaisesti. Lisäksi yhdistyksellä oli tukityöllistetty 

työntekijä. Espoon Kuninkaantien kehitysvammaisten 

päivätoimintakeskuksen Menevät-ryhmä työskenteli 

Majalla puoli päivää 2-3 kertaa kuukaudessa. Toimintaa 

toteuttivat myös kerho- ja tapahtumaohjaajat, 

lastenhoitajat ja avustajat sekä kaksi vammaista 

työharjoittelijaa.

Kirjanpitäjä ja tilintarkastajat

Kirjanpitäjänä toimivat KLT Katrin Lehmusto ja Anne 

Vesterinen / Datacleric Oy. Vuoden 2016 tilien ja hallinnon 

tarkastajana toimi  KHT Petri Tahvanainen ja 

varatilintarkastajana KHT Robert Kajander.

Jaatisella on seitsemän 
kunniajäsentä:
Arto ja Terttu Paasilinna
Esa Saarinen
Tapani Ahola
Tuula Bondár
Hillevi Ovaskainen
Thomas Palmgren
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Rahoitus  ja tukijat 

Vuoden 2016 toiminta toteutui pääosin Raha-

automaattiyhdistyksen avustuksella osana Emma & 

Elias -avustusohjelmaa. 

Toimintaa tukivat lisäksi Helsingin ja Espoon kaupungit, 

British Women’s Association Helsinki, Nokia Swimming

Club, DNA Oy, Lions Club Kauniainen, Pro Humanitate-

säätiö, Ruohonjuuri ja yksityiset lahjoittajat. 

Tavaralahjoituksin toimintaa tukivat Aistituote.fi, Innolux, 

Loud Group Oy, Mattokymppi, Tonox, Helsingin 

viihdepelit, Happybeavers, Edrington Finland, 

GameStop, HOK Elanto, -kauppa Sello, Rauta Kesko, 

Fazer, Halva, Ibero, Tactic, Nordisk Film, 

Juustokakkutehdas, Stark, Estrella, Adidas Group, 

Otava, Punnitse & säästä, MetsäTissue, Naturelle, 

Kustannus-Mäkelä Oy, Bonnier Kirjat Suomi Oy, 

Gummerus, Best of British, Konsolipelit Oy, Hesburger, 

Makuuni, Filmtown, Hyvän tuulen puoti, Tikkurila, 

Designtarrat.fi ja Jysk. Aineettomia lahjoituksia antoivat 

Sopiva Design, F-Secure, Suomen kansallisooppera ja –

baletti ja Helsingin Sanomat. Majan toimintaa tukivat 

työpanoksellaan vapaaehtoiset yksityishenkilöt. 

Lämmin kiitos tukijoille!

Varainhankinta

Omaa varainhankintaa tehtiin jäsenmaksu- ja 

osallistumismaksuilla sekä rahankeräyksellä. 

Jäsenmaksu oli 25 €, kannatusjäsenmaksu oli 

vapaavalintaisesti 25 €, 50 €, 100 € tai avoin summa.

Vuoden 2017 alusta 
Raha-automaattiyhdistys, 
Veikkaus ja Fintoto
yhdistyivät uudeksi 
rahapeliyhtiöksi nimeltä 
Veikkaus. Uusi yhtiö ei 
käsittele avustuksia.
Vuoden 2017 alusta 
sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen 
avustuksien käsittelystä 
vastaa sosiaali- ja 
terveysministeriön (STM) 
yhteyteen perustettu 
Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen 
avustuskeskus (STEA).

Rahankeräyslupa
Poliisihallituksen 
myöntämä 
rahankeräyslupa Jaatinen 
ry:lle nro POL-2015-
12168 ajalle 21.1.2016-
31.12.2017, voimassa 
koko Suomen alueella 
Ahvenanmaata lukuun 
ottamatta. 
Rahankeräyksen 
käyttötarkoituksena ovat 
vammaisten lasten, 
nuorten ja perheiden 
vertaistuki-, tiedotus- ja 
internettoiminta, 
vammaisperheiden 
monitoimikeskuksen 
toiminta, kerhot ja 
tapahtumat, toiminta-, 
kuntoutus- ja 
harrastusvälineiden 
hankinta, 
vammaisperheitä 
tukevien toimintamallien 
kehittäminen ja 
vaikuttamistyö. 
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Jaatinen kiittää kaikkia 
yhteistyökumppaneitaan! 
Jaatinen tekee yhteistyötä 
useiden toimijoiden 
kanssa monin erilaisin 
tavoin.  

Suuri kiitos!

Suuri kiitos kaikille yhteiseen toimintaan tavalla tai toisella 

osallistuneille lapsille, nuorille ja perheille, opiskelijoille, 

vapaaehtoistyötä tehneille ja kaikille 

yhteistyötahoillemme.

Emma & Elias -ohjelma

Vuonna 2016 jatkoi Emma & Elias –avustusohjelmassa. 

Raha-automaattiyhdistyksen yhdessä Lastensuojelun 

Keskusliiton kanssa toteuttama ohjelma kokoaa yhteen 

järjestöhankkeita, joilla edistetään lasten ja heidän 

perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Maja muiden toimijoiden käytettävissä ja yhteistä 
toimintaa

Jaatinen tarjosi Majan tiloja vammaisperheiden ja -

järjestöjen omiin tilaisuuksiin ja antoi tukea tilaisuuksien 

järjestämiseen. Lisäksi Jaatinen järjesti tilaisuuksia 

yhteistyössä vammaisperheiden, järjestöjen ja 

verkostojen kanssa. 

Yhteistä tiedon välittämistä

Jaatinen tekee yhteistyötä perheiden ja monien 

järjestöjen kanssa tiedonvälittämisessä.

Tiedon välittäminen on yksi yhdistyksen tärkeimmistä 

tehtävistä. Jaatinen ylläpitää tiedonvälityksen ja 

keskustelun foorumeita juuri siksi, että vammaisten lasten 

ja nuorten perheet saavat mahdollisimman monipuolisesti 

tietoa monien tahojen toiminnasta. 
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Kengurun ja Malike-toiminnan yhteistyö

Jaatinen ylläpitää toiminta- ja harrastus-

välinevuokraamo Kengurua yhteistyössä 

Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminnan 

kanssa.

Yhteistyöhankkeet

Jaatinen on yhteystyötahona Kehitysvammaisten 

Palvelusäätiön vetämässä EU-hankkeessa, jonka 

tavoitteena on toteuttaa vammaiskortti Suomessa ja 

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (Vamlas) 

Valpas-hankkeessa, joka tukee Perheentalo-toiminnan 

kehittämistyötä Iisalmessa, Joensuussa ja Kuopiossa .

Verkostoja ja edustuksia

Jaatisen varapuheenjohtaja Kristiina Kartano toimii 

varajäsenenä valtakunnallisessa vammaisneuvostossa 

(VANE) kolmivuotiskauden vuonna 2016. Kristiina 

Kartano valittiin Kirkkohallituksen saavutettavuuden ja 

vammaisuuden neuvottelukuntaan kaudelle 2016-2019.

20 toimijan ensitietoverkoston kanssa työskenneltiin 

ensitiedon laadun parantamiseksi.

Muita yhteistyön verkostoja olivat mm. Vammaisfoorumi 

ja YTRY-verkosto (verkosto pitkäaikaissairaiden ja 

vammaisten lasten ja nuorten asialla).

Jaatisen edustaja toimi ohjausryhmän jäsenenä 

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin KTO:n

(kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen) 

Kehitysvammaisen lapsen kuntoutuksen vaikuttavuus 

(KeLaKuVa) -hankkeessa sekä jäsenenä 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallituksessa.



26 Yhteystiedot

groups.yahoo.com/groups/jaatisposti

groups.yahoo.com/groups/jaatistietoisku

@Jaatinenry

facebook.com/jaatineninfo

Jaatisen ystävät – vammaisperheiden monitoimitila 

Facebookissa –ryhmä: facebook.com/groups/jaatisposti/

Jaatisvanhemmat-ryhmä: 

facebook.com/groups/jaatisvanhemmat/

Yhteisesti vammaisten ihmisten asioista –ryhmä:

facebook.com/groups/yhteisesti/

jaatiswiki.wikispaces.net

www.pinterest.jaatiswiki

www.jaatinen.info



Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry

Postiosoite: Jaatinen ry., Parivaljakontie 6, 00410 Helsinki

akseli@jaatinen.info

09-477 1002

jaatinen.info

Jaatisen Maja

Vellikellonpolku 1

Malminkartano

00410 Helsinki

Lahjoitustili: Nordea FI98 1378 3000 2097 89

Rahankeräyslupa 2016 – 2017: Poliisihallituksen myöntämä 
rahankeräyslupa Jaatinen ry:lle nro POL-2015-12168 ajalle 21.1.2016-
31.12.2017, voimassa koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun 
ottamatta. Rahankeräyksen käyttötarkoituksena ovat vammaisten 
lasten, nuorten ja perheiden vertaistuki-, tiedotus- ja internettoiminta, 
vammaisperheiden monitoimikeskuksen toiminta, kerhot ja tapahtumat, 
toiminta-, kuntoutus- ja harrastusvälineiden hankinta, vammaisperheitä 
tukevien toimintamallien kehittäminen ja vaikuttamistyö. 
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www.jaatinen.info


