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Kannen kuva: Janne Ruotsalainen
Kirjapaino: Offset Ulonen, 2015   
Taitto: Virpi Sirpelä, Mac & Me

Kädessäsi on Liikkeelle-lehden tuorein numero. 
Lehdestä voit lukea Malikkeen kuluneen vuoden kuulumi-
sia ja kokemuksia sekä näet tapahtumat, joita järjestämme 
yhdessä verkostojemme kanssa. Lehden keskiaukeamalta 
löydät irrotettavan esitteen ”Vammaisella henkilöllä on 
oikeus tarvittaviin apuvälineisiin”, jossa on tiivis paketti 
apu- ja toimintavälineisiin liittyvästä lainsäädännöstä.

MALIKE
Malike tulee sanoista matkalle, liikkeelle, keskelle elämää. Kannustamme vaikea-
vammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään lähtemään rohkeasti ulos talosta, pois 
pihasta –uusien kokemusten pariin. Sopivalla tuella ja oikealla asenteella osallis-
tuminen mahdollistuu. Malike järjestää erilaisia kokeilutapahtumia, retkipäiviä, 
toiminnallisia vertaistuen kursseja ja toimintavälinekoulutusta. Vuokraamme 
toimintavälineitä kokeiltavaksi ja neuvomme niiden käytössä ja hankinnassa.

KENELLE?
Malike-toiminta on tarkoitettu vaikeavammaisille ihmisille, jotka tarvitsevat osal-
listumiseen ja liikkumiseen toisen ihmisen tukea ja toimintavälineen. Toimin-
taamme voivat osallistua niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin, ilman diagnoosi-
rajoja! Järjestämme koulutusta myös lähi-ihmisille ja ammattilaisille.
  Jokaisen lapsen kuuluu päästä mukaan perheen harrastuksiin ja koulun 
liikuntatunneille. Jokaisen nuoren kuuluu saada liikkumisen elämyksiä luon-
nossa ja harrastusten parissa. Jokaisella aikuisella on oikeus päättää omasta 
elämästään. Tähän tarvitaan osallistumisen kokemuksia!

MIKSI?
Jo perustuslaki takaa kaikille ihmisille samanarvoiset mahdollisuudet elää 
tasa-arvoista elämää yhteiskunnan jäseninä: ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää 
perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön 
liittyvän syyn vuoksi...” 
 Se, miten laki käytännössä toteutuu, vaihtelee. Malikkeen tehtävänä on paitsi 
edistää vaikeavammaisten ihmisten tasa-arvon ja osallistumisen mahdollisuuksia, 
myös tarjota ratkaisuja, joiden avulla vaikeavammaisen ihmisen osallistuminen 
on vain asenteesta kiinni!

MITEN?
Yhteistyössä on voimaa ja siksi toimimme yhdessä erilaisten verkostojen kanssa. 
Toimintamme on valtakunnallista. Olemme osa Kehitysvammaisten Tukiliitto 
ry:n toimintaa ja toimintamme taustalla ovat kolme keskeistä arvoa; eettisyys, 
osallisuus ja ekokulttuurisuus. Arvomme pohjautuvat Suomen perustuslakiin ja 
kansainvälisiin sopimuksiin, joista merkittävin on YK:n yleissopimus vammaisten 
henkilöiden oikeuksista. Toimimme Raha-automaattiyhdistyksen tuella. 

Lähde matkalle, liikkeelle, 
keskelle elämää

Käy tykkäämässä 
Facebookissa

Malike tiedottaa tapahtumista 
myös Facebookissa. 

Käy tykkäämässä Malike-toiminta 
-sivusta ja saat tuoretta tietoa 

tapahtumista, uusista välineistä 
ja toiminnasta etujoukoissa. 

Tykkääminen onnistuu etsimällä 
Facebookista Malike-toiminta
tai Malikkeen kotisivun kautta

www.malike.fi,
vasemmasta alalaidasta.

Verkostokirjeestä saa 
ajankohtaista tietoa
Malikkeen verkostopostiin voivat 

liittyä kaikki, jotka ovat kiinnostunei-
ta vaikeavammaisten osallistumisen 

mahdollisuuksien edistämisestä. 

Tilaamalla verkostopostin, saat 
5–6 kertaa vuodessa ajankohtaiset 
uutiset Malikkeen toiminnasta ja 

tapahtumista sähköpostiisi. 

Ohjeet sivulla: 
http://www.malike.fi/fi/malike/

tilaa-verkostoposti/

Korttikampanjalla 
toimintavälineitä jo vuodesta 
2008 alkaen
Nova Tampere Oy lahjoittaa Malikkeelle postikortteja, 
joita myymällä perheet, koulut ja muut tahot ovat 
voineet jo vuodesta 2008 lähtien hankkia toiminta-
välineitä vaikeavammaisille käyttäjille. Korttikampanjan 
ansiosta Suomeen on hankittu jo reilusti yli 100 toimin-
tavälinettä helpottamaan vaikeavammaisten ihmisten 
osallistumista ja liikkumista. 
 Eniten korttikampanjan avulla on hankittu Snow 
Comfort -kelkkoja, joita on korttikampanjan kautta 
tilattu jo yli 70 kpl. Wheelblades-pyörätuolinsukset ja 
Stabilo-tyhjiötyyny ovat olleet uusia suosikkituotteita 
korttikampanjassa. 
Korttikampanja jatkuu myös vuonna 2016. 

Suuret kiitokset yhteistyökumppanillemme 
Nova Tampere Oy:lle!

  PARTIO KUULUU 
  KAIKILLE!
Malike ja Roihu -esteettömyystyöryhmä 
toimivat yhteistyökumppaneina tavoit-
teenaan kehittää Finnjamboree-suurleirin 
esteettömyyttä. Roihu 2016 on Suomen 
Partiolaiset ry:n vuosina 2015–2016 to-
teutettava valtakunnallinen projekti, joka 
huipentuu noin viikon mittaiseen suurleiriin 
heinäkuussa 2016.
 Roihun esteettömyystyöryhmän tehtä-
vänä on tuoda esteettömyys mahdollisim-
man monen partiolaisen tietoisuuteen. 
Työryhmän tarkoituksena on olla apuna
suunnittelemassa ja toteuttamassa estee-
töntä partiokokemusta, sillä partio kuuluu 
kaikille. Tavoitteena on myös kehittää lippu-
kuntien mahdollisuuksia Sisu-toiminnan 
järjestämiseen. Järjestämme yhteistyössä 
Ulos talosta, pois pihasta -toimintaväline-
koulutuksia, joissa saa tietoa mm. osallis-
tumisen ja osallisuuden mahdollistavista 
toiminta- ja apuvälineistä sekä esteettö-
myydestä leirin suunnittelussa ja rakenta-
misessa. Koulutukset on suunnattu leirin 
johtajistolle, lippukunnille, suunnittelijoille 
ja tekijöille.

www.roihu2016.fi 
http://toiminta.partio.fi/ohjelman-tuki/
sisupartio

Koulut voivat hakea 
opetus- ja kulttuuriministeriön 
erityisavustusta toimintaväline-
hankintoihin
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuosittain 
erityisavustusta tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. 
Erityisavustus on mukana vuoden 2016 valtiovarain-
ministeriön budjettiesityksessä ja todennäköisesti luku-
vuoden 2016-2017 avustus tulee haettavaksi vuoden-
vaihteessa.
 Toimintavälineiden avulla liikuntavammaiset oppi-
laat pääsevät osallistumaan liikuntatunneilla ja välitun-
neilla, siten ehkäistään syrjäytymistä ja edistetään liikun-
tavammaisten osallistujien yhdenvertaista osallistumista.
 Vaasassa Hietalahden koulussa erityisavustuksen 
avulla on saatu hankittua erilaisia toimintavälineitä. Reh-
tori Eija Huttunen kertoo, että koulu on myös lainannut 
välineitä muille kouluille ja tarpeen mukaan myös muille 
tarvitsijoille. Vaasan kaupunki haki opetus- ja kulttuuri-
ministeriöltä avustusta kouluilleen ja nämä arvioivat 
kuinka suuren osan siitä tarvitsisivat toimintavälineiden 
hankkimiseen. Välineet ovat mahdollistaneet sen, että 
kaikki koulun oppilaat on voitu ottaa mukaan Liikkuva 
koulu -hankkeeseen.

Lisätietoa OKM:n verkkosivuilta.

Malike-keskus 
kesälomalla 

11.7. – 5.8.2016 
Keskitämme kesälomat, jotta 
kaikki työntekijäresurssimme 

ovat käytössä syksyn kursseilla, 
koulutuksissa ja tapahtumissa. 

Välineet on vuokrattavissa 
lomastamme huolimatta, 

välineiden nouto ja palautus 
sovitaan varauksen yhteydessä.

Vammaisella henkilöllä
on oikeus tarvittaviin 
apuvälineisiin -esite

Malikkeen vuokraamotoiminnan arvioinnin mukaan
vuokraamotoiminnan tehtävänä on välittää yhä 
enemmän tietoa toimintavälineiden hankintaan
 liittyvästä lainsäädännöstä. Tiedon välittämisen 

edistämiseksi olemme tehneet yhteistyössä Kehitys-
vammaisten Tukiliiton lakimiehen Tanja Salisman 

kanssa esitteen ”Vammaisella henkilöllä on oikeus
 tarvittaviin apuvälineisiin”. 

Esite on maksuton, 
ja niitä voi tilata 
osoitteesta 
malike@kvtl.fi



4 Malike Liikkeelle . 2016 Malike Liikkeelle . 2016 5

min tulla huippu-urheilija kuin Mis-
kasta, Sari-äiti huomaa. Hän käyttää 
esimerkkinä ratakelaaja Leo-Pekka 
Tähden uraa.
 Veikan ja Miskan mielestä laatikko-
pyörä saisi kernaasti tulla heille kotiin. 
Vanhemmatkin toteavat ensikokeilun 
jälkeen, että ajopelin voisi hankkia it-
selle tai ainakin vuokrata koekäyttöön.
Molemmilla vanhemmilla on jo aiem-
min ollut tietoa laatikkopyörästä kul-
kuvälineenä. Pasi on Tanskassa asues-
saan nähnyt näitä näppäriä kulkuneu-
voja käytössä. Sari puolestaan on 
asunut Hollannissa, missä pyöräily on 
yleinen liikkumismuoto.
 Veikka käyttää pihamaastoissa 
muun muassa lasten mönkijää, jonka 
avulla hän pysyy Miskan vauhdissa 
hyvin. Vaikka vanhemmat ovat Veikan 
liikkumisen suhteen kannustavia, ajat-
telivat he ensin, ettei serkun entinen 
mönkijä ehkä toimisi Veikan käytössä. 
Onneksi mummi puuttui asiaan. Hän 
kaivoi mönkijän esille ja laittoi Veikan 
sen kuskiksi.
 Vaikka tulevaisuuden toiminta-
ympäristöt tuovat melko varmasti 
mukanaan Veikalle monenlaisia liikku-
miseen liittyviä haasteita, on äiti luot-
tavainen. Hänen mielestään on paras-
ta edetä yksi haaste kerrallaan. Usein
arki ratkaisee asioita ihan huomaa-
matta. Veikka itse suhtautuu mutkat-
tomasti tekemisiinsä ja ympäristöstä 
tuleviin uteliaisiin kysymyksiin.
 Pyöräretken jälkeen Veikka testaa 
vielä innolla käsivoimin liikkuvaa 
armbike-pyörää. Sopivan käsien liik-
keen omaksuttuaan hän katoaa puis-
tikkoon äiti kannoillaan. Liikkumishet-
kestä kannattaa aina ottaa kaikki irti.
 

Teksti  Pia Kirkkomäki
Kuvat Iiro Muttilainen

 asi-isä auttaa pojat istumaan  
 turvavöihin pyörän etuosassa  
 olevaan laatikkoon ja taival koh-
ti Maunulan ulkoilumajaa alkaa.
Vehreisiin Keskuspuiston maastoihin 
suuntaa yhteensä kuusi perhettä 
Malikkeen johdolla. Seurueen pyöräi-
lyratkaisuissa riittää ihasteltavaa ohi-
kulkijallekin. Yksi parivaljakko polkee 
rinnakkain poljettavan kolmipyörän, 
toiset ovat valinneet kulkupelikseen 
pyörätuolin kuljetuspyörän ja eräs 
pieni matkalainen taittaa taivalta pol-
kupyörän perään kiinnitetyssä maas-
tokärryssä. Jokaiselle lähtijälle on et-
sitty yhdessä malikelaisten kanssa 
sopiva toimintaväline. 
 Osa vaikeavammaisista lähtijöistä 
ei kykene liikkumaan omatoimisesti, 
mutta heille on löytynyt toimivat 
tavat nauttia pyöräilyn tunnelmasta. 
Pyöräilyratkaisujen testaaminen oike-
alla pyörätiellä kuuluu osana Malik-
keen kesäkuiseen Ulos talosta, pois 
pihasta -toimintavälinekoulutukseen. 
Perheet ovat edellisen päivän tutus-
tuneet pyöräilyn ja muun arkiliikkumi-
sen mahdollisuuksiin. Myös arvokasta 
vertaistukea on samalla päästy am-
mentamaan toisilta samantyyppisessä 
tilanteessa eläviltä osallistujilta. 
 – On etuoikeutettu olo, että olem-
me saaneet olla tässä mukana. On 

JOKAINEN
PÄÄSEE 

PYÖRÄRETKELLE 
KESÄÄN

Nelivuotiaat kaksoset 
Veikka ja Miska Myllyniemi 
ovat valmiita pyöräretkeen 

Jaatisen Majan pihalla 
Helsingissä. He pääsevät 

pian testaamaan, millaista 
on laatikkopyörän kyyti.

monta tasoa, jotka ovat tehneet tästä 
koulutuksesta arvokkaan, pohtii isä 
Johannes Romppanen.
 Romppasen viisihenkinen perhe 
on tullut etsimään yksivuotiaalle 
Liljalle uusia osallistumismahdol-
lisuuksia. Kuusivuotias Emil ja 
nelivuotias Casper huolehtivat, 
että pikkusiskolle on tarjolla vauh-
dikasta seuraa kotona. Vaikeavam-
mainen Lilja ei liiku eikä syö itse. 
Vanhemmat tulkitsevat nuorimmai-
sen ilmeistä ja eleistä hänen tunnelmi-
aan sekä tarpeitaan. Lilja nauttii ulko-
ilmasta ja tekemisen meiningistä ihan 
kuten veljensäkin. Pyöräretken ajan 
Lilja on matkustanut Casperin kanssa 
polkupyörän peräkärryssä, kun taas 
Emil on polkenut aikuisten vauhdissa
 omalla pikkupyörällään. Liljaa pyörä-
retki on naurattanut.
 – Peräkärry olisi Liljalle todella hy-
vä. Minullakin oli tosi hauskaa retkellä, 
nautin siitä kovasti. Näistä liikkumisen 
mahdollisuuksista ei voi tietää, ellei 
niitä näe ja kokeile, tiivistää äiti Nina 
Romppanen. 

Veikka liikkuu 
käsien varassa
Palataan vielä laatikkopyörän kyytiin. 
Veikka on Myllyniemen perheen 
kaksospojista vanhempi. Hän on ver-
baalisesti ja liikunnallisesti aktiivinen, 
vaikka käyttääkin välillä jalkojensa 
toimimattomuuden takia myös pyörä-
tuolia. Veikan kädet ovat kuitenkin 
vahvat ja hän liikkuu niiden varassa 
sopivalla alustalla. Ulkona liikkumisel-
le asettaa haasteensa maasto. Esimer-
kiksi päiväkodin pihassa Veikan hou-
sut kuluvat nopeasti puhki.
 – Jos poikia miettii, uskoisin, että 
Veikasta voisi vielä todennäköisem-

P
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Teksti  Tuula Puranen
Kuvat Janne Ruotsalainen

P

mää, hän hihkaisee, pyöräyttää laitet-
ta ja jättää pihasoraan virheettömän 
ympyrän. Scout Crawler on telaketjul-
linen, joystickillä ohjattava ajoalusta, 
jolla käyttäjä istuu omassa pyörätuo-
lissaan.
 Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
järjesti uraauurtavan vaikeavammais-
ten henkilöiden Intti tutuksi -leirin 
4. – 6. syyskuuta Pekonrannan leiri-
keskuksessa Alajärven Lehtimäellä. 
MPK:n  yhteistyökumppaneina olivat 
Malikkeen lisäksi Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiö ja Eskoon sosiaalipalve-
lujen kuntayhtymä. Leirin kouluttajat 
olivat MPK:n edustajia.

Mikä ”alokasta” naurattaa?
Sora rasahtelee rytmikkäästi monitoi-
mirattaiden alla, kun Jukka Pyhälahti 
komentaa sulkeisharjoituksessa lei-
riläiset riviin ja tekemään käännöksen 
milloin vasemmalle, milloin oikealle. 
Leiriläiset noudattavat innokkaasti 
jokaista käskyä. Jos kouluttaja on tyy-
tymätön suoritukseen, koko ryhmä 
joutuu poistumaan taakse siinä kuin 
tavallisetkin alokkaat.  
 – Kertokaa mulle, miksi taakse 
poistuminen on niin hauskaa, Jukka
tiedustelee, kun ryhmä poistuu taakse 
perusilmeisenä, mutta palaa riviin
aina leveästi hymyillen. Ryhmä ei helly
auktoriteetin edessä, vaan säilyttää 
salaisuutensa. Olisiko se siinä, että so-
tilaskouluttaja Pyhälahti ei vain vaadi, 
vaan myös kannustaa ja rohkaisee? 

 – Minulle ja muille MPK:n koulutta-
jille riittää, että kukin tekee parhaansa.
Jos jokin menee väärin, se ei haittaa,
minäkin teen joka päivä jotakin vää-
rin. Siinä ei ole mitään pahaa, hän jut-
telee tarkasti kuuntelevalle ryhmälle. 

Yli odotusten 
– Leiri on täyttänyt aivan kaikki odo-
tukset ja ylittänytkin ne, kurssin johta-
ja Riitta Laihosola kertoo viimeisenä 
leiriaamuna, kun leirikeskuksen pihal-
le pystytetystä puolijoukkueteltasta 
kuuluu vielä vieno kuorsaus.
 – Emme tienneet etukäteen, mitä 
tarkoittaa, kun leirille tulee ihmisiä, 
jotka tarvitsevat hyvin paljon erityistä 
tukea. Meille oli paljon apua siitä, että 
Malikkeen työntekijät kävivät ennen 
leiriä neuvomassa meitä ja kertomas-
sa, että vaikeavammaisia kurssilaisia
koulutetaan aivan kuten muitakin, 
Riitta jatkaa.  
 Miikka Heikkinen saapui kurssille 
Ylöjärveltä. Hän vaikuttaa tyytyväiseltä
kokemukseensa, ja avustajana toiminut
äiti Anne Heikkinen tulkitsee lisää: 
 – Miikka tykkäsi nukkua teltassa,
vaikka siellä oli pientä ääntä ja kipinä-
vuorojen takia jonkin verran liikettä-
kin. Miikka kuitenkin nukahti hyvin
ja oli aamulla tyytyväisen oloinen, 

Kuusi vaikeavammaista miestä otti tuntumaa armeija-
elämään Intti tutuksi -leirillä syyskuussa 2015. Malikkeen 
toimintavälineiden avulla jokainen pystyi osallistumaan 
täysillä leirin ohjelmaan sulkeisista pakkiruokailuun.

Kuvitteellisessa tilanteessa kyy on purrut marjastamaan lähtenyttä Riitta Laihosolaa. Ensiapukouluttaja Jukka Laihosola 
kertoo leiriläisille, ettei kyyn pureman saanutta raajaa saa liikuttaa.

 uolijoukkueteltan pystyttämi-
 seksi tarvitaan muutakin kuin  
 telttakangas, joka odottaa mä-
rällä nurmikolla metsän laidassa. Kei-
jo Pulkkinen karauttaakin paikalle 
Malikkeen Scout Crawlerilla sylissään 
nippu telttakeppejä. Juha Laaja tuo 
teltan keskisalon telineen, Miikka 
Heikkisen ja Martti Mäkisen lastina 
on pressuja teltan maavaatteiksi.  
 Kun pystytys alkaa, Tommi Vuolle
pitää telttanarua kireällä, kunnes so-
tilaskouluttaja Jukka Pyhälahti saa 
iskettyä maahan kiilan, johon naru 
kiinnitetään. Intti tutuksi -leirillä jokai-
nen vaikeavammainen leiriläinen te-
kee konkreettisia asioita ja saa näin 
kokemuksia intin arjesta. 
 Menossa on historiallinen Intti tu-
tuksi -leiri, sillä kaikki osallistujat ovat

Ilo ja into siivittivät Intti tutuksi -leiriä

vaikeavammaisia henkilöitä. Jokainen 
käyttää pyörätuolia ja tarvitsee oman 
avustajan.
 – Malike on toimintavälineillään 
mukana, jotta heillä on mahdollisuus 
osallistua leirin ohjelmaan, koulutus-
suunnittelija Anssi Helin kertoo.
Ensiapu- ja kulunvalvontaharjoitukset 
tapahtuvat metsässä, ja kurssilaiset 
siirtyvät pyörätuoleistaan nostimien 
avulla Malikkeen maastopyörätuolei-
hin, monitoimirattaisiin ja juoksu-
rattaisiin. Anssi Helin ja Malikkeen 
toimintavälineohjaaja Kari Mäkinen 
viimeistelevät avustajien kanssa asen-
not hyviksi tyhjiö- ja rouhetyynyillä. 
 Keijo Pulkkinen liikuttelee ras-
kaan oloista Scout Crawleria suoras-
taan sulokkaasti niin metsässä kuin 
leirikeskuksen pihassa. – Tämä on elä- 

Tommi Vuolle saa alokasasun sotilas-
kouluttaja Timo Lepänhaaralta. 

hymyili herätessään. 
 Anne kertoo myös, että Miikalle
on arvokasta olla muiden joukossa. 
 – On tärkeää, että hän pääsee toi-
mimaan muiden vammaisten ihmis-
ten kanssa.  
 Anne Heikkisen mielestä MPK:n 
kouluttajat onnistuivat leiriohjelman 
toteuttamisessa hyvin, vaikka heillä ei 
ollutkaan aiempaa kokemusta vaikea-
vammaisten henkilöiden kouluttami-
sesta.  
 – Mielestäni oli hienoa, että vai-
keavammaisille leiriläisille oli esimer-
kiksi ensiapukoulutusta kuten muille-
kin. Myös leiri itsessään on tärkeä, 
sillä vammaisetkin pojat odottavat 
armeijakokemuksia, ja leirillä he pää-
sevät tekemään samoja asioita, joita 
oikeassa armeijassa tehdään.  
 Innostuksen ilmapiirissä sujunut 
kurssi herätti leiriläisten ja järjestäjien 
keskuudessa toiveita vaikeavammaist-
en henkilöiden Intti tutuksi -leirien 
jatkumisesta. Malike-toiminnan esi-
mies Susanna Tero kertoo, että suun-
nitelmia onkin jo olemassa. 
 – Malikkeen tavoite on lisätä yh-
teistyössä järjestäjien kanssa vaikea-
vammaisten ihmisten mahdollisuuk-
sia osallistua Intti tutuksi -leireille 
tulevaisuudessakin.

Keijo Pulkkinen iskee telttakeppiä maahan, 
vastaava sotilaskouluttaja Jukka Pyhälahti 
ohjaa tilannetta.

Ruoka maistuu taivasalla. Riitta Laihosola annostelee Miikka Heikkiselle 
hernekeittoa Anne Heikkisen pitelemään pakkiin, Tommi Vuolle ja Paavo 
Peltonen odottavat vuoroaan. 

”Leiri on täyttänyt aivan kaikki 
odotukset ja ylittänytkin ne”. 
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Lumilauantait ja 
-sunnuntait 2016:
Sunnuntai 17.1. klo 10.00-15.00 
Ruskotunturi, Oulu 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
7.1. mennessä:
Hanna Orell, 
hanna.orell.lamsa@gmail.com, 
puh. 044 0904011 
 
Sunnuntai 24.1. klo 10.00-15.00 
Vuokatinrinteet, Vuokatti 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
14.1. mennessä:
hiihtokoulu@vuokatinrinteet, 
puh. 044 4148 880 
 
Sunnuntai 31.1. klo 10.00-15.00 
Himos, Jämsä 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
21.1. mennessä: 
hiihtokoulu@himos.fi 
(otsikoi viestisi: lumisunnuntai) 
tai puh. 040 554 2972 
Malike mukana tapahtumassa
 
Lauantai 6.2. klo 10.00-15.00 
Mielakka, Kouvola 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
28.1. mennessä: 
Mia Kalpa / KVY ry, 
mia.kalpa@kvyry.fi , puh. 040 7449 439 
Vau mukana tapahtumassa

Lauantai 13.2. klo 10.00-15.00 
Freeski, Ruokolahti 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
4.2. mennessä: 
Riitta Pellinen / Imatran kaupunki, 
riittahelena.pellinen@imatra.fi 
tai puh. 020 617 7202 
Malike mukana tapahtumassa

Seuraa tarkempaa ilmoittelua 
www.malike.fi  tai 
www.vammasurheilu.fi 
Osassa Lumilauantai- ja sunnuntai-
tapahtumia mahdollisuus kokeilla myös 
muita lumella liikkumisen välineitä.

Lumilauantait ja -sunnuntait ovat koko perheen liikuntatapahtumia, 
joissa perheet voivat lasketella ja tavata muita perheitä. 
Etukäteen ilmoittautuneilla vammaislaskijoilla on mahdollisuus kelkka- 
ja pystylaskettelun opetukseen. Paikkoja on rajoitetusti ja opetuksen 
hinta on 10 € / laskija sisältäen välineet. Osallistuminen ei sisällä vakuu-
tusta.

Ilmoittautumisen yhteydessä kerrottava:

• Laskijan ja avustajan nimi

• Osallistuvien perheenjäsenten lukumäärä

• Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

• Pystylaskijan pituus / paino ja monon numero tai kelkka-
 laskijan pyörätuolin istuimen leveys

• Kuvaus vammasta / avustuksen tarve

• Aikaisempi laskettelukokemus

• Saako sinua / perhettäsi kuvata tai haastatella

• Muut tärkeät asiat, jotka ohjaajien on 
 hyvä tietää

-laskettelua erityisryhmille

LUMI-
LAUANTAIT JA 
-SUNNUNTAIT

TULE MUKAAN 
TOIMINTAAN 2016

Ajankohtaiset tapahtumat ja tunnelmat löydät osoitteesta www.malike.fi 

LUMISUNNUNTAI 
31.1.2016, Himos, Jämsä
Lumisunnuntai on koko perheen liikuntatapahtuma, jossa 
perheet voivat lasketella ja laskea mäkeä sekä tavata muita 
perheitä. Etukäteen ilmoittautuneilla vammaislaskijoilla 
on mahdollisuus kelkka- ja pystylaskettelun opetukseen. 
Paikkoja on rajoitetusti ja opetuksen hinta on 10 € / laskija 
sisältäen välineet. Osallistuminen ei sisällä vakuutusta.
Yhteistyössä: VAU, Malike, Himos ja Himoset Hiihtokoulu.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot 21.1. mennessä: 
Himoksen hiihtokoulu, hiihtokoulu@himos.fi 
(otsikoi viestisi: lumisunnuntai) tai puh. 040 554 2972. 

LUMILAUANTAI 
13.2.2016, Freeski, Ruokolahti
Lumilauantai on koko perheen liikuntatapahtuma, jossa 
perheet voivat lasketella, hiihtää tai laskea mäkeä sekä 
tavata muita perheitä. Etukäteen ilmoittautuneilla vam-
maislaskijoilla on mahdollisuus kelkka- ja pystylaskettelun 
opetukseen. Paikkoja on rajoitetusti ja opetuksen hinta 
on 10 € / laskija sisältäen välineet. Osallistuminen ei sisällä 
vakuutusta.
Yhteistyössä: VAU, Malike ja Freeski.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot 4.2. mennessä: 
Riitta Pellinen / Imatran kaupunki, 
riitta.pellinen@imatra.fi tai puh. 020 617 7202. 

Ulos talosta, pois pihasta 
-TOIMINTAVÄLINEKOULUTUS 
16.–17.2.2016, Tulppaanitalo, Tampere
Malikkeen kaksipäiväinen toimintavälinekoulutus avaa 
uusia mahdollisuuksia vaikeavammaisten ihmisten 
arkeen. Koulutukseen ovat tervetulleita vaikeavammaisten 
henkilöiden lähi-ihmiset sekä eri alojen ammattilaiset ja 
muut henkilöt.
Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitamme ihmistä, jonka 
liikkumista vamma vaikeuttaa huomattavasti. Tällöin hän 
tarvitsee toisen ihmisen apua ja toimintavälineen voidak-
seen osallistua ja liikkua.
Koulutuksessa opit käyttämään ja soveltamaan toiminta-
välineitä. Saat myös kattavan tietopaketin turvallisuuden 
huomioinnista, toimintavälineiden hankintakanavista 
sekä vuokraamotoiminnastamme. 
Ensimmäisenä päivänä käymme läpi talvikauden toimin-
tavälineitä ja teemme käytännön harjoituksia, toisen 
päivän toiminnallinen osuus toteutetaan retkipäivän 
muodossa.
Osallistumismaksu 100 € (sis. kurssimateriaalin, kahvit 
sekä retkieväät toisena koulutuspäivänä). Koulutukseen 
otetaan 14 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
26.1.2016 mennessä: 
Tanja Tauria, Malike
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MALIKKEEN TOIMINTAVÄLINEIDEN 
KOKEILUTAPAHTUMA 
23.2.2106, Tohmajärvi
Kaikille avoin tapahtuma, jossa on mahdollista kokeilla eri-
laisia toimintavälineitä. Tule saamaan uusia ideoita ulkona 
liikkumiseen ja osallistumiseen.
Samaan aikaan on Keski-Karjalan vammaisneuvoston 
järjestämä Liiku-Elä-Nauti -tapahtuma, jossa on mahdol-
lista kokeilla mm. bocciaa, puhallustikkaa ja muita lajeja.
Lisätiedot: Anssi Helin, Malike

Ulos talosta, pois pihasta 
-TOIMINTAVÄLINEKOULUTUS PERHEILLE 
18. – 20.3.2016, Varjola, Laukaa
Toimintavälinekoulutus on suunnattu vaikeavammaisten 
lasten ja nuorten perheille ja se avaa uusia mahdollisuuk-
sia perheen arkeen. Koulutuksessa perheet oppivat käyt-
tämään ja soveltamaan toimintavälineitä ja heille tarjotaan 
tietoa turvallisuuden huomioimisesta, toimintavälineiden 
hankintakanavista ja rahoituksesta sekä Malikkeen vuok-
raamotoiminnasta. 
Kurssi pidetään Laukaassa Varjolan tilan kauniissa koski-
maisemissa. Kurssi alkaa perjantai-iltana yhteisellä illan-
vietolla ja husky-ajelulla. Lauantai-päivänä vanhemmille 
on järjestetty koulutusta toimintavälineteemasta. Lapsilla 
on tällä välin omaa ohjelmaa lastenhoitajien johdolla. 
Iltapäivällä siirrymme käytännön harjoituksiin ulos ja 
kokeilemme toimintavälineitä mäenlaskuun ja maastoliik-
kumiseen. Illalla nautimme savusaunan löylyistä ja lämpi-
mistä poreista tähtitaivaan alla. 
Sunnuntai-päivän ohjelma on toiminnallinen. Ohjelmassa 
on luistelua ja ulkoilua toimintavälineitä hyödyntäen. 
Kurssi päättyy viimeistään klo 15.00.
Kurssille valitaan kuusi perhettä, joissa on vaikeavammai-
nen lapsi. Omavastuuosuus kurssista on 100 € / perhe 
sisältäen majoituksen ja täysihoidon perjantaista sunnun-
taihin.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 26.2.2016 mennessä: 
Soile Honkala, Malike

LUMELLA-PERHELOMA 
4. – 9.4.2016, Vuokatti
Kevätaurinkoa, vertaistukea ja ulkona liikkumisen riemua…
Lumella-perheloma on suunnattu pienten vaikeavammais-
ten lasten ja koululaisten perheille. Tänä vuonna kurssi 
järjestetään yhteistyössä TATU ry:n kanssa ja se on tarkoi-
tettu ensisijaisesti tapaturmaisesti vammautuneiden 
lasten perheille. 
Loman aikana nautitaan kevätauringosta ja liikkumisesta 
koko perheen voimin. Alustavaan ohjelmaan kuuluu mm. 
laskettelua, hiihtoa ja mäenlaskua. Ohjelma tarkentuu 
loppuvuoden 2015 aikana. Tavoitteena on virkistävä loma, 
jossa jokaiselle lapselle löydetään ratkaisuja liikkumiseen, 
saadaan voimaa vertaisuudesta ja löydetään ideoita per-
heen arkiliikkumiseen.
Lomalle valitaan seitsemän perhettä. Lomalle haetaan 
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n lomatukihake-
muksella, joka löytyy osoitteesta www.mtlh.fi. Haku on-
 

nistuu myös paperisella hakulomakkeella, jonka voi tilata 
Malikkeesta tai MTLH:sta. Täytä hakemus huolellisesti, 
perusteet lomalle ovat välttämättömät. MTLH myöntää lo-
malle valituille perheille lomatuen. Omavastuuosuus perh-
elomalle on aikuisilta 20 € / vrk, alle 17-vuotiaat lapset 
lomailevat maksutta. Loma toteutetaan täysihoidolla.
Yhteistyössä Malike, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry 
ja Vuokatin urheiluopisto.
Huom! Hakuaika päättyy jo 16.12.2015.
Hakulomakkeiden tilaus ja lisätiedot: 
Soile Honkala, Malike

MALIKE MEETS KENGURU -TAPAHTUMA 
15.4.2016, Vammaisperheiden monitoimikeskus 
Jaatinen, Helsinki 
Kenguru-vuokraamon avoimet ovet. Päivän aikana on 
mahdollisuus kokeilla ja testata erilaisia toimintavälineitä 
sekä saada tietoa vaikeavammaisten osallistumisen mah-
dollisuuksista. Tule myös tutustumaan Jaatisen, CP-liiton, 
Porvoon Leijonaemojen ja Ruskeasuon koulun toimintaan.
Paikalle on kutsuttu myös toimintavälineiden maahan-
tuojia/myyjiä. 
Toivotamme tervetulleiksi vaikeavammaiset lapset sekä 
heidän perheensä, lasten kanssa työskentelevät ammatti-
laiset ja yhteistyökumppanit sekä kaikki muut asiasta
kiinnostuneet!
Yhteistyössä mukana mm. Malike, Jaatinen, CP-liitto ja 
Hattutemppu-Hanke. 
Lisätiedot: Anssi Helin, Malike 
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LINTURETKI VILLA ELFVIKIIN 
16.4.2016, Espoo
Ovatko muuttolinnut jo saapuneet Laajalahden rannoille? 
Lähdetään linturetkelle tarkistamaan tilanne! 
Kaikille avoimella retkellä samoillaan ruovikon keskellä 
leveitä pitkospuita pitkin ja nautitaan makkarat ja mehut 
Villa Elfvikin Uikunpesässä. Lintuja tähyillään lintutornista, 
jonka välitasanteelle pääsee pyörätuolilla. Varaa halutessasi 
pientä evästä mukaan, ettei nälkä yllätä matkalla. 
Villa Elfvik on Espoon kaupungin ympäristövalistuskeskus, 
jonka lähiympäristössä retkeilemme. Päivän aikana toteu-
tetaan kaksi retkeä, toinen klo 10.00 ja toinen klo 14.00. 
Retki on maksuton.
Yhteistyössä mukana mm. Malike, Jaatinen, CP-liitto ja 
Hattutemppu-Hanke 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 31.3. mennessä: 
Soile Honkala, Malike tai akseli@jaatinen.info

Ulos talosta, pois pihasta -TOIMINTAVÄLINEKOULUTUS 
25. – 26.5.2016, Tulppaanitalo, Tampere
Malikkeen kaksipäiväinen toimintavälinekoulutus avaa 
uusia mahdollisuuksia vaikeavammaisten ihmisten arkeen. 
Koulutukseen ovat tervetulleita vaikeavammaisten henki-
löiden lähi-ihmiset sekä eri alojen ammattilaiset ja muut 
henkilöt. Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitamme ih-
mistä, jonka liikkumista vamma vaikeuttaa huomattavasti. 
Tällöin hän tarvitsee toisen ihmisen apua ja toiminta-
välineen voidakseen osallistua ja liikkua.
Koulutuksessa opit käyttämään ja soveltamaan toiminta-

välineitä. Saat myös kattavan tietopaketin turvallisuuden 
huomioinnista, toimintavälineiden hankintakanavista 
sekä vuokraamotoiminnastamme. Ensimmäisenä päivänä 
käymme läpi kesäkauden toimintavälineitä ja teemme 
käytännön harjoituksia, toisen päivän toiminnallinen 
osuus toteutetaan retkipäivän muodossa.
Osallistumismaksu 100 € (sis. kurssimateriaalin, kahvit sekä 
retkieväät toisena koulutuspäivänä). Koulutukseen otetaan 
14 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 4.5.2016 mennessä: 
Tanja Tauria, Malike

SORMET MULTAAN 1 
27. – 29.5.2016, Karhe, Ylöjärvi
Kuinka metsä kasvaa? Entä onko sillä väliä miten perunat 
istutetaan, idut ylös vai alas? Tämän viikonlopun jälkeen 
sinulla on vastaukset näihin ja moniin muihinkin metsään 
ja viljelyyn liittyviin kysymyksiin. Viikonlopun aikana 
osallistumme metsänistutukseen hakkuuaukiolle yhdessä 
metsänomistajan kanssa ja pääsemme myös työntämään 
sormet multaan perunanistutuksen aikana.
Nautimme viikonlopun aikana myös metsän hiljaisuudes-
ta… vai onko metsässä ylipäätään hiljaista? Pysähdymme 
kuuntelemaan metsän ääniä ja pyrimme tunnistamaan nii-
tä. Malike mahdollistaa jokaisen pääsyn metsään toiminta-
välineiden avulla. Kurssi on tarkoitettu vaikeavammaisille 
aikuisille avustajan kanssa ja sisältää täysihoidon. 
Kurssille mahtuu 6 henkilöä avustajineen.
Osallistumismaksu 65 € (sisältää täysihoidon).
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 6.5. mennessä: 
Anssi Helin, Malike

LIIKKEELLE-PERHELOMA 
27.6. – 2.7.2016, Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala
Tule nauttimaan kesän kauneimmista päivistä ja valoisista 
illoista Kangasalan kauniisiin maisemiin! Liikkeelle-perhe-
loma on suunnattu vaikeavammaisten lasten perheille. 
Loman aikana nautitaan kesästä ja Kuntoutumiskeskus 
Apilan kauniista rantamaisemista ja monipuolisesta liik-
kumisesta. Alustavaan ohjelmaan kuuluu mm. frisbee-
golfia, melontaa ja retkeilyä Kangasalan metsissä. 
Ohjelma tarkentuu vuoden 2016 alussa. Tavoitteena on
virkistävä loma, jonka aikana pyritään löytämään jokaisel-
le lapselle ratkaisut liikkumiseen, saadaan voimaa vertais-
ryhmästä ja löydetään ideoita perheen arkiliikkumiseen.
Lomalle valitaan seitsemän perhettä. Lomalle haetaan 
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n lomatukihakemuk-
sella, joka löytyy osoitteesta www.mtlh.fi. Haku onnistuu 
myös paperisella hakulomakkeella, jonka voi tilata Malik-
keesta tai MTLH:sta. Täytä hakemus huolellisesti, perusteet 
lomalle ovat välttämättömät. MTLH myöntää lomalle vali-
tuille perheille lomatuen. Omavastuuosuus perhelomalle 
on aikuisilta 20 € / vrk, alle 17-vuotiaat lapset lomailevat 
maksutta. Loma toteutetaan täysihoidolla.
Yhteistyössä Malike, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry 
ja Kuntoutumiskeskus Apila.
Hakuaika päättyy 25.3.2016. Hakulomakkeiden tilaus 
ja lisätiedot: Soile Honkala, Malike
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ALUEELLISET TOIMINTAVÄLINE-
KOULUTUKSET

Ulos talosta, pois pihasta- TOIMINTAVÄLINEKOULUTUS 
10. –11.2.2016 Vaasa
Yhteistyössä Folhälsan Botnia Rehab Korsholm.
Lisätiedot: 
Elina Ala-Honkola , Elina.Ala-Honkola@folkhalsan.fi

Ulos talosta, pois pihasta- TOIMINTAVÄLINEKOULUTUS 
1. –2.6. 2016, Viitasaari
Yhteistyössä Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö.
Lisätiedot:  Ulpu Kananen, ulpu.kananen@ksvs.fi

Ulos talosta, pois pihasta- TOIMINTAVÄLINEKOULUTUS
12. –13.10.2016, Pyhäjärvi
Yhteistyössä Jokilaaksojen Koulutuskuntayhtymä, 
Tukena/Kaislaranta.
Lisätiedot: 
Päivi Jääskeläinen, paivi.jaaskelainen@tukena.fi

Ulos talosta, pois pihasta 
-TOIMINTAVÄLINEKOULUTUKSET partiolaisille
Finnjamboree 2016 on Suomen Partiolaiset ry:n ( Finlands 
Scouter rf:n) vuosina 2015–2016 toteuttama valtakun-
nallinen projekti, joka huipentuu noin viikon mittaiseen 
suurleiriin heinäkuussa 2016.
Toimintavälinekoulutukset on suunnattu Finnjamboree 
Roihu 2016 -suurleirin johtajistolle, rakentajille ja toimi-
joille. Roihu 2016 -esteettömyystyöryhmän ja Malikkeen 
yhteistyön tavoitteena on, että partiolaisten järjestämä 
suomen suurin nuorisoelämys ja suurleiri 2016 olisivat 
mahdollisimman esteettömiä. Partio kuuluu kaikille!
14. –15.5.2016 Evo
11. –12.6.2016 Evo
Yhteistyössä: Esteettömyystyöryhmä / Roihu 2016 ja Malike
Lisätiedot: 
Mia Kylen Mia.kylen@roihu2016.fi

MUUT TAPAHTUMAT JA 
YHTEISTYÖKURSSIT

SEIKKAILUKASVATUSPÄIVÄT 
28.–29.1.2016, Nurmes
Seikkailukasvatuspäivät on suunnattu kasvatus-, sosiaali-, 
terveys- ja koulutusalojen ammattilaisille, opiskelijoille 
sekä muille seikkailukasvatuksesta kiinnostuneille. Tänä 
vuonna tapahtuman teema on “Puhuuko luonto puoles-
taan”. Teeman tiimoilta on koottu erilaisia työpajoja sekä 
luentoja, joista osallistujat voivat valita mieleisensä teemat.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä 
Outward Bound Finland ja Haaga-Helia AMK/Vierumäki.
Malike on mukana Seikkailukasvatuspäivillä omalla työ-
pajallaan kertomassa ja näyttämässä miten mahdolliste-
taan vaikeavammaisten osallistuminen luontoaktiviteet
teihin. Mukana on myös Malikkeen kohderyhmää kokemus-
asiantuntijoina.
Lisätietoja: 
Anssi Helin, Malike tai skpaivat@outwardbound.fi
http://www.outwardbound.fi/seikkailukasvatus-
paivat-2016

SEIKKAILUMELONTA 
REPOVEDEN KANSALLISPUISTOSSA 
20.8.2016, Kouvola 
Tule kokemaan Repoveden kansallispuiston jylhät kalliot ja 
kirkasvetiset järvet metsineen kanootista käsin! Melonta-
retkellä koet erämaan tunnelmaa koko perheen voimin. 
Mahdollistamme vaikeavammaisten lasten ja aikuisten 
osallistumisen Malikkeen toimintavälineiden, ohjauksen 
ja ennakkovalmisteluiden avulla.  Teemme retken meloen 
ja nautimme retkilounaan taukopaikalla. Lähtöpaikalla on 
lepo-/huoltoteltta ja esteetön wc. Päivän aikana on mah-
dollista kokeilla myös maastoon sopivia toimintavälineitä. 
Yhteistyössä Malike ja Kouvolan seudun cp-yhdistys.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 4.8. mennessä:
Anna Lehmonen, Kouvolan seudun CP-yhdistys, 
wilhelmi@wippies.com
Lisätietoja: Soile Honkala, Malike

tämättömät. MTLH myöntää lomalle valituille lomatuen. 
Loma toteutetaan täysihoidolla. Omavastuuosuus on 
aikuisilta 20 €/vrk.
Yhteistyössä Malike, MTLH ja Möhkön Manta 
Hakuaika päättyy 6.6.2016. 
Hakemusten tilaus ja lisätiedot: 
Anssi Helin, Malike tai www.mtlh.fi

Ulos talosta, pois pihasta 
-TOIMINTAVÄLINEKOULUTUS 
28. – 29.9.2016, Rovaniemi
Malikkeen kaksipäiväinen toimintavälinekoulutus avaa uu-
sia mahdollisuuksia vaikeavammaisten ihmisten arkeen. 
Koulutukseen ovat tervetulleita vaikeavammaisten 
henkilöiden lähi-ihmiset sekä eri alojen ammattilaiset ja 
muut henkilöt.
Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitamme ihmistä, jonka 
liikkumista vamma vaikeuttaa huomattavasti. Tällöin hän 
tarvitsee toisen ihmisen apua ja toimintavälineen voidak-
seen osallistua ja liikkua.
Koulutuksessa opit käyttämään ja soveltamaan toiminta-
välineitä. Saat myös kattavan tietopaketin turvallisuuden 
huomioinnista, toimintavälineiden hankintakanavista 
sekä vuokraamotoiminnastamme. Ensimmäisenä päivänä 
käymme läpi toimintavälineitä ja teemme käytännön har-
joituksia, toisen päivän toiminnallinen osuus toteutetaan 
retkipäivän muodossa.
Osallistumismaksu 100 € (sis. kurssimateriaalin, kahvit 
sekä retkieväät toisena koulutuspäivänä). Koulutukseen 
otetaan 14 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 7.9.2016 mennessä: 
Soile Honkala, Malike

SORMET MULTAAN 2 
3. – 4.9.2016, Karhe, Ylöjärvi
Toukokuussa istutimme metsän ja perunat, nyt on sadon-
korjuun aika.
Käymme viikonlopun aikana tarkistamassa, miten puun-
taimet ovat kasvaneet ja kuinka niiden suojaus on onnis-
tunut… vai ovatko hirvet käyneet syömässä taimet? 
Vietämme yhteistä aikaa perunannostotalkoissa. Jokainen 
saa perunoita myös mukaansa kotiin.
Tämän kurssin kuusi paikkaa on varattu ensisijaisesti heille, 
jotka olivat mukana keväällä Sormet multaan 1 -kurssilla. 
Peruutuspaikkoja kannattaa kuitenkin kysyä. 
Osallistumismaksu 50 € (sisältää täysihoidon).
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 12.8.2016 mennessä: 
Anssi Helin, Malike

ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA -LOMA 
12. –17.9.2016, Möhkö, Ilomantsi
Pohjois-Karjalan syksy on kokemisen arvoinen. 
Tule löytämään uusia ratkaisuja luonnossa liikkumiseen 
ja voimaantumaan yhdessäolosta! Loma on tarkoitettu 
vaikeavammaisille aikuisille avustajineen, majoituksesta 
johtuen mukaan voi tulla ainoastaan yksi avustaja kurssi-
laista kohden.
Loman aikana vietetään paljon yhdessä ja ulkona. 
Tiedossa on retkeilyä, marjastamista, kalastusta ja leppoi-
saa meininkiä. Tavoitteena on virkistävä loma, jossa jokai-
selle osallistujalle etsitään oma ratkaisu liikkumiseen hyö-
dyntäen Malikkeen toimintavälineitä. Loman tarkoituksena 
on myös saada voimaa vertaisryhmästä ja löytää 
uusia ideoita arkiliikkumiseen nauttimalla Möhkön upeas-
ta luonnosta.
Lomalle valitaan kuusi vaikeavammaista aikuista. Lomalle
haetaan Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n loma-
tukihakemuksella, joka löytyy osoitteesta www.mtlh.fi. 
Haku onnistuu myös paperisella hakulomakkeella, 
jonka voi tilata Malikkeesta tai MTLH:sta. 
Täytä hakemus huolellisesti, perustelut lomalle ovat vält-

Malike Liikkeelle . 2016 1312 Malike Liikkeelle . 2016



M

Toiminnan laadukkuus

Laadukas vuokraamotoiminta tarkoit-
taa, että toimintavälineiden saatavuus 
vastaa vuokraajien tarpeita, välineiden
kunto ja niihin liittyvät ohjeistus on luo-
tettavaa ja vuokraajat kokevat vuokraa-
miseen liittyvät käytännöt toimiviksi. 

[Kaverini] kysyi, haluanko lähteä las-
kettelemaan, ja niin menimme kokeile-
maan kelkkaa Jaatisen majalle, jonka 
Kenguru-vuokraamo on Malikkeen 
toimipiste Helsingissä. Olen vuokrannut 
sieltä laskettelukelkan lisäksi muuta-
man kerran Hippo-maastopyörätuolin. 
– Aino Tapola, Helsinki

Vuokraajat kokivat toimintavälineiden 
toimitustavan hyväksi ja vuokra-ajat 
riittävän pitkiksi välineen kokeiluun. 
Vuokraaminen on hoitunut helposti 
sähköpostilla tai sähköisen varaus-
pyynnön kautta, mutta puhelimitse se

  alikkeen sosiaalinen tilinpito  
  2014 keskittyy vuokraamo- 
  toimintaan, ja vaikuttamisen 
painopisteenä on toimintavälineiden 
saatavuus. Keskeinen näkökulma 
vuokraamotoiminnan tarkastelussa 
on vaikeavammaisten henkilöiden 
osallistumisen edistäminen. 

Ajattelumme Otson osallistumismah-
dollisuuksista on avartunut: kaiken 
ei tarvitse olla vaikeaa. Jos vain itse 
haluamme, hänet voi ottaa  mukaan  
joka paikkaan. 
          – Vesa ja Sari Nohteri, Salo

Mahdollisuus osallistua on tasa-arvoa 
ja yhdenvertaisuutta. Myös osallistu-
misen psyykkiset ja sosiaaliset vaiku-
tukset ovat tärkeitä vaikeavammai-
selle henkilölle ja hänen läheisilleen. 
Osallistumisen mahdollistaminen on 
palkitsevaa myös ammattilaisille. 

Erilaiset toimintavälineet, joita 
vuokraamme tai olemme hankkineet 
omaksi, tuovat sisältöä asiakkaidemme 
elämään. Ne mahdollistavat pääsyn 
erilaisiin ympäristöihin. 
– Ohjaaja Jaana Kuusisto, 
   Päivätoimintakeskus Huiske, Ylöjärvi.

Malike keräsi toimintavälineiden vuok-
raajilta tietoa ja kokemuksia vuokraa-
motoiminnasta sekä siitä, kuinka se
on mahdollistanut vaikeavammaisen 
henkilön osallistumista. Toimintaa 
tarkasteltiin sosiaalisten tavoitteiden 
toteutumisen kautta. Tavoitteina 
olivat vaikeavammaisten henkilöiden 
osallistumisen mahdollisuuksien edis-
täminen ja toiminnan laadukkuus.  

Osallistumisen 
mahdollistaminen

Osallistumisen mahdollisuuksien 
edistämisen indikaattorit eli tunnus-
merkit olivat tiedonsaanti toiminta-
välineistä, vammaisen henkilön 
osallisuuden lisääntyminen arjessa 
ja vuokraamotoiminnan kannusta-
minen omien toimintavälineiden 
hankintaan.
 Vuokraajat kokivat saaneensa tar-
vitsemaansa tietoa toimintavälineistä
vuokraamotoiminnan kautta, mutta
tiedonsaanti välineiden jälleenmyyjis-
tä ja välineisiin liittyvästä lainsäädän-
nöstä jäi tavoitetason alle. Lisäksi koti-
sivut ja sähköinen varauskirja olisivat 
voineet antaa enemmän lisätietoa 
vuokrattavista toimintavälineistä.
 Toimintavälineiden vuokraaminen
lisäsi vaikeavammaisten henkilöiden 
ulkoilua. Osallistuminen ulkoiluun ja 
muun muassa liikuntaan ja retkeilyyn
lisääntyi päiväkodissa, koulussa ja työ-
ja päivätoiminnassa. Osa vuokraajista
myös koki, että vuokraamotoiminta 
on kannustanut heitä oman toiminta-
välineen hankkimiseen.  

Malike rohkaisi hakemaan avustusta 
[Kangoon] hankintaan ja neuvoi, mistä 
ja miten avustusta voisi yrittää saada. 
– Mika ja Meri Kujansivu, Rauma

Silti tavoite, että Malikkeen kotisivulle 
koottu tieto toimintavälineistä tai 
henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta 
vuokrauksen yhteydessä olisivat kan-
nustaneet oman toimintavälineen 
hankkimiseen, jäi hiukan tavoitetason 
alapuolelle.

MALIKE ARVIOI
vuokraamotoiminnan 
vaikutuksia

Malikkeen 
vuokraamotoiminnan 

sosiaalista tilinpäätöstä 
voi tilata maksutta 

malike@kvtl.fi

olisi voinut olla sujuvampaa. Toiminta-
välineiden käyttö- ja turvallisuusoh-
jeet ovat olleet selkeitä, ja asiakaspal-
veluun vuokraajat olivat tyytyväisiä.

Malike-vuokraamossa on ymmärretty 
hyvin, mitä me milloinkin tarvitsemme. 
– Ohjaaja Anni Lauhikari, Kasperikoti, 
Rovaniemi

Vuokraajat eivät kuitenkaan aina saa-
neet toimintavälinettä haluamaansa 
aikaan, eivätkä niistä saadut tiedot 
aina pitäneet paikkaansa. Tavoiteta-
sosta jäätiin myös toimintavälineiden 
käyttökunnossa sekä siinä, että toi-
mintaväline olisi helpottanut jotakin 
tuttua arjen tekemistä.  
 Sosiaalinen tilinpito auttaa Mali-
ketta arvioimaan ja kehittämään toi-
mintaansa. Jatkossa Malike aikoo 
panostaa toimintavälineitä ja niiden 
saatavuutta koskevan tiedon kana-
vointiin ja koordinointiin. 

Kuvat Janne Ruotsalainen
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OPPAAT 
TOIMINTAVÄLINEISTÄ 
– oikealla välineellä osallistuminen onnistuu!

Korttikampanja-esite 2016  
http://www.malike.fi/media/Malike/Mainokset/
Korttikampanja.pdf

Snow Comfort on tukeva kelkka, 
joka soveltuu mäenlaskuun loivassa 
pulkkamäessä sekä lumella ja jäällä 
liikkumiseen. Kelkassa on jarrukahva 
         molemmilla puolilla ja takaosan 
             seisomatelineessä on erillinen 
                painojarru.

Kelkka Snow Comfort
Korttikampanjan ideana on 
myydä kortteja ja tilittää niistä 
rahat Malikkeelle, joka hankkii toiminta-
välineen korttien myyjälle. Kampanjan 
mahdollistaa Malikkeen pitkäaikainen 
yhteistyökumppani Nova Tampere Oy, 
joka lahjoittaa kampanjan kortit.

Korttinipun hinta on 8 € ja nipussa 
on 8 erilaista korttia.

Lisätietoja kampanjasta 
voi tiedustella Malike-
keskuksesta Päivi Ojaselta, 
puh. 050 587 0084 
tai paivi.ojanen@kvtl.fi

Kampanja on voimassa 31.12.2016 saakka. 
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Korttien 
mallit 
vaihtelevat.

Hanki 
korttikampanjan 
avulla toiminta-

välineitä!

Snow Comfort 
-kelkan 

saat myymällä 
47 korttinippua

Korkeussäädettävä luistelutuki 
sopii kaiken ikäisille ja kokoisille 
luistelijoille. Korkeutta voidaan 
säätää 68 –100 cm korkuiseksi. 
  Kokoontaittuvuutensa ansiosta 
       sitä on helppo kuljettaa.

Luistelutuki 
Oiva ja 
kyynärtuetOiva-luistelutuen 

kyynärtuella 
saat myymällä

 52 korttinippua

Wheelblades-sukset 
kiinnitetään pyörätuolin 
pieniin tukipyöriin. 
Sukset helpottavat lumella 
liikkumista ja ne on helppo 
kiinnittää paikoilleen.

Wheelblades-
pyörätuolisukset

Wheelblades
-pyörätuolisukset 

saat myymällä 
35 korttinippua

koko L

Tyhjiötyyny muotoillaan 
haluttuun asentoon ja 
mukana tulevalla pumpulla 
imetään ylimääräiset ilmat 
pois. Tyyny jää haluttuun 
muotoon ja se tukee yksi-
löllisesti käyttäjän asentoa.

Tyhjiötyyny Stabilo

Snow Baby Fun 
-kelkka

Snow Baby Fun on 1–3 
  -vuotiaalle lapselle tarkoitettu,        
     tukeva kelkka mäenlaskuun 
        ja jäälle. Kelkassa on 3-piste        
            vyöt ja säädettävä työntö-
                kahva.

Snow Baby Fun -
kelkan 

saat myymällä 
28 korttinippua

Aikuisten kohdalla toimintaväline mahdollistaa osallistumisen 
vuodenajasta ja säästä riippumatta erilaisiin toimintoihin esimer-
kiksi opiskeluissa, työssä, päivätoiminnassa ja ryhmäkodissa. 
Oikean välineen avulla onnistuu esimerkiksi eläinten tarkkailu, 
valokuvaaminen luonnossa tai konserttiin, kokoukseen ja tapah-
tumaan lähteminen muutenkin kuin taksia käyttäen. Liikunnalli-
sen toiminnan lisäksi välineet tukevat myös fyysistä, psyykkistä ja 
sosiaalisia hyvää oloa, unohtamatta ihmisten välistä tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta.

Lasten kohdalla apuvälineet mahdollistavat ikätasoon kuuluvaa
toimintaa sekä tukevat henkilökohtaista kasvua ja toimivat kehi-
tyksen tukena vahvistamassa fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia val-
miuksia. Toimintavälineen avulla lapsella on mahdollisuus oppia, 
tehdä valintoja ja saada kokemuksia elinympäristöstään. Lisäksi 
toimintavälineet mahdollistavat lapselle ryhmässä toimimisen, 
liikkumisen ja osallistumisen yhdessä muiden kanssa. Jokaisella 
lapsella on oikeus osallistua merkitykselliseen tekemiseen ja kas-
vun mahdollistavaan toimintaan, iloon, riemuun ja leikkiin yhdes-
sä vanhempien, sisarusten ja toisten lasten kanssa niin päiväko-
dissa, koulussa, kotona, kuin vapaa-aikana.

Oppaissa esitellään Malikkeen toiminnassa tes-
tattuja vaikeavammaisille lapsille, nuorille ja
aikuisille soveltuvia toimintavälineitä ja liikku-
misen apuvälineitä. Oppaiden tavoitteena on 
levittää tietoa olemassa olevista mahdollisuuk-
sista sekä lisätä vaikeavammaisten henkilöiden 
osallistumisen mahdollisuuksia omassa arjessaan.

Oppaat on tulostettavissa Malikkeen kotisivuilta 
www.malike.fi/fi/materiaalit/

Opasta voi tilata maksutta malike@kvtl.fi

MULLA ON OIKEUS -DVD 
Dvd:ssä on katsaus viimeisen kahden vuoden toimintaan. 
Vaikeavammaisten lasten ja aikuisten kokemuksia ja fiiliksiä on 
taltioitu muun muassa pyöräilystä, melonnasta, luistelusta, 
laskettelusta ja hiihdosta. 
Dvd:n hinta on 20 € (sis. postikulut), 
ja sen voi tilata osoitteesta tilaukset@kvtl.fi

Tyhjiötyyny 
Stabilon 

saat myymällä 
107 korttinippua16 Malike Liikkeelle . 2016 17
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Helsingin ja Rovaniemen vuokraamot toimivat Malikkeen 
yhteistyökumppaneiden tiloissa ja ylläpitäminä.

Tietoa muista välineitä vuokraavista ja lainaavista 
toimijoista löytyy osoitteesta 
www.välineet.fi

Ajankohtainen Malikkeen välineiden varaustilanne ja 
yksityiskohtaiset välinetiedot löytyvät osoitteesta 
varaus.malike.fi
Sitä kautta voi lähettää myös sähköisen varauspyynnön.

                    TAMPERE, Malike-keskus

puh. 040 483 9327
malike@kvtl.fi
Sumeliuksenkatu 18 b 3 krs., 33100 Tampere

             HELSINKI, Kenguru-vuokraamo

Jaatinen ry, Vammaisperheiden monitoimikeskus
puh. 09 477 1002 tai 041 538 3034
kenguru@jaatinen.info
Käyntiosoite: Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki
Postiosoite: Parivaljakontie 6, 00410 Helsinki

                                     ROVANIEMI

Vuokraukset ja käytön opastus:
Harri Marttinen p. 0207 984 261, 
Santasport Lapin urheiluopisto
harri.marttinen@santasport.fi
Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla.

Vuokraamon sijainti:
Kolpeneen palvelukeskus, Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi
Yhteyshenkilö, Rauni Väliranta, puh. 040 707 1563
kolpene.fysioterapia@lshp.fi
Välineiden luovutukset ja palautukset ma–to 8–16 ja pe 8–14

     Itä-Suomen Toimintavälineperäkärry

Malikkeen Itä-Suomen toimintavälineperäkärry sijaitsee 
Imatralla Poutapilven palvelukodilla. Kärryn ylläpidosta 
huolehtii Imatran Seudun kvt ry. Varaukset kärryn välineisiin 
tehdään Malike-keskukseen.
Varaukset: puh. 040 483 9327, malike@kvtl.fi
Välineiden nouto: puh. 0207 713 620
Poutapilven palvelukoti, Paajalankatu 16, 55120 Imatra

Malikkeen vuokraamot vuokraavat 
toimintavälineitä vaikeavammaisille 
käyttäjille, jotka tarvitsevat toiminta-

välinettä ja toisen ihmisen apua 
liikkumisensa tueksi.

www.malike.fi ->välineet

Malike-
vuokraamot

Vuokraustoiminta mahdollistaa välineen kokei-
lun kotiympäristössä ennen oman välineen 
hankintapäätöstä tai silloin, kun välinettä tarvi-
taan lyhytaikaisesti, esimerkiksi mukaan talvi-
lomalle. Välineiden vuokra-aika on 1–3 viikkoa. 

Välineiden noutaminen vuokraamosta on toivot-
tavaa, jotta voimme ohjata ja neuvoa välineen 
käytössä ja turvallisuusasioissa. Suurin osa väli-
neistä on mahdollista lähettää myös matkahuol-
lon rahtina. Poikkeuksena ovat moottoroidut 
polkupyörät ja muut tekniset ja isokokoiset 
välineet. Malikkeella on matkahuollon kanssa 
kuljetussopimus, jonka puitteissa laskutamme 
rahdit vuokrien yhteydessä.

Malikkeen välineet ovat vuokrattavissa siltä 
osin, kun ne eivät ole omassa käytössä kursseilla, 
koulutuksissa tai tapahtumissa.

MALIKE-keskus
Sumeliuksenkatu 18 B, 3. krs, 33100 Tampere
Puhelin 040 483 9327, välinevaraukset
malike@kvtl.fi
www.malike.fi

Sähköpostit muodossa
etunimi.sukunimi@kvtl.fi

Palvelusihteeri

Päivi Ojanen
050 587 0084
neuvonta, ohjaus, 
materiaalipyynnöt

Verkosto-
koordinaattori

Tanja Tauria
050 376 4980

toimintavälinekoulutukset, 
oppilaitosyhteistyö, 

esteettömyys, 
vapaaehtois-

toiminta

Koulutus-
suunnittelija

Soile Honkala
050 313 9848
toiminta perheille

Koulutus-
suunnittelija 

Anssi Helin
040 180 1883
toiminta aikuisille

Toimintaväline-
neuvoja

Antti Tulasalo
050 917 7471

neuvonta, 
hankinnan ohjaus, 

välinepalautteet

Toimintaväline-
ohjaaja

Kari Mäkinen
040 167 8555

välineiden luovutus, 
vastaanotto, huolto

Malike-toiminnan 
esimies

Susanna Tero
050 556 1273

viestintä,
tapahtumapyynnöt

Ota yhteyttä,
 kysy lisää!
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-annat mahdollisuuden osallistumiseen
 
Lahjoitusvarat käytetään lyhentymättöminä 
toimintavälineiden hankintaan ja ne antavat vuosien 
ilon vaikeavammaisille lapsille ja aikuisille.
 
Voit tehdä lahjoituksesi Kehitysvammaisten 
Tukiliiton tilille FI49 1146 3007 2069 12. 
Merkitse viitteeksi 67506 
(vaikeavammaisten osallistumismahdollisuuksien 
tukeminen). Viestikenttään toivomme sinun 
kirjoittavan yhteystietosi. 
 
Tai lahjoita osoitteessa 
www.kvtl.fi/lahjoita
 

Poliisihallituksen rahankeräysluvan numero: 
POL-2014-17428
Rahankeräyslupa voimassa 
1.4.2015 – 31.3.2017 
koko maassa lukuun ottamatta 
Ahvenanmaata.
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