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1. Johdanto

Vuonna 2019 vietettiin Vamlasin 130-vuotisjuhlavuotta. 
Juhlavuoden suojelijana toimi tasavallan presidentti  
Sauli Niinistö. Vuosi kului valtaosin arkisessa tekemises-
sä, mutta tasavuosikymmeniä ja pitkää historiaa haluttiin 
myös juhlia. Vuosi huipentuikin marraskuussa Musiikki-
talon Lastentapahtumaan sekä Oodin Maijansalissa 
järjestettyyn kaksiosaiseen juhlaseminaariin.

Juhlavuoden teemoina olivat osallistuminen, itsenäisty-
minen ja työllistyminen. Nämä teemat ohjasivat sekä päi-
vittäistä tekemistä että juhlavuositapahtumien sisältöjä. 

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön tehtävänä on 
sääntöjen 2§ mukaisesti ”tukea pitkäaikaissairaita 
ja vammaisia lapsia ja/tai nuoria sekä heidän per-
heitään kehittämällä palveluita ja tukitoimia, jotka 
edistävät lapsen ja nuoren tasavertaista osallisuutta 
yhteiskunnassa.” Käytännössä tämä tarkoittaa palvelui-

den tuottamista, kehittämistä sekä tutkimus- ja vaikutta-
mistoimintaa.

Tähän julkaisuun on koottu juhlavuoden keskeisiä aikaan-
saannoksia; yksityiskohtaisempaa infoa löytyy säätiön toi-
mintakertomuksesta. Lisäksi jokaiseen osioon on koottu 
linkkejä kuhunkin teemaan liittyviin, juhlavuoden aikana 
julkaistuihin blogeihin, artikkeleihin ja videoihin. 

Toivomme, että tiivis paketti tarjoaa mahdollisimman 
monille ammennettavaa ja inspiraatiota sekä työhön 
että siviiliin. 

Pauliina Lampinen 
toiminnanjohtaja

pauliina
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Lahjoitusvarat ja apurahat. 
Vammaisten lasten ja nuorten hyväksi 
käytettiin 29 727 € rahastojen ja  
lahjoitusvarojen tuottoja.

200

30 24

1 979 525 €

29 727  €

Liikevaihto ja toiminnan tulos. 
Säätiön liikevaihto oli 1 979 525 € Varsinaisen  
toiminnan tulos oli 8 363 € alijäämäinen ja  
koko toiminnan tulos 85 375 € ylijäämäinen. Työntekijät. 

Säätiössä työskenteli yhteensä 48 henkilöä, joista suurin 
osa asumispalveluissa. Kokoaikaisiksi työsuhteiksi muun-
nettuna työntekijöitä oli 29.

Opiskelija-asunnot 
Ympärivuorokautiset asumispalvelut 21 vaikea-
vammaiselle opiskelijalle. Palvelun näkyvyyden 
lisäämiseksi toteutettiin asumispalveluihin 
liittyvä viestintäkampanja teemalla ”Oman 
näköinen elämä”.

Kirjoituksilla vaikuttaminen: 
30 tutkijoiden, kirjailijoiden, nuorten ja muiden asiantun-
tijoiden blogikirjoitusta sekä 24 artikkelia. Kirjoituksissa 
nostettiin esiin vammaisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia 
kysymyksiä sekä vammaisten lasten ja nuorten arkea ja 
kokemuksia heidän omalla äänellään.   

130-vuotisjuhlatapahtumat 
(Musiikkitalon Lastenjuhla sekä Keskuskirjasto 
Oodin Maijansalissa järjestetyt seminaarit): 
lähes 200 osallistujaa ympäri Suomen.
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170 +
Minua kuullaan -hanke (STEA)
Tavoitettu 500 vanhempaa, lasta ja nuorta sekä  
900 perheiden kanssa työskentelevää ammattilaista/
järjestötoimijaa. Hanke työllisti säätiössä yhden koko-
aikaisen työntekijän ja yhden ammattikorkeakoulu-
harjoittelijan (6 kk). 

Paikka Auki -ohjelma (STEA)
Ohjelmaan palkattu vammainen nuori järjesti eri 
puolilla Suomea 12 työpajaa, joihin osallistui yli 
100 vammaista tai pitkäaikaissairasta lasta. Lisäksi 
hän kokosi 8 vammaisen nuoren valtakunnallisen 
vaikuttajatiimin, joka teki 5 vaikuttamistekoa.

Vaikuttamistyö
Oltu mukana hallitus- ja valtuuskunta työskentelyssä  
7 yhdistyksessä tai säätiössä.  
Tavattu ministereitä 6 kertaa. 
Osallistuttu noin 12 erilaiseen vaikuttamistyöryhmään. 
Pidetty noin 14 puheenvuoroa vammaisten lasten ja 
nuorten asemasta yhteiskunnassa, koulussa ja palveluissa. 
Laadittu 3 kannanottoa ja lausuntoa.

Työnantajia ja työllisyystoimijoita 
tukeva koulutustoiminta 
Yhteensä 170 osallistujaa eri puolilla Suomea.

Nuoret ja työelämä -toiminta (STEA)
Tavoitettu 150 työnantajaa, 450 nuorten kanssa 
työskentelevää tahoa ja 120 vammaista/osatyö-
kykyistä nuorta. Lisäksi toiminnan sunnittelemi-
sen ja kehittämisen apuna 5 vaikuttajanuorta.
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Vamlasin vaikuttamistyössä korostuivat vammaisten 
lasten ja nuorten ihmisoikeudet sekä yhdenvertai-
suus. Olimme ainoana vammaisjärjestönä mukana 
Ihmisoikeusliiton koordi noimassa TSS-sopimuksen 
varjoraportoinnissa. 

Vammaisten lasten asioita edistettiin myös osallistu-
malla lapsistrategian valmisteluun, Lastensuojelun 
keskusliiton perhepoliittiseen neuvottelukuntaan 
sekä oikeusministe riön pilotoimaan, lasten osalli-
suutta mittaavan arviointi työkalun kehittämiseen.

Lohikäärmeen ystäväkirja -konsepti tarjosi puo-
lestaan vammaisille lapsille mahdol lisuuden harjoi-
tella tärkeinä pitämiensä asioiden hah mottamista  
ja ilmaisemista itselleen luontaisella tavalla. Ystävä- 
kirjaan kertyneitä kommentteja ja piirroksia sekä niis - 
tä inspiroituneiden vammaisten nuorten ja nuorten  
aikuisten kirjoituksia koottiin Vamlasin 130-vuotis-
juhlan kunniaksi saman nimiseen kirjaseen.

Säätiö pyrki vaikuttamaan vammaisten lasten ja  
nuorten toimintaympäristöön kuulemalla heidän  
näkemyksiään, tarjoamalla kanavia näiden näke-

mysten esiin tuomiseen sekä haastamalla eri tahoja 
miettimään, miten vammaiset lapset ja nuoret ote-
taan huomioon erilaisissa toimintaym päristöissä.  
Yksi yhteistyökumpaneistamme oli Helsingin yli-
opiston ALL-YOUTH-hanke, jonka kanssa vammais-
ten nuorten asiat pyrittiin saamaan mukaan myös  
”kaikkien nuorten” asioita käsitteleville foorumeille.

Nostimme esiin vammaisten lasten ja nuorten  
asemaa koulutuksessa tavoitteella Kaikille sopiva 
koulu. Teemaa esiteltiin laajasti eri puheenvuoroissa 
ja työryhmissä. Teemaan liittyi myös säätiön pitämä 
puheenvuoro Inclusion and Technology YK:n  
vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimuksen vuosi-
kokouksessa kesäkuussa.

Osallistuimme asiantuntijatyöryhmissä aktiivisesti 
myös hallitusohjelmasta nouseviin keskusteluihin 
sosiaaliturvauudistuksesta, osatyökyisten työllistä-
misestä sekä kuntoutuksesta. Kirjoitimme artikkeleita 
ja kannanottoja sekä osallistuimme erilaisten julkaisu-
jen laatimiseen.

3. Vaikuttamistyö

”Ne koulut ja kunnat, 
jotka ovat ottaneet 
lähtökohdakseen 
lapsilähtöisen toimin
tatavan ja kaikkien 
lasten yhdenvertaisen 
kohtelun, ovat onnistu
neet hyvin sekä inkluu
siossa että työ yhteisön 
hyvinvoinnissa.”

”Sopimuksissa tai lain
säädännössä ei määri
tellä, että yhdenvertai
nen osallisuus kuuluisi 
vain osalle vammaisista 
ihmisistä. Se on kaikkien 
ihmisten oikeus.”

pauliina

karoliina
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Karoliina Ahonen:  
 Henkilökohtainen apu on yhdenvertaisen  

osallisuuden edellytys 
”Sopimuksissa tai lainsäädännössä ei määritellä, että yhdenvertai
nen osallisuus kuuluisi vain osalle vammaisista ihmisistä.” 

 Mikä ihmeen vammaisten päivä ja miksi?  
”Vammaisista lapsista puhuessamme meillä on tapana painottaa, 
että lapsi on aina ensisijaisesti lapsi ja vasta sitten vammainen. 
Voisiko näin ajatella yleisemminkin?”
Karoliina Ahonen ja Miina Weckroth: 

 Välttämätöntä vai oikeuksiin perustuvaa 
”Vammaispalveluiden kontekstissa törmätään usein käsitteisiin 
kohtuullinen, tarpeenmukainen, yksilöllinen ja välttämätön.  
Voisimmeko niiden sijaan siirtyä käyttämään käsitteitä oikeuden
mukainen, ihmisarvo ja hyvä elämä?”

Atso Ahonen ja Anni Kyröläinen:  
 Palvelumuotoilulla kohti esteettömämpää  

ja yhdenvertaisempaa maailmaa  
Atso Ahonen ja Anni Kyröläinen perustivat palvelumuotoilu
yrityksen tehdäkseen maailmasta kaikille saavutettavamman ja 
paremman paikan.

miina

ANNI

3. Vaikuttamistyö – näkökulmia

Kari Hotakainen:  
 Sattumalta hengissä ja hyvävointinen 

Kun kirjailija Kari Hotakainen joutui vuonna 2012 vakavaan 
autoonnettomuuteen, rikki meni kaikki muu paitsi pää ja  
keskivartalo. ”Jos ei ymmärrä elämän sattumanvaraisuutta,  
ei ymmärrä mitään”, hän sanoo nyt.

Pauliina Lampinen:  
 Hyvä paha inkluusio 

”Ne koulut ja kunnat, jotka ovat ottaneet lähtökohdakseen 
lapsilähtöisen toimintatavan ja kaikkien lasten yhdenvertai
sen kohtelun, ovat onnistuneet hyvin sekä inkluusiossa että 
työyhteisön hyvinvoinnissa.” 

 Tasaarvoa opetukseen  
”Oikeus oppimiseen ja osallisuuteen toteutuu vain koko  
yhteisön kehittämisellä. Pelkkä yksilön tukeminen ei riitä.” 

 Palvelusetelikeskustelu oikoo mutkia  
– on aika kuunnella käyttäjiä ja keskittyä olennaiseen 
”Palveluseteleitä tarjotaan ratkaisuksi kaikkeen,  
vaikka monet siihen liittyvät asiat ovat vielä määrittelemättä.”

pauliina

kari
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Reetta

Reetta Mietola:  
 Ikkuna auki vammaisten nuorten yhteiskunnalliseen toimijuuteen 

Nuorten kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot ja yleisön kanssa käyty 
vilkas keskustelu tekivät Reetta Mietolaan suuren vaikutuksen. Vamlasin ja 
ALLYOUTHin maaliskuussa järjestämä seminaari tuntui sysäävän käyntiin 
jotakin uutta ja arvokasta. 

 Yhden asian nuoria vai monenlaisia persoonia ja osaajia  
”Yhteiskunnassamme nuoria käsitellään yhtenäisenä ryhmänä, jolla on  
yksi nuorten ́ ääní . Ajatus on yhtä absurdi kuin jos yhden aikuisen ́ ääneń  
odotettaisiin edustavan kaikkia aikuisia.”

Elina Mäkikunnas: Nuoret vaikuttajat 
 Vamlasin Nuoret vaikuttajat uskaltavat kysyä ja haastaa 

”Seitsemästä nuoresta aikuisesta koottu vaikuttajatiimi pureutui tapaami
sissaan muun muassa koulumaailmaan ja työelämään liittyviin teemoihin. 
Esiin nousseet kysymykset herättivät vilkasta keskustelua ja yhdistivät nuoria 
yli diagnoosirajojen.” 

 Kansainvälistymiseen liittyvät haasteet  
”Nuoret vaikuttajat elävät ikäistensä tavoin aktiivista arkea niin opinnoissa, 
työelämässä kuin vapaaajallakin. He suunnittelevat samanlaisia asioita 
kuin ystävänsä. Muihin ikäisiinsä nuoriin verrattuna nuoret vaikuttajat ovat 
kuitenkin tavallista suurempien haasteiden edessä.” 

ELINA

3. Vaikuttamistyö – näkökulmia

 Koulumaailman epäkohtiin puuttuminen  
”Koulumaailman epäkohdat koskettivat tavalla tai toisella  
kaikkia Nuoria vaikuttajia: ryhmäläisillä oli runsaasti kokemusta 
siitä, millaisia haasteita opettajien ja muiden oppilaiden kanssa 
voi tulla vastaan. ” 

 Kouluasiat saavutettavuuden näkökulmasta 
”Nuorten vaikuttajien mielestä suurimpia ongelmakohtia  
olivat muun muassa ainejärjestötoimintaan liittyvät esteet, 
hankaluudet esteettömän työharjoittelupaikan järjestymisessä 
sekä valintakokeiden erityisjärjestelyihin ja erilaisiin hakuväyliin 
liittyvät kysymykset. 

 Sukupuolikysymyksiin liittyvät haasteet 
”Sukupuolikysymykset ovat pinnalla yhteiskunnallisessa  
keskustelussa, mutta vammaisuus ja neuroepätyypillisyys  
aiheen yhteydessä loistavat poissaolollaan.” 

 Työllistymiseen liittyvät haasteet  
”Nuorten vaikuttamistäytteinen vuosi huipentui Helsingin  
Ohjaamolla pidettyyn työpajaan, jossa Ohjaamon ja Uuden
maan TEtoimiston henkilökunta pääsi pohtimaan erilaisten 
työnhakijoiden kohtaamista neljän vaikuttajanuoren johdolla.”
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Ilkka Niiniluoto:  
 Leibnizista Kantiin: Paras mahdollinen maailma 

”Kant muistuttaa, että ihmisten ei pidä alistua älylliseen  
epärehellisyyteen ja mielivaltaiseen huiputukseen oman  
lyhytnäköisen edun toivossa.”

Perttu Pölönen: Lupaus 2020:  
 Monimuotoisuutta ongelmanratkaisuun 

”Monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen  
tarvitaan monipuolinen joukko ihmisiä.”

Pauli Rautiainen:  
 Oikeuden silmissä vammainen 

”Oikeusjärjestyksen oletusten mukaan miehen on  
käytävä armeija, maahanmuuttajan kotouduttava,  
sairaan parannuttava ja työttömän työllistyttävä.  
Vammaisen ihmisen odotetaan olevan mahdolli  
simman pieni taakka.”

3. Vaikuttamistyö – näkökulmia

Jaana Tiiri:  
 Inkluusiolla osallisuuteen ja ehjään identiteettiin 

”Yhteiskunnassamme on monenlaisia segregaatio
pyörteitä, jotka aiheuttavat osattomuutta ja onnetto
muutta”, Jaana Tiiri toteaa. Hän nimeää kolme vam
maisen lapsen ja nuoren elämän nivelkohtaa, joissa 
inkluusion merkitys on erityisen suuri.

Noora Västinen:  
 Tabuja rikki itäisessä slovakiassa 

Slovakiassa vieraillut Noora Västinen rikkoi  
vammaisuuteen liittyviä tabuja taiteen avulla.  
Tanssija, tanssinopettaja ja kouluttaja kertoo  
rimpuilevansa kiitollisuuden ja riittämättömyyden  
ristiaallokossa.

Ilkka Jaana

NOORA

Perttu

pauli
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Siellä missä muutkin.

Lastensuojelu- ja vammaisjärjestöjen yhteisessä, 
STEAn rahoittamassa Valpas-hankkeessa (2016–2019) 
kehitettiin saavutettavampia ja esteettömämpiä Per-
heentaloja niille suomalaisille ja uusille suomalaisille 
perheille, joissa on erityistä tukea tarvitseva tai vam-
mainen lapsi. 

STEA-rahoitteisessa Minua kuullaan -hankkeessa 
kehitettiin esteettömiä ja saavutettavia lasten, nuor-
ten ja perheiden palveluja yhdessä ammattilaisten 
kanssa. Vamlasin lisäksi hankkeessa ovat mukana sitä 
koordinoiva Jaatinen ry sekä Kehitysvammaliitto. 
Osallistuimme useisiin perheille, ammattilaisille ja 
sidosryhmille suunnattuihin tapahtumiin. Olimme 
järjestämässä ihmisoikeuksia käsittelevää yhteis-
kehittämisen seminaaria sekä – Perheet keskiöön! 
-hankkeen koulutusyhteistyön kautta – koulutuksia 
ja työpajoja eri puolilla Suomea. Toteutimme videon 
(Miten kerron lapselle hänen vammastaan tai pitkä-
aikaissairaudestaan); lisäksi olimme tekemässä selvi-
tystä näkövammaisten lasten asemasta sekä opasta 
esteettömästä harrastamisesta. 

Lasten oikeuksien turvaamisessa hyödynsimme 
koordinoimaamme Mukana-verkostoa (ent. YTRY). 
Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten, nuorten ja 
perheiden valtakunnalliseen verkostoon kuuluu lähes 
sata jäsentä: mm. lasten ja lapsiperheiden kanssa 
toimivia järjestöjä, aiheesta kiinnostuneita tutkijoita, 
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheitä 
sekä heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia.

4. Lapset, nuoret ja perheet 

TARJA

kirsi

”Terveydenhuollossa las
ten osallisuusoikeuksiin 
kuuluu paitsi yksittäisen 
lapsen oikeus osallistua 
omaan hoitoonsa, myös 
lasten näkemysten  
laajempi selvittäminen 
terveyspalvelujen järjes
tämiseen liittyen.”

”Valpashankkeessa kehi
tettiin saavutettavampia ja 
esteettömämpiä Perheen
taloja niille suomalaisille  
ja uusille suomalaisille  
perheille, joissa on eri 
tyistä tukea tarvitseva  
tai vammainen lapsi. ”
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Siellä missä muutkin.

Helena Arvio: 
 Mahottoman reissaajan vinkit  

esteettömään matkailuun 
Mahoton reissaaja blogia kirjoittava Helena Arvio kertoo 
esteettömät suosikkikohteensa ja muistuttaa asioista, jotka 
pyörätuolilla matkustavan kannattaa ottaa huomioon.

Elina Jaakkonen:  
 Erilaisuus tutuksi kohtaamalla 

” Erilaisuus kuuluu elämään, normeja on monenlaisia,  
ja erilaisuuteen totutaan (vain) elämällä sen kanssa.”

Sanna Kalmari:  
 Menestyjäksi unelmoimalla,   

kokeilemalla ja kovalla työllä 
”Vammainen menestyjä aiheuttaa ympäristössään  
hämmennystä: meidät on totuttu näkemään korkeintaan 
selviytyjinä ja sitä kautta sankareina.”

helena

4. Lapset, nuoret ja perheet – näkökulmia

Sami Kekäläinen:  
 Vammaisuus on ominaisuus muiden joukossa 

”Vammaisuus ei kerro mitään kovin arvokasta siitä ainutlaatui
sesta ihmisyyden mysteeristä, jota kannamme sisällämme.” 
 
Tarja Keltto:  

 Kuusi havaintoa erityisperheiden arjen helpottamisesta 
Valpashankkeessa kehitettiin saavutettavampia ja esteettö
mämpiä Perheentaloja niille suomalaisille ja uusille suomalai
sille perheille, joissa on erityistä tukea tarvitseva tai vammainen 
lapsi. Mitä hankkeen aikana opittiin?

Ilari Kousa:  
 Arjen sankaruus – sadusta perusteelliseen  

asennemuutokseen 
”Vammat ovat vakavia, monitahoisia ongelmia,  
jotka eivät ratkea purkkavirityksillä vaan tutkimuksella  
sekä asenteita ja uskomuksia muuttamalla”

tarjaelina

sami

ilarisanna
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Siellä missä muutkin.

Elina Mäkikunnas:  
 Lohikäärmeen ystäväkirja: mitä, kenelle, miten?  

Lohikäärmeen ystäväkirjaan kertyneitä lasten komment
teja ja piirroksia sekä niistä inspiroituneiden vammaisten 
nuorten ja nuorten aikuisten kirjoituksia koottiin Vamlasin 
130vuotisjuhlan kunniaksi yksiin kansiin.  

 Unelmoiminen kuuluu kaikille 
”Vammaiset lapset unelmoivat siinä missä eivammaiset 
ikätoverinsa. Haaveileminen ja kuulluksi tuleminen auttavat 
oman tien löytämisessä ja opettavat tekemään päätöksiä 
eteen tulevissa valintatilanteissa.”  

 Lohikäärmeen ystäväkirja kysyy, lapset vastaavat 
Lohikäärmeen ystäväkirja on osa Vamlasin projektia, jossa 
lapsilta kysytään heille merkityksellisistä asioista ja jossa 
lapset voivat vastata heille luontevimalla tavalla. 

4. Lapset, nuoret ja perheet – näkökulmia

Kirsi Pollari:  
 Lapsipotilaan osallisuudesta  

ja itsemääräämisoikeudesta 
”Terveydenhuollossa lasten osallisuusoikeuksiin 
 kuuluu paitsi yksittäisen lapsen oikeus osallistua  
omaan hoitoonsa, myös lasten näkemysten laajempi  
selvittäminen terveyspalvelujen järjestämiseen liittyen.”

ELINA ELINA

 Miten kerron lapselle hänen vammastaan tai pitkäaikaissauraudestaan? 
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Siellä missä muutkin.

5. Työelämä
5.1 Kehittämistoiminta 
STEA-rahoitteisessa (2016-2019) Vahti-hankkeessa  
kehitettiin työnantajia ja työllistämis palveluiden 
työntekijöitä palveleva nettisivusto, www.esteeton-
rekrytointi.fi. Se toteutettiin yhteistyössä työnanta-
jien ja rekrytoijien, kokemus-, esteettömyys-, saavu-
tettavuus- ja monimuotoisuusasiantuntijoiden sekä 
johtamisen ammattilaisten kanssa. Sivusto tarjoaa 
monipuolista tietoa esteettömästä rekrytoinnista, 
työn muotoilusta sekä työnantajille ja työllistämis-
palveluiden asiantuntijoille tarkoitetuista palveluista.  

Säätiössä alkoi – ensimmäistä kertaa sen historiassa 
– STEAn tukema kohdennettu toiminta. Huhtikuussa 
käynnistyneen Nuoret ja työelämä -toiminnan  
tavoitteena on lisätä vammaisten nuorten työelämä-
osallisuutta vaikuttamalla työnantajiin, nuorten  
kanssa työskenteleviin sekä nuoriin itseensä. Järjes-
timme yrityksille ja työnantajille monimuotoisuus-  
teemalla matalan kynnyksen tilaisuuksia Helsingissä 
ja Oulussa. Osallistuimme nuorten työllisyystapahtu-
miin ja edistimme eri toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Muokkasimme yhteistyöyritysten kanssa avustavia 
tehtäviä työn muotoilun avulla ja jatkoimme Paikka 
auki -hankkeessa käynnistyneen Nuorten vaikuttajien 
ryhmän koordinoimista.

5.2. Maksullinen koulutustoiminta
Säätiö aloitti omarahoitteisen koulutustoiminnan  
yhden kokoaikaisen työntekijän voimin. Erityisesti 
IMBA-, mutta myös Melba-koulutuksille olikin kysyn-
tää. Koulutuksiin osallistui työllisyyspalveluiden työn-
tekijöitä, ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijoita, 
koulutus- ja valmennuspalveluiden tuottajia sekä 
eläkeyhtiön työntekijöitä. Osallistujat saivat työkalu-
ja, osaamista ja innostusta arjen työhön. Kiinnostus 
vammaisten nuorten työllistymistä kohtaan kasvoi,  
ja säätiön osaaminen osoittautui hyödylliseksi erityi-
sesti työnantajayhteistyössä.  

pauli

hanna

”Maailma ei muutu 
hetkessä, eikä meillä 
kaikilla ole saman
laisia vaikuttamisen 
mahdollisuuksia.  
Helpotusta omien 
vaikuttamiskeinojen 
löytämiseen tarjoaa 
laatimani hyvän liit
tolaisuuden lista.”

”Työnhakijaasiakkaiden 
tuloksellinen työllistä
minen perustuu enem
män yritysyhteistyöhön 
kuin perinteiseen yksilö
valmennukseen.”
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Siellä missä muutkin.

Johanna Karimäki:  
 Vammaisissa nuorissa valtava potentiaali,  

työllistymisen esteet korviemme välissä 
”Vammaisten ihmisten työllisyystilanne on  
Suomessa häpeällisen heikko: heitä on työelämässä  
huomattavasti vähemmän kuin muualla.”

Pauli Leinonen:  
 Yritys ja työnantajayhteistyön  

kymmenen käskyä 
”Työnhakijaasiakkaiden tuloksellinen työllistäminen  
perustuu enemmän yritysyhteistyöhön kuin perinteiseen 
yksilövalmennukseen.”

Aicha Manai:  
 Utopiaa monimuotoisesta työelämästä 

”Unelmoin Suomesta, jossa työpaikat ovat  
aidosti monimuotoisia ja jossa erilaiset ihmiset  
tekevät yhdessä enemmän ja paremmin.”

johanna

5. Työelämä – näkökulmia

KariPekka Martimo:  
 Mielikuvista faktoihin, ennakkoluuloista luovuuteen:  

töitä kaikille halukkaille 
”Ihmisissä on toimintakyvyn rajoitteista huolimatta valtava potentiaali, jonka 
hahmottamiseen ja hyödyntämiseen Vamlas tarjoaa toimivat työkalut.”

Elina Mäkikunnas ja LiisaMaija Verainen: 
 Rasite ja kuluerä vai työnantaja ja moniosaaja?  

”Tiesitkö, että henkilökohtaisia avustajia työnantajamallilla työllistävät  
vammaiset henkilöt tuovat Suomeen jopa 15 000 työpaikkaa?”

Kirsi Pimiä:  
 Asenteet remonttiin, lisää joustoa 

”Työnhakija ei uskalla kertoa työhakemuksessa käyttävänsä pyörätuolia, 
koska eteneminen rekrytointiprosessissa on siten todennäköisempää.  
Tähän on tultava muutos.”

Hanna Ruohonen:  
 10 askelta kohti yhdenvertaista työelämää 

Maailma ei muutu hetkessä, eikä meillä kaikilla ole samanlaisia vaikuttamisen 
mahdollisuuksia. Helpotusta omien vaikuttamiskeinojen löytämiseen tarjoaa 
Hanna Ruohosen laatima hyvän liittolaisuuden lista.

elina

kari-pekka

hanna

kirsi

sanna

ELINA
Liisa-maija
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Siellä missä muutkin.

6. Asumispalvelut 
Vamlasin asumispalveluyksikkö on ainoa laatuaan  
Suomessa: se tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden  
ympärivuorokautiseen palveluasumiseen samassa  
talossa ja yhdenvertaisesti muiden opiskelijoiden  
kanssa. Vuokrattavissa on yhteensä 21 asuntoa.

Juhlavuonna 2019 panostettiin asukkaiden arjen ja  
näkemysten esille tuomiseen. Toteutimme  Oman 
näköinen elämä -teemalla viestintäkampanjan, jossa 
kolme asukasta kertoi kodin ja toimivien asumispal-
veluiden merkityksestä mielekkään elämän ja oman 
hyvinvoinnin kannalta. 

Asukkaat olivat aktiivisia useilla muillakin foorumeilla. 
He kirjoittivat Vamlasin blogiin ja olivat mukana säätiön 
Nuorissa vaikuttajissa. Heidän mielipiteensä ja toiveen-
sa otettiin huomioon juhlavuositapahtumien esiintyjä-
valinnoissa, ja kaksi heistä oli mukana myös esiintyjinä.

Seurasimme asumispalveluista käytävää julkista kes-
kustelua ja kehitimme palveluprosessejamme asukkai-
den mielipiteitä kuunnellen. Tavoitteenamme on, että 
pystymme tarjoamaan toimivia ja nuorten tarpeita 
vastaavia asumispalveluita myös jatkossa, meneillään 
olevasta suuresta murroksesta huolimatta. 

Ilari Kousa: 
 Kyyti on kylmää, jos pelkkä raha ratkaisee 

”Elämä vaikeasti monivammaisena on haastavaa. 
Tilannetta ei helpota elintärkeiden asumispalvelui
den hintapainotteinen kilpailutus, jonka seurauksena 
palvelun laatu vaihtelee, ja itsenäisesti asuvia vam
maisia voidaan heitellä asumis yksiköstä toiseen.”

 Asumispalveluista asukkaiden kertomana: 
Lauttasaaren asukkaat Sami Kekäläinen, Jasmi 
Ahonen ja Ilari Kousa kertovat, mitä oma koti ja 
toimivat asumispalvelut heille merkitsevät. 

Ilari

”Elämä vaikeasti  
monivammaisena  
on haastavaa  

– ja toisinaan vielä 
haastavampaa.”

Näkökulmia
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Siellä missä muutkin.

7. Viestintä 
Viestintään ja verkostoitumiseen panostettiin ta-
vallista enemmän, ja säätiö saikin toiminnalleen 
lisänäkyvyyttä ja -tunnettuutta. Viestinnästä vastasi 
kokoaikainen ostopalveluna hankittu asiantuntija, 
minkä lisäksi koko henkilöstö sai sparrausta sosiaa-
lisen median hyödyntämiseen omassa vaikuttamis-
työssään. 

Juhlavuoden sloganiksi valikoitui ”Siellä missä muut-
kin”, joka kulki punaisena lankana kaikessa vuoden 
aikana tehdyssä viestinnässä. Viestinnän pääpaino 
oli säätiön arkisessa tekemisessä, mutta rinnalla hyö-
dynnettiin juhlavuositapahtumissa – Musiikkitalon 
Lastenjuhlasa ja etenkin Oodin Maijansalissa – esiin-
tyneiden asiantuntijoiden ja taiteilijoiden esittelyjä ja 
blogikirjoituksia. Seminaariohjelman suunnittelussa 
sekä esiintyjien ja näkökulmien hakemisessa kuul-
tiin Lauttasaaressa asuvia nuoria ja Vamlasin Nuoria 
vaikuttajia, ja nuoret olivat keskeisessä roolissa myös 
tilaisuuksien esiintyjinä. 

Juhlaseminaarit striimattiin, joten niitä pääsi seuraa-
maan myös virtuaalisesti. Seminaaritallenne löytyy 
edelleen Vamlasin Youtubekanavalta   

Siellä 
missä 
muutkin.
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https://www.youtube.com/watch?v=kZdS2upvl9I


Altistan itseni 2020Siellä missä muutkin.

#lupaus2020  
 #siellämissämuutkin
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