Toimintasuunnitelma 2015
Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry.

Toiminnan tarkoitus ja päämäärä
Jaatisen toiminnan lähtökohtana on ilman diagnoosi- tai kuntarajoja, perheiden esittämän tarpeen mukaan,
edistää vammaisen lapsen ja koko perheen hyvää elämää, osallisuutta, vertaistukea, avointa keskustelua,
tiedonvälitystä ja luovaa ajattelua vammaisten lasten asioissa. Päämääränä on vammaisen lapsen ja koko
perheen hyvä elämä.

Toiminta-ajatus
Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry (Jaatinen) kutsuu koko perhettä ja kaikkia vammaisten
lasten asioista kiinnostuneita mukaan jakamaan tukea, tietoa, ideoita ja iloa ja tukee perheiden omaehtoista,
voimaannuttavaa vertaistukitoimintaa. Jaatinen


välittää vammaisperheitä yhteyteen toistensa kanssa, tukee perheiden omaehtoista voimaannuttavaa
vertaistukitoimintaa ja toimii välittäjänä, kun perheet jakavat tietoa ja tukevat toisiaan



välittää kaikkia vammaisen lapsen asioista kiinnostuneita ihmisiä yhteyteen toistensa kanssa ja
edistää perheiden ja lasten parissa työskentelevien ammattilaisten yhteistyötä ja vuoropuhelua



kannustaa yhteistyöhön, aktiiviseen tiedonvälitykseen, avoimeen keskusteluun, yhteisen ilon ja
kokemusten hankkimiseen



haastaa osallistumaan ja etsimään uudenlaisia näkökulmia ja ratkaisuja vammaisen lapsen/nuoren ja
koko perheen elämänlaadun parantamiseksi



etsii vammaista lasta koskevaa tietoa aktiivisesti ja kokoaa sitä Internetiin ja vammaisperheiden
monitoimikeskukseen



tuo vammaisten lasten ja heidän perheidensä tarpeita esille.
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Iloa, vertaistukea, avointa keskustelua, tiedonvälitystä, sujuvaa arkea
Keskustelua ja tiedonvaihtoa vammaisen lapsen ja nuoren asioista Internetissä
Edistääkseen vammaista lasta ja nuorta koskevan tiedon välittymistä, avointa keskustelua, vertaistukea ja
perheiden ja ammattilaisten välistä yhteistyötä yhdistys ylläpitää Internetissä:
toiminta
www.jaatinen.info

JaatisWiki

Jaatisen blogit

Jaatisposti ja JaatisTietoisku

Twitter‐tili

Tiedotussivu jaatineninfo
Facebookissa
Facebook‐ryhmä Jaatisen
ystävät
Facebook‐ryhmä
Jaatisvanhemmat
Facebook‐ryhmä Yhteisesti
vammaisten ihmisten asioista
Facebook‐foorumi
Eduskuntavaaleja varten

Jaatisen kerhojen omat
sähköpostilistat ja Facebook‐
ryhmät

Yhdistyksen oma Internet‐sivu

Wikitekniikkaan perustuva tieto‐
pankki vammaisten lasten, nuor‐
ten ja perheiden asioissa sivulla
www.jaatiswiki.wikispaces.com.
Erillinen, Raha‐automaattiyhdis‐
tyksen rahoittama projekti
jatkuu 31.5.2015 saakka.
Kirjoittajina vanhempia ja muita
vammaisten lasten/nuorten ja
perheiden asioista kiinnostuneita
henkilöitä.
Sähköpostilistat keskustelua ja
tiedonvälitystä varten.

tarkoitus ja tavoite
Esitellä yhdistyksen toimintaa, jotta
perheet ja ammattilaiset löytävät
siihen mukaan.
Toimiva, elävä ja käyttäjiensä
aktiivisesti päivittämä wikisivu, joka
toimii tietopankkina vammaisten
lasten ja nuorten asioissa. Wikisivu
tukee perheiden, läheisten ja
ammattilaisten yhteistyötä.

Nostaa esille vammaisten
lasten/nuorten ja perheiden
näkökulmaa. Tarjota foorumi kaikille
aiheesta kiinnostuneille kirjoittajille.
Löytää uusia näkökulmia
vammaisten lasten/nuorten asioihin,
edistää tiedonvälitystä ja avointa
keskustelua vanhempien ja
ammattilaisten kesken. Tarjota
foorumi niille, jotka eivät ole mukana
uudemmissa some‐muodoissa.
@ Jaatinenry
Nopeasti reagoivaa
tiedonvälittämistä vammaisen
lapsen/nuoren ja perheen asioissa.
facebook.com/jaatineninfo
Tiedon välittämistä vammaisen
lapsen/nuoren ja perheen asioissa
kaikille kiinnostuneille.
facebook.com/groups/jaatisposti Tiedonvälitys‐ ja keskustelufoorumi
kaikille lapsen/nuoren ja perheen
asioista kiinnostuneille.
JaatisVanhemmat
Luottamuksellinen vertaistuen
keskustelufoorumi vammaisten
lasten vanhemmille.
facebook.com/groups/yhteisesti/ Tiedonvälitys‐ ja keskustelufoorumi
kaikille vammaisten ihmisten asioista
kiinnostuneille.
Vammaisten ihmisten asioista
Foorumi, jolla eduskuntavaalien
kiinnostuneet äänestäjät löytävät
2015 ehdokkaat ja äänestäjät
itselleen sopivan ehdokkaan.
voivat käydä keskustelua
vammaisten ihmisten asioista.
Kerhojen tiedotuksen ja vertaistuen
kanavia.
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Iloa, vertaistukea, arjen ratkaisuja, tiedonvälitystä vammaisperheiden omassa tilassa
Jaatinen tarjoaa vammaisten lasten ja nuorten perheille omaa tilaa, kohtauspaikan ja yhteisen olohuoneen
Helsingin Malminkartanossa monitoimikeskus Majalla. Vammaisperheiden oman tilan tavoitteena on toimia
tiedon, ideoiden ja vinkkien tietopankkina ja luoda mahdollisuus ja kannustaa vammaisperheitä yhteiseen
voimia lisäävään toimintaan.
toiminta
Vammaisperheiden
oma tila, Maja

Maja
vammaisperheiden
omassa käytössä,
muiden toimijoiden
käytössä

Majan tietopankki

Kenguru‐
vuokraamo

Pelikaani‐
vuokraamo

Esteetön, multisensorinen,
jännittävä tila, jossa
vammaisten lasten ja nuorten
tarpeet on huomioitu.

Liityttyään yhdistyksen
jäseneksi vammaisten lasten ja
nuorten perheiden on
mahdollista saada Majalle
avainkortti, jolla Majalla voi
piipahtaa silloin kun se
perheelle parhaiten sopii.
Majan voi varata vammais‐
perheiden yksityistilaisuuteen,
kuten perhetapaamiseen tai
syntymäpäiväjuhliin.
Majalle kootaan vammaisia
lapsia ja nuoria hyödyttävää
tietoa ja välineitä. Majalla
löytyvät kirjasto, pieniä
apuvälineitä (Kiinalainen
lipasto), pedagogisia leluja ja
pelejä (Erityisen kivoja leluja),
sovellettuja pelejä, apu‐,
toiminta‐, kuntoutus‐,
kommunikaatio‐, jumppa‐ ja
harrastusvälineitä. Perheiden
antamia vinkkejä.
Toiminta‐ ja harrastusvälineitä
vuokrattavaksi yhteistyössä
Kehitysvammaisten Tukiliiton
Malike‐toiminnan kanssa.
Soveltavia pelejä,
kuntoutusvälineitä ja
kommunikaatiomateriaaleja
vuokrattavaksi.

tarkoitus ja tavoitteet
Fyysinen, esteetön
ympäristö, jossa lapsilla ja
perheillä on hyvä olla ja
jonne voi tulla kuin omaan
kotiinsa. Tila tarjoaa
mahdollisuuksia
osallistumiseen ja
monipuoliseen toimintaan
myös silloin kun osallistujilla
on tilaa vieviä apuvälineitä
(pyörätuolit, rattaat).
Eri toimijat voivat järjestää
Majalla tilaisuuksia
vammaisille lapsille ja
nuorille tai heidän asiaansa
koskien. Kannustaa ja tukea
perheitä omaan toimintaan,
kannustaa muita toimijoita
järjestämään vammais‐
perheille toimintaa.

erityistä v. 2015
V. 2014
valmistui tilojen
perusremontti,
jonka jälkeinen
tilojen
sisustaminen ja
viimeisteleminen
jatkuu v. 2015.

Lapset ja nuoret voivat
käyttää ja kokeilla välineitä
Majan tiloissa, osaa voi
pientä vuokrahintaa vastaan
vuokrata myös kotiin,
päiväkotiin, kouluun.
Tietopankin kokemuksia
julkaistaan Internetissä
kaikkien saataville.

Tietopankkia,
esillepanoa ja
ohjeita
kehitetään
uusituissa
tiloissa.

Niille, jotka tarvitsevat
erityisvälinettä voidakseen
osallistua, harrastaa, päästä
liikkeelle, kaupungille,
metsään. Tarjota
mahdollisuus
osallistumiseen, elämyksiä
ja kokemuksia.

Myös
vuokraamot ovat
saaneet uudet
tilat, joita
viimeistellään
vielä v. 2015.
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Tiedottaminen
uusituista tiloista
perheille.

Iloa, vertaistukea, tietoa Jaatisen tapahtumista ja kerhoista
Vertaistukitoimintaa, tapahtumia ja kerhoja toteutetaan perheiden toiveiden mukaisesti yhdessä perheiden ja
järjestöjen kanssa. Tapahtumat voivat olla esimerkiksi vertaistukitilaisuuksia, korkeatasoisia luento- ja
koulutustilaisuuksia, tapahtumia lapsille ja koko perheelle sekä tapaamis- ja virkistymistilaisuuksia
vanhemmille.
Tapahtumien tavoitteena voi myös olla tiedonhankinta ja uusien, luovien ideoiden löytäminen arjen
käytäntöihin. Perheiden ja ammattilaisten yhteisten tapahtumien tarkoitus on edistää yhteistyötä ja
vuoropuhelua perheiden ja ammattilaisten välillä.
toiminta
Yhdistyksen järjestämät
tilaisuudet

Yhdistykset järjestämät ryhmät ja
kerhot

Henkilökohtainen tuki perheille

Tilaisuuksia järjestetään lapsille,
nuorille, vanhemmille kullekin
omiaan ja koko perheelle
yhdessä sekä ammattilaisille.
Tilaisuuksia järjestetään Majalla
ja myös muualla. Aiheet valitaan
perheiden esittämien toiveiden
mukaan. Tilaisuuksia järjestetään
mielellään myös yhteistyössä
muiden järjestöjen kanssa.

tarkoitus ja tavoitteet
Eri tilaisuuksilla voi olla erilaisia
vaikutuksia: iloa, tietoa,
sosiaalisia suhteita, vertaistukea.
Edistää yhteistyötä perheiden ja
ammattilaisten kesken.
Tilaisuuksien tarjoamaa tietoa
kootaan tietopankkiin Majalla
ja/tai Internetiin.

Lapsille, nuorille ja koko
perheelle:
 Musiikkiryhmät
 Vaikeavammaisten
lasten ja koko perheen
uintiryhmä Pikku‐Miinat
Ruskeasuon koulun
lämpimässä altaassa
 Leiki itse ‐illat

Iloa, yhteisöllisyyttä, sosiaalisia
suhteita, uuden oppimista.
Ryhmien kautta saatua tietoa
kootaan tietopankkiin Majalla
ja/tai Internetissä.

Vanhemmille:
 Kahvikukkaset
 Lukupiiri
 Pohjolan Betoni ja Rapa ‐
sählykerho

Tarjota vertaistukea, luovaa
keskustelua, uusia ajatuksia.

Uudet kerhot ja ryhmät

Perheiden aloitteesta on
mahdollista (resurssien mukaan)
perustaa uusia ryhmiä/kerhoja
tai tukea perheiden itsensä
organisoimia kerhoja/ryhmiä.

Erityisesti perheille, joilla suuri
tuen tarve hankalan tilanteen
vuoksi. Kohtaaminen Majalla,
sähköpostitse, puhelimitse,
valikoiden Facebook‐viestinnän
kautta.

Perhe kokee, ettei ole yksin.
Joskus hyvä kohtaaminen on
tärkeintä. Yhdessä voidaan etsiä
käytännön ratkaisuja
tilanteeseen. Jos perhe niin
toivoo, haetaan myös tapaa
saada vertaistukea.
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Vaikuttamistoiminta – perheiden esiin nostamiin aiheisiin vaikuttaminen
Jaatisen ylläpitämät, kaikille vammaisten lasten ja nuorten asioista kiinnostuneille tarkoitetut foorumit
tarjoavat kanavan myös vaikuttamiseen. Tiedonvälitys ja vaikuttamistoiminta ovat yhteydessä toisiinsa. Kun
epäkohdista puhutaan rakentavasti avoimella foorumilla suurella joukolla, on mahdollista, että ratkaisu löytyy
yhdessä pohtimalla tai siksi, että tieto epäkohdasta saavuttaa ne henkilöt, jotka voivat sen korjata. Jos ratkaisuja
ei keskustelun avulla löydy, Jaatisen toiminta-ajatukseen kuuluu selvittää ongelmaa aktiivisesti tai etsiä muita
tahoja, jotka voivat puuttua asiaan. Vuonna 2015 Jaatinen vaikuttaa seuraavalla tavalla:
vaikuttamistoiminta
Ensitieto‐verkosto

InclEUsive Card –
yleiseurooppalainen
vammaiskortti

Hyvän elämän palapeli –
työkalu yhteistyössä
Kehitysvammaliiton kanssa

Hoidonrajaukset

Lainopillinen neuvonta
Perheiden näkökulman esille
tuominen ja terveisten
vieminen lainsäätäjille ja
muille päättäjille
Edustus ja vaikuttaminen
elimissä ja verkostoissa
 Vane
 Vammaisfoorumi
 YTRY (pitkäaikaissairaiden ja
vammaisten lasten
vanhempain yhdistysten
yhteistyöverkosto)
 Hyvät tyypit
 KVANK (Kehitysvamma‐alan
neuvottelukunta) ja sen
lasten ryhmä

Jaatisen kokoon kutsuma 18 vammais‐
järjestön verkosto, joka työskentelee
ensitiedon laadun parantamiseksi ja
vanhempien ja terveydenhuollon am‐
mattilaisten yhteistyön kehittämiseksi.
Euroopan komission hanke yleiseuroop‐
palaisen, liikkumista edistävän vam‐
maiskortin perustamiseksi. Jaatinen
toimii Suomen yhteystahona. Suomen
työryhmään kuuluu Jaatisen lisäksi STM
ja 6 muuta vammaisjärjestöä.
Kehitimme Onnistuneita valintoja
‐projektissa Hyvän elämän palapeli
‐työkalun perheiden palvelusuunnitte‐
lun tueksi. Tarjoamme tukea toimijoille,
jotka haluavat ottaa työkalun käyttöön.
Yhteydenottoja vanhemmilta, joiden
lapsille tehty hoidonrajauksia ilman,
että vanhempien kanssa on keskusteltu
asiasta. Vanhemmilla kokemus, että
lasta ei hoideta tarkoituksenmukaisesti.

Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori
antaa jäsenille ilmaista lakineuvontaa.
Lakien uudistamisen ajankohtaisuuden
vuoksi painopiste on lakiuudistuksiin
vaikuttamisessa.
Puheenjohtaja Kristiina Kartano on
valittu Vanen jäseneksi kaudelle 2013‐
2015. Kartanolla on sen kautta jäsenyys
YK:n vammaisten oikeuksia koskevan
Vanen ratifiointityöryhmän valmistelu‐
ryhmässä ja Selkokielen työryhmässä.
Muissakin verkostoissa työskennellään
yhdessä vammaisten ihmisten
oikeuksien edistämiseksi.

tavoite
Valtakunnallinen, virallinen
suositus ensitiedon
antamiseen Suomessa.

Suomeen saadaan
yleiseurooppalainen
vammaiskortti, InclEUsive
Card, joka edistää
osallisuutta, liikkumista ja
matkustamista.
Hyvä palvelusuunnitelma
selkeyttää vammaisen
lapsen ja koko perheen
elämään.
Hoidonrajauksille luodaan
viralliset säännöt, joissa
otetaan huomioon syrjimät‐
tömyys vammaisuuden
perusteella ja ihmisoikeudet.
Vammaiset lapset/nuoret
saavat tarvitsemansa
sairaanhoidon.
Perheet saavat
tarvitsemansa neuvot.
Päättäjät huomioivat vam‐
maisen lapsen ja perheen
näkökulman erityisesti lain‐
säädäntöä uudistettaessa.
Vammaisten lasten ja
nuorten ääni kuuluu näiden
elinten ja
yhteistyöverkostojen
toiminnassa ja lausunnoissa.
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Muu yhteistyö
Jaatinen vaalii jo luotuja yhteyksiään muihin vammaisten lasten parhaaksi työskenteleviin tahoihin ja luo uusia
yhteyksiä. Yhteisen vaikuttamistoiminnan lisäksi yhteistyötä tehdään esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä
ja tiedon hankinnassa.
 Jaatinen on mukana Raha-automaattiyhdistyksen Emma & Elias -avustusohjelmassa ja tekee
yhteistyötä muiden ohjelman järjestöjen kanssa.
 Jaatinen järjestää tilaisuuksia yhteistyössä vammaisperheiden ja -järjestöjen kanssa ja tarjoaa
vammaisperheiden monitoimitilaa ja tukeaan vammaisperheiden ja -järjestöjen omiin tilaisuuksiin.
 Kenguru-vuokraamoa ylläpidetään yhteistyössä Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminnan
kanssa. Jaatinen vastaa vuokraamon käytännön toiminnasta (mm. toimintavälineiden vuokralle
antamisesta, varastoinnista, esittelemisestä perheille ja käyttöopastuksesta) ja sen aiheuttamista
kuluista. Malike huolehtii välineiden huoltokuluista ja vuokrien maksuliikenteestä.
 Jaatinen osallistuu THL:n Vammaisasioiden oppimisverkostoon ja Tatu ry:n Palvelupolkumalliyhteistyöhön.
 Jaatinen on Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n jäsen.
 Jaatisella on edustaja Kelan tutkimushankkeen ”Kehitysvammaisen lapsen kuntoutuksen
vaikuttavuus” -ohjausryhmässä ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallituksessa.
 Yhteistyötä oppilaitosten kanssa jatketaan. Opiskelijoita kutsutaan tutustumaan Jaatisen toimintaan ja
heille tarjotaan luentoja, joissa käsitellään erityisesti vammaisperheiden ja lasten kanssa
työskentelevien ammattilaisten yhteistyön parantamista. Tavoitteena on yhteistyössä järjestää
tapahtumia vammaisille lapsille ja heidän perheilleen.
Kansainvälinen toiminta


Ulkoministeriön tuella ja kamerunilaisen DOSA (Dööh Solidarity Association) -järjestön kanssa
yhteistyössä toteutetun kolmivuotisen (2009–2011) kehitysyhteistyöhankkeen myötä Kameruniin,
Akon ja Misajen kyliin perustettiin vammaisten lasten perheiden vertaistukiryhmät, joiden kanssa
jatketaan yhteistyötä.

Dokumentointi ja arviointi



Kaikki Jaatinen ry:n toiminta perustuu vammaisperheiden omaan toimintaan, heidän itsensä
ilmaisemaan tarpeeseen ja perheiltä saatavaan ja koottavaan palautteeseen. Palautteen
vastaanottaminen, kokoaminen ja siihen välittömästi reagoiminen on osa Jaatisen toimintakulttuuria.
V. 2015 kehitetään sekä toiminnan dokumentoinnin että arvioinnin keinoja.

Talous




Toimintaa toteutetaan osana Raha-automaattiyhdistyksen ja Lastensuojelun Keskusliiton
koordinoimaa Emma & Elias avustusohjelmaa Raha-automaattiyhdistyksen myöntämän tuen turvin.
Toimintansa tukemiseksi Jaatinen toimeenpanee rahankeräyksen.
Tapahtumien ja kerhotoiminnan kulujen kattamiseksi pyritään omakustannusperiaatteeseen kuitenkin
niin, että perheiden kustannusten vähentämiseksi avustuksia haetaan eri tahoilta.

Hallinto




Yhdistyksen ylin päättävä elin on yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen toiminnasta vastaa
vuosikokouksen valitsema hallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 3-6 varsinaista jäsentä ja 0-6 varajäsentä. Hallitus kokoontuu
6-8 kertaa vuodessa ja lisäksi kommunikoi keskenään Jaatishallitus-sähköpostilistan kautta.
Yhdistyksellä on 5-6 työntekijää, kaikki osa-aikaisia. V. 2015 aikana jatketaan työn ja sen laadun
kehittämistä.
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