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Projektipäällikön tervehdys
Kuultuamme sosiaalisesta tilinpidosta lähdimme intoa pursuen
tekemään sille rakennetta ja asettamaan tavoitteita. Se ei ollutkaan
helppoa ensikertalaisille. Matkan varrella suunnitelmat muuttuivat
useaan kertaan. Aluksi ajattelimme keskittyä projektissa luotuun
Ulos talosta, pois pihasta! -toimintavälinekoulutukseen, mutta
lopulta päädyimme kuvaamaan koko projektia.
Sosiaalinen tilinpäätös kokoaa yhteen Aikuis-Malike-projektin
tuloksia ja luo silmäyksen sen parissa vietettyihin elämyksellisiin
hetkiin. Toivomme, että nämä tunnelmat välittyvät myös lukijoillemme.
Käytimme tilinpidossa projektin toiminnan aikana kertynyttä
hyödyllistä palautetta ja tilastointeja. Lisäksi sosionomiopiskelija
Annamari Tuominen keräsi materiaalia haastattelujen avulla ja
saattoi kirjanpidon valmiiksi.
Kaikki kokemuksistaan kertovat vaikeavammaiset osallistujat valittiin arpomalla, koska emme halunneet etukäteen määritellä kenen
ja millainen palaute poimitaan tilinpitoon. Haastatellut työntekijät
ja lähi-ihmiset puolestaan poimittiin toimintaamme osallistuneista
ja yhteistyökumppaneistamme. Kaikki, joilta pyydettiin haastattelua, suostuivat siihen. Suuri kiitos siitä heille!

Tanja Tauria
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Malike esittäytyy
Malike syntyi turvaamaan monivammaisten lasten laadukasta lapsuutta: etsimään mahdollisuuksia siihen, että monivammaisten lasten perheet voisivat
tehdä yhdessä asioita, joita muutkin perheet tekevät. Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike eli Matkalle liikkeelle keskelle elämää aloitti toimintansa projektimuotoisena vuonna 1997. Malike käynnistyi EU:n komission pilottihankkeena,
mutta vakinaistui sittemmin pysyväksi osaksi Kehitysvammaisten Tukiliiton
toimintaa.

Aikuis-Malikkeen tarina
Viisivuotinen Aikuis-Malike-projekti
tuli Malikkeen täydennykseksi vuonna 2007, kun yksikön ensimmäiset
asiakkaat olivat jo varttuneet nuoriksi
aikuisiksi.

Tavoitteenamme on sekä vaikuttaa vallitseviin asenteisiin että tarjota toiminnallisen vertaistuen mahdollisuus vaikeavammaisten lasten perheille. Malikkeen tapahtumista, kursseilta ja koulutuksista rohkea tekemisen asenne leviää
vaikeavammaisiin, heidän lähi-ihmisiinsä ja muualle yhteiskuntaan.

Aikuis-Malikkeen kohderyhmä ovat
vaikeavammaiset aikuiset, jotka
tarvitsevat toimimisensa tueksi toista
ihmistä sekä tarkoituksenmukaista
toimintavälinettä. Aikuis-Malike etsii
keinoja ja edistää vaikeavammaisen
henkilön osallistumista hänelle merkitykselliseen tekemiseen.

Malike-keskuksella on käytössään useita toimintavälineitä, joita sovelletaan
Malikkeen kursseilla ja koulutuksissa sekä vuokrataan tarvitsijoille toimintavälinevuokraamoiden kautta.
Välineopastus on kuitenkin vain yksi osa toimintaa. Malike-toiminnan tavoitteena on osaltaan tukea sitä, että vaikeavammainen henkilö voi tehdä itselleen merkityksellisiä asioita koko elämänsä ajan.

Projektissa kehitetyt toimintamallit
ovat juurtuneet Malike-toimintaan.
Uudet toimintamallit mahdollistavat
onnistuneen aikuistoiminnan jatkumisen tulevaisuudessa.

Yhteistyötä tehdään monenlaisten järjestöjen ja projektien kanssa diagnoosirajat ylittäen.

Sekä Malike että Aikuis-Malike toimivat RAY:n tuella.
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Mitä tarkoittaa sosiaalinen tilinpito?

Aikuis-Malikkeen sosiaalinen tilinpito 2007–2011

Sosiaalinen tilinpito (SoT) on menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten sekä tulosten mittaamiselle. Sosiaalinen tilinpito sisältää tietyn ajanjakson etukäteen määriteltyjen tavoitteiden säännöllistä seurantaa. Tilikauden tavoitteista laaditaan sosiaalinen kirjanpito, johon kirjataan
tavoitteiden toteutumista.

Tavoitteet:
Haluamme tarkastella, onko Aikuis-Malike verkostoillaan lisännyt
vaikeavammaisten henkilöiden osallistumisen mahdollisuuksia.

Tilikauden tavoitteista saadut tulokset kootaan yhteen raportiksi, jota kutsutaan sosiaaliseksi tilinpäätökseksi. Ulkopuolinen sosiaalinen tilintarkastaja arvioi kirjanpidon ja tulosten oikeellisuuden.
Tilintarkastajan lausunto löytyy sivulta 37.
Sosiaalisen tilinpidon kautta organisaatio saa tietoa työnsä vaikutuksesta ja vaikuttavuudesta
ympäröivään yhteisöön. Samalla organisaation muuten näkymättömäksi jäävä työ saadaan tuotua
näkyville.

Tililuokat:
Tililuokkia on kaksi, joissa molemmissa on kaksi osatavoitetta. Ensimmäinen
tililuokka 100 käsittelee vaikeavammaisten henkilöiden osallistumisen
mahdollisuuksien ja osallistumisen lisääntymistä Aikuis-Malikkeen
toiminnan ansiosta. Toisessa tililuokassa 200 keskitytään Aikuis-Malikkeen
yhteistyöverkostoihin ja niiden käyttöön siirtyneisiin ideoihin, vinkkeihin ja
taitoihin järjestää toimintaa jatkossa itsenäisesti.
Tilikausi:
1.5.2007–31.7.2011. Aikuis-Malike-projekti aloitti toimintansa vuoden 2007
alkukesästä ja päättyy vuoden 2011 joulukuussa.
Sosiaalinen kirjanpito:
Sosiaalista kirjanpitoa oli ohjaamassa sosiaalisen tilinpidon asiantuntija,
SAN Social Auditor -koulutuksen suorittanut sosiaalinen tilintarkastaja,
Develooppi Oy:n toimitusjohtaja Tytti Siltanen. Kirjanpito koottiin projektin
toiminnan ajalta.
Tiedonkeruu:
Tiedonkeruussa hyödynnettiin toiminnan aikana kerättyä palautetta ja
tilastointeja sekä syvennettiin tietoa toimintaan osallistuneilta henkilöiltä
haastatteluiden ja kyselyiden avulla.
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101 B
Kaksi esimerkkiä siitä, miten vaikeavammaisten tiedot ja taidot ovat lisääntyneet.

Tililuokka 100
Vaikeavammaisten henkilöiden osallistumisen mahdollisuudet ja osallistuminen ovat lisääntyneet
Aikuis-Malikkeen toiminnan ansiosta.

Osatavoite 101
Vaikeavammaisten henkilöiden tiedot ja taidot omista osallistumisen mahdollisuuksistaan ovat
lisääntyneet Aikuis-Malikkeen avulla.
101 A
Vaikeavammaiset henkilöt ovat päässeet kokeilemaan uutta välinettä / uudenlaista osallistumista ja liikkumista Aikuis-Malikkeen tilaisuuksissa.
Aikuis-Malikkeen tilaisuuksiin osallistuneiden vaikeavammaisten aikuisten määrät:

Henry Palmroth, Pilkki-kokeilupäivä
”Oltiin kalassa”, muistelee Henry Palmroth maaliskuista päivää. Hän pääsi yhdessä
muiden kanssa kokeilemaan kalaonnea Aikuis-Malikkeen Pilkki-kokeilupäivässä
vuonna 2011.
Näsijärven jäälle kerääntyi reilun tusinan verran innokkaita pilkkijöitä. Jokainen pilkkijä
sai seurakseen pilkkikaverin, kun Tesoman Erämiehistä saapui vapaaehtoisia aiheen
asiantuntijoita mukaan. Pilkkiminen onnistui lumella ja jäällä liikkumiseen sopivia
toimintavälineitä käyttäen, eikä kotiin tarvinnut lähteä tyhjin käsin. Saaliiksi saatiin
useita ahvenia. Henry piti kalastamisesta ja haluaisi lähteä uudestaankin pilkille.
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Vaikeavammaisten aikuisten osallistumiskertoja on ollut yhteensä 1400 vuosien 2007–2011 aikana.
Vuoden 2011 määrä laskettiin 30.6. mennessä osallistuneista. Sama henkilö on voinut osallistua
useampaan tapahtumaan.
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Markus Rauhamäki, Suuri Meriseikkailu
Markus Rauhamäki oli mukana Suuressa Meriseikkailussa syksyllä
2010 Raumalla ja Merikarvialla. Tunnelmiin palattiin katsomalla
retkellä kuvattuja kuvia, joissa Markus etsii uusia kokemuksia
saaristossa. Markus ei kommunikoi puheella, mutta ilmeistä ja
eleistä voi aistia retken olleen merkittävä.
Retkellä Markus pääsi näkemään uutta maisemaa ja kokemaan
saariston tarjoamia elämyksiä, kuten vesibussilla kulkemista ja
majakkahotellissa yöpymistä. Markukseen tekivät vaikutuksen
etenkin Rauman merimuseo ja Kylmäpihlajan korkea majakka.
Myös Markuksen äiti Tuula Henttu on tyytyväinen retkeen.
”Ehdottoman hyvät järjestelyt”, hän kommentoi. Tuula ja Markus
ovat olleet Malikkeen toiminnoissa mukana aiemminkin. ”Ne on
niin hyvin suunniteltuja ja turvallisuus mietitty”, Tuula kehuu.
Hänestä tämäntyyppiset retket ovat omiaan rikkomaan
ennakkoluuloja ja vahvistamaan aiemmin opittuja taitoja.
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101 C
Yhteistyökumppanin kertomus siitä, miten Ulos talosta, pois
pihasta! -toimintavälinekoulutus on muuttanut asiakkaiden arkea
entistä paremmaksi.

Jaana Hämäläinen, Peimarin palvelukeskus
”Kanootti on ollut ahkerassa käytössä kuten aiempinakin kesinä, mutta
ohjaajille on tullut lisää varmuutta ja rohkeutta ottaa jopa haastavampia
asiakkaita mukaan melomaan ”, kuvailee fysioterapeutti Jaana
Hämäläinen toimintavälinekoulutuksen vaikutuksia.
Peimarin palvelukeskuksessa pidettiin toimintavälinekoulutus
toukokuussa 2011. Koulutuspalaute oli positiivista ja osallistujat
olivat tyytyväisiä. Toisena koulutuspäivänä tehtiin palvelukeskuksen
asiakkaiden kanssa retkipäivä, joka koettiin erittäin onnistuneeksi.
”Ilmeestä näki miten retkeläinen nautti”, kuvailee eräs koulutuksen
käyneistä.
Jaana kertoo myös, että koulutukseen osallistuneet ohjaajat
ovat ryhtyneet käyttämään Hippocampe-maastopyörätuolia
aiempaa enemmän. Lisäksi Peimarin päivähoito-osasto on
lainannut Hippocampea useamman kerran koulutuksen jälkeen.
”Maastorollaattorin hankinta on myös suunnitteilla, jota ohjaajat
voisivat käyttää asukkaiden kanssa”, Jaana lisää.
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Osatavoite 102
Vaikeavammaiset henkilöt osallistuvat/liikkuvat Aikuis-Malikkeen ansiosta enemmän kuin ennen.

102 B
Vaikeavammaiset henkilöt / yhteisöt ovat hankkineet oman välineen tukemaan liikkumista
ja osallistumista. Tieto ja kokemus ovat kertyneet Malikkeen ja Aikuis-Malikkeen kautta.

102 A
Välinevuokrausten määrä on kasvanut Aikuis-Malikkeen toiminnan myötä.
Teetimme vuonna 2011 kyselyn Malike-toiminnan kehittämiseksi. Kysyimme vastaajilta heidän
osallistumisestaan toimintavälineen hankintaan.
Vuokravuorokausien lukumäärät:
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Aikuis-Malike-projekti käynnistyi 1.5.2007. Jo seuraavana vuonna 2008 vuokrauksien määrä oli yli
kaksinkertaistanut.

8 kpl

48 kpl

Alueelle esim. kuntalaisten käyttöön

En ole osallistunut

Vuoden 2011 määrä koskee 30.6.2011 mennessä olleita vuokrauksia.
Toimintavälineet toimivat ensisijaisesti Malikkeen ja Aikuis-Malikkeen toiminnan työvälineinä. Niitä
vuokrataan varsinaisen toiminnan ohessa. Se, että Malike-keskus on esitellyt ja käyttänyt jatkuvasti
välineitä omissa tapahtumissaan, ei näy näissä tilastoissa. Kokonaisuudessaan toimintavälineitä
käytetään yllä olevia määriä enemmän.

Hieman yli puolet vastanneista on osallistunut toimintavälineen hankintaan. Huomattavasti eniten
on osallistuttu yhteisöön tai toimipisteeseen tulevan toimintavälineen hankintaan. Kyselyn tulos
kirjattu 17.6.2011. Vastanneita oli 101 henkilöä, joista jotkut osallistuivat välineiden hankintaan
usealla tavalla.
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Aikuis-Malike-projekti käynnisti
kortti- ja kalenterikampanjat,
joiden avulla yksittäiset henkilöt ja yhteisöt ovat saaneet kerättyä varoja toimintavälineen
hankintaan. Kampanjat ovat
juurtuneet Malike-toimintaan.
Vuosina 2008–2011 kampanjoilla on kerätty toimintavälineitä yhteensä 68 kpl.

Osmo Koivisto, EN-apuvälineet
EN-apuvälineet ovat olleet Malikkeen yhteistyöyritys jo yli 10 vuoden ajan. Yhteistyötä on
vuosien varrella tehty monin eri tavoin.
”Tämän päivän Malike aikuisosastoineen edustanee maamme huippuasiantuntemusta siitä,
miten erilaisia kesä- ja talviliikkumisvälineitä
käytetään ja millaiset välineet kullekin ovat
sopivimpia”, kuvailee EN-apuvälineiden toimitusjohtaja Osmo Koivisto.
”Malike-toiminnan ansiosta sairaaloihin ja
hoitolaitoksiin on ryhdytty hankkimaan yhteiskäyttöön erilaisia toimintavälineitä, joista suosituimpia lienevät erilaiset tandem - erikoispolkupyörät, joilla asiakkaat ja henkilökunta yhdessä
liikkuvat ja samalla pyörät toimivat fyysisen ja
henkisen kuntoutuksen välineenä.”
Osmo kertoo, että Malike vaikuttaa paitsi yksilöiden elämään myös asenteisiin ja tietoisuuteen. ”Malike on julkaissut useita alan oppaita,
kirjoja sekä videoita, joista jokainen voi helposti
saada kuvan siitä, millaisia mahdollisuuksia ja
välineitä on tarjolla ja kuinka niitä tulee käyttää. Nämä julkaisut ovat luonnollinen jatkumo
asiantuntijaroolille.”

Snow Comfort -kelkka on ollut
ylivoimaisesti suosituin korttija kalenterikampanjalla hankittu toimintaväline.
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102 C
Kaksi esimerkkiä siitä, miten vaikeavammaisten toimintatavat ovat
muuttuneet: liikkuminen ja osallistuminen ovat lisääntyneet.

Mikko Hakkarainen, Pirkan pyöräily -tapahtuma
”Joo, olihan se hieno kokemus”, muistelee Mikko Hakkarainen kesäistä
pyöräretkeä. Mikko osallistui Pirkan pyöräilyyn vuonna 2010. Vaikka Mikko on kova ulkoilemaan, oli pyöräilyssä vuosien tauko, kun oma pyörä jäi
kasvun myötä liian pieneksi. Pirkan pyöräilyyn Mikko lähti mukaan AikuisMalikkeen rinnakkain poljettavalla pyörällä, jollaista hän ei ollut aiemmin
kokeillut.
Mikko osallistui Malikkeen toimintoihin ensimmäisen kerran jo vuosia
sitten ja sitä kautta on tullut tutuksi myös Aikuis-Malike. Mikko on ehtinyt
kokeilla pyörän lisäksi muitakin toimintavälineitä. Etenkin lasketteleminen on Mikon mieleen ja sitä varten on vuokrattu Aikuis-Malikkeen
kelkkoja.
Mikko aikoo jatkossakin lähteä mukaan Malikkeen toimintaan – aina kun
on tiedossa jotakin mielenkiintoista. ”Hyvä, on ollut hyvä hanke tää. Tämä
on, kun on pystynyt toteuttamaan tätä luontoliikuntaa ja laskettelua ”,
Mikko toteaa.
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Marko Nevalainen, Lähelle luontoa -retki
Marko Nevalainen osallistui Aikuis-Malikkeen Lähelle
Luontoa -retkelle syyskuussa 2010. ”Hyvä, erittäin hyvä”,
kommentoi Marko kokemustaan retkestä.
Retkellä Marko pääsi kalastamaan sekä ensimmäistä
kertaa sienestämään. Sienimetsällä hän liikkui Hippocampe-maastopyörätuolin avulla, mikä oli hänelle uusi
ja mieluinen kokemus. Heti seuraavana talvena kyseinen
toimintaväline vuokrattiinkin viikon ajaksi omaan kokeiluun, jolloin Marko pääsi testaamaan sitä talvioloissa.
Muutosta elämään on tullut retken jälkeen. Retkeltä sai
uusien kokemuksien myötä myös rohkeutta kokeilla uutta. ”Elämä on mukavaa”, kuvailee Marko.
Marko aikoo osallistua jatkossakin Malikkeen retkille tai
toimintaan. Seuraavana tiedossa on Aikuis-Malikkeen
järjestämä Kuvien kertomaa -video- ja valokuvauskurssi
syyskuussa.
”Malike hyvä”, Marko tiivistää.
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201 B
Kuvaus Aikuis-Malikkeen tiedottamisesta, joka on ollut olennaista tietoisuuden lisäämiseksi.

Tililuokka 200

Lehtijutut:

Yhteistyöverkostoilla on käytössään AikuisMalikkeen ideat, vinkit ja taito järjestää
toimintaa jatkossa itsenäisesti.

120 eri lehtijuttua, jotka käsittelevät projektin toimintaa.

Osatavoite 201

Radio:

Yhteistyöverkoston vaikeavammaisten osallistumiseen / liikkumiseen liittyvät tiedot ja
taidot ovat lisääntyneet Aikuis-Malikkeen
avulla.

Radiojuttuja on tehty kaksi kappaletta.

tv

201 A
Tapahtumien ja koulutusten
toteuttamiseen osallistuneiden
yhteistyötahojen määrä.

Televisio:
Aikuis-Malike oli esillä Yle TV1:n Aamu-TV:ssä vuonna 2008.

Nettisivut:
Kotisivuilla käytiin vuoden aikana noin 87 000 kertaa.

Verkostoposti:

206

Sähköisen Verkostopostin vastaanottaa 314 henkilöä.

Liikkeelle-lehti:
Vuosittain Liikkeelle-lehti tavoittaa tuhansia lukijoita.

Projektilla on ollut vuosien 2007–2011
aikana 206 yhteistyötahoa.

DVD:
Aikuis-Malike on julkaissut DVD:n, jota on julkaistu yhteensä 1000 kpl.
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201 C
Malikkeen toimintaan osallistuneet henkilöt ovat kokeneet Malikkeen avulla saatujen tietojen ja taitojen lisänneen omia tietoja ja taitoja.

201 D
Ulos talosta, pois pihasta! -toimintavälinekoulutukseen osallistuneet ovat kokeneet AikuisMalikkeen avulla saatujen tietojen ja taitojen lisänneen omia tietoja ja taitoja.

Teetimme vuonna 2011 kyselyn Malike-toiminnan kehittämiseksi. Kysyimme vastaajilta, kokivatko
he vaikeavammaisten henkilöiden osallistumisen mahdollisuuksiin ja liikkumiseen liittyvien tietojensa ja taitojensa lisääntyneen.

Näitä toimintavälinekoulutuksia lähi-ihmisille ja työntekijöille on järjestetty yhteensä 17 kertaa,
joissa jokaisessa on ollut keskimäärin 11 koulutettavaa. Yhteensä koulutettuja on 188.
Palautelomakkeissa pyydettiin arvioimaan koulutuksien kokonaisuutta ja odotuksiin vastaamista.
Palaute annettiin numeroin 1 (heikko) - 4 (kiitettävä).
Kaikkien koulutusten keskiarvoksi tuli 3,8.

4 3,5 3 146 kpl

40 kpl

1 kpl

1 kpl

”Sain koulutuksesta irti juuri sen mitä halusinkin. Omaa työtäni ja omia asiakkaita ajatellen koen
voivani jatkossa käyttää hyväksi oppimaani ja soveltaa uusia taitojani eri toiminnoissa.”

Paljon = 45 kpl

Jonkin verran = 55 kpl

Ei yhtään = 1 kpl

Kyselyyn vastanneista yli puolet koki tietojensa ja taitojensa lisääntyneen jonkin verran ja hieman
alle puolet koki niiden lisääntyneen paljon. Vain yksi vastaaja koki, etteivät hänen tietonsa ja taitonsa kasvaneet lainkaan. Kyselyn tulos kirjattu 17.6.2011, jolloin vastanneita oli 101 henkilöä.
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”Tuli uutta tietoa toimintavälineistä ja oli hyvä, että itse pääsi niitä kokeilemaan. Tuli uusia ideoita
omaan työhön.”
”Erittäin inspiroiva koulutus! Paljon uusia ideoita ja hauskaa oli! Teette todella hyvää työtä!”
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201 E
Kaksi esimerkkiä siitä, miten yhteistyöverkoston jäsenten tiedot ja taidot ovat
lisääntyneet.

Takka-hanke
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Takkahankkeessa eli Tasokasta koulutusta ja
kehittyvää asumista -hankkeessa on ollut
tavoitteena kehittää kehitysvammaisten ihmisten asumispalveluiden laatua.
Hankkeessa on ollut kuukausittain koulutuspäiviä eri teemoista. Yhtenä koulutusteemana on toiminut Aikuis-Malikkeen
Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutus.

Eija Hiitti, Turun kaupungin liikuntapalvelut
”Koulutus mahdollisti tietoisuuden lisääntymisen liikkumisen apuvälineistä, joka
taas vaikutti tapahtumien/tilaisuuksien sisällön kehittämisen”, liikuntapalveluvastaava Eija Hiitti kertoo.
Eija kokee, että he ovat pystyneet hyödyntämään Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutuksessa saamaansa tietoa ja kokemusta. Toimintavälineitä on vuokrattu vuosittain koulutuksen jälkeen.

”Kyllä hyvin paljon on kuullut positiivista
työntekijöiltä”, projektipäällikkö Petra
Tiihonen kuvailee toimintavälinekoulutuspäivistä saatua palautetta. Kiitosta
on saatu etenkin päivien toiminnallisuudesta.

”Koulutuksen myötä on tullut rohkeutta ottaa yhteyttä Malikkeeseen, rohkeutta
suunnitella välineiden käyttöä asiakkaiden alueelliseen käyttöön, koulutus lisäsi
innostusta”, Eija kuvailee. ”Jatkossa toivomme, että koulutusmahdollisuudet säilyvät
vähintäänkin aikaisemman kaltaisina.”

Helmikuussa 2011 julkaistussa hankkeen
väliraportissa Petra Tiihonen käsittelee
hankkeesta saatuja palautteita. Merkittävimmiksi positiivisiksi muutostekijöiksi
asukkaiden arjessa määriteltiin 19 asiaa,
joista kahdessa viitattiin Aikuis-Malikkeeseen:

Anni Aittokallio, Lempäälän kunnan vammaispalvelut
”Olen ollut mukana useassa Aikuis-Malikkeen tapahtumassa tai hyödyntänyt heidän
osaamistaan ja järjestelyjään. Kaikki, mitä on tehty, on onnistunut niin hienosti kun
vain heidän puolestaan voi onnistua”, kuvailee vammaispalveluiden työntekijä Anni
Aittokallio. Anni on muun muassa osallistunut Aikuis-Malikkeen toimintavälinekoulutukseen vuonna 2010 ja sittemmin vuokrannut toimintavälineitä asiakkaiden
käyttöön.

• ”erilaiset apuvälineet, kuten liikuntaapuvälineitä on lainattu/käytetty”
• ”yhteistyö Kehitysvammaisten Tukiliiton
Aikuis-Malikkeen kanssa on tuonut asukkaiden arkeen muutoksia”.
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Anni kertoo toimintavälineiden ominaisuuksia ja niiden antamia mahdollisuuksia
koskevien tietojensa ja taitojensa lisääntyneen. ”Tärkeänä pidän myös Aikuis-Malikkeen kaikki on mahdollista -ajatusmallia ja sen oppimista, soveltamista ja jakamista”,
Anni tarkentaa.
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Osatavoite 202

Riitta Luoma, Kaitorannan ja Pirkko Norrena, Antintuvan asumisyksiköstä

Yhteistyöverkoston toimintatavat ovat muuttuneet niin, että ne järjestävät toimintaa itsenäisesti tai
yhteistyössä alueilla.

202 A
Toimintaan osallistuneet ovat kokeneet yhteistyöverkoston toimintatapojen muuttuneen
Malikkeen avulla niin, että ne järjestävät nyt toimintaa itsenäisesti tai yhteistyössä alueilla
enemmän kuin aiemmin.
Teetimme vuonna 2011 kyselyn Malike-toiminnan kehittämiseksi. Kysyimme vastaajilta, kokivatko
he yhteistyöverkostonsa toimintatapojen muuttuneen Malikkeen avulla niin, että he järjestävät nyt
toimintaa itsenäisesti tai yhteistyössä.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen asumispalveluyksiköt Antintupa Evijärvellä ja Kaitoranta Kauhavalla tekivät yhteistyötä pitämällä yhteisen sisäpelipäivän asumisyksiköiden
asukkaille. Päivän aikana pelattiin curlingia, puhallettiin tikkaa, kisailtiin pöytäpeleillä ja
kaadettiin keiloja.
Ajatus yhteisestä pelipäivästä lähti Takka-hankkeen ja Aikuis-Malikkeen järjestämästä
Säpinää sisällä -pelilaukkukoulutuksesta lokakuussa 2010. Aikuis-Malikkeen, SOLIA:n ja
VAU ry:n yhteisessä pelilaukkukoulutuksessa perehdytään erilaisiin sovellettuihin sisäpeleihin,
joita voi joko hankkia ja tehdä itse tai vuokrata Malike- ja SOLIA-vuokraamojen kautta.
”Siellä saatiin kokeilla näitä pelejä itse ja samassa hetkessä päätettiin ohjaaja Pirkko Norrenan
kanssa järjestää oma pelipäivä”, ohjaaja Riitta Luoma muistelee. Yhteistyötä näiden kahden asumisyksikön välillä oli jo tehty aiemminkin, mutta näin laajaa, koko päivän mittaista tapahtumaa ei
ollut aiemmin järjestetty.
Pelipäivä oli menestys: Asukkaat sekä työntekijät viihtyivät. ”Kyllä me heti päätettiin, että talvella
järjestetään uusi pelipäivä”, Riitta kertoo. Uusi pelipäivä on jo suunnitteilla ja yhteistyötä yksiköiden välillä halutaan muutoinkin tiivistää.

Paljon 10 kpl

Jonkin verran 80 kpl

Ei lainkaan 11 kpl

Kyselyyn vastanneista suurin osa koki yhteistyöverkostonsa toimintatapojen muuttuneen jonkin
verran. Hieman yli kymmenesosa vastaajista koki, ettei muutosta ole tullut lainkaan ja noin kymmenesosa vastasi muutosta tulleen paljon.
Kyselyn tulos kirjattu 17.6.2011, jolloin vastanneita oli 101 henkilöä.
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202 B
Kaksi esimerkkiä siitä, miten yhteistyöverkoston toimintatavat ovat muuttuneet.

Petra Tiihonen ja Marjo Myllykoski, Takka-hanke
”Meidän yhteistyö on sujunut tosi hyvin”, toteaa projektipäällikkö Petra Tiihonen. Yhteistyötä Aikuis-Malikkeen kanssa on tehty hankkeen alusta asti.
Projektin työntekijän Marjo Myllykosken mielestä Aikuis-Malikkeen toimintavälinekoulutus antaa asumisyksiköille ja päivätoimintakeskuksille uutta näkökulmaa moneen asiaan. ”Niin että tätähän me just halutaan näissä päivissä
olla tarjoamassa, että sä voit saada siihen sun työhön jotain uutta, jotain semmosta
mitä sä et olis välttämättä keksinyt koskaan”, Marjo lisää.
Petra ja Marjo kokevat Aikuis-Malikkeen kanssa tehdyn yhteistyön antaneen heille lisää tietoa
toimintavälineistä sekä niiden käytöstä. Molemmat aikovat jatkossa kertoa eteenpäin oppimaansa.
”Kun on itsellä se kokemus siitä (toimintavälineiden käyttämisestä), niin pystyy sillain aidosti kertomaan kun on itse saanut sen kokemuksen siitä, miten loistavasti ne asiakkaat nautti niistä hetkistä”,
Marjo kuvailee.

”Siis, ei sitä voi sanoiksi pukea sitä tunnetta. Että hän oli
elämänsä ensimmäistä kertaa jäällä. Niin onhan se nyt aika
hienoa. Eikä sitä voi, ei sitä voi unohtaa.”
Marjo Myllykoski, Palvelusäätiön Ikäperhetoiminnan suunnittelija
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TILIN TARKASTUSLAUSUNTO SOSIAALISESTA TILINPÄÄTÖKSESTÄ

Seppo Vainikka, Satakielen laulu ry

Aikuis-Malikkeen sosiaalinen tilinpäätös ajalta 1.5.2007-31.7.2011.

”Ollaan kehittämässä apuvälinevuokraamoa tälle suunnalle myös, kun sellaista ei
täälläpäin ole”, kertoo Satakielen laulu ry:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Vainikka.
Yhteistyötä Malikkeen kanssa on tehty jo 10 vuoden ajan. Seuraavaksi tarkoituksena
on saada hankittua lahjoitusvaroin ja Malikkeen avustuksella peräkärry, jossa kulkisivat
mukana sekä kesä- että talvikauden toimintavälineet.
Seppo oli Aikuis-Malikkeen toimintavälinekoulutuksessa vuonna 2008 ja 2009. Toimintavälineitä on vuokrattu aina muutama väline kerrallaan. ”Tyytyväisiä (välineisiin) ollaan totta kai,
mutta niiden saaminen tänne suuntaan on se suurin ongelma”, Seppo kuvailee.
Seppo oli mukana järjestämässä syksyllä 2010 Imatralle alueellista toimintavälinekoulutusta
ja tapahtumaa, jossa oli mukana useita alueellisia yhteistyökumppaneita. Tapahtumasta
saatiin positiivista palautetta, vastaavanlaisia tapahtumia toivotaan lisää. ”Joka toinen vuosi
pyritään järjestämään talvi- tai kesätapahtuma”, Seppo kertoo.
Seppo kertoo, että Malike on ollut pääasiallinen yhteistyökumppani ja kuvailee yhteistyötä
erittäin hyväksi. ”Hyvin on hommat hoituneet, hyviä tyyppejä.”

Olen tarkastanut Aikuis-Malikkeen sosiaalisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.5.200731.7.2011. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon sosiaalisesta tilinpäätöksestä.
Tilintarkastus on suoritettu hyvän sosiaalisen tilintarkastuksen tilintarkastustavan (SoT®) mukaisesti. Olen tarkastanut aineiston riittävässä laajuudessa todetakseni, ettei sosiaalinen tilinpäätös sisällä
olennaisia virheitä ja että tilinpäätöksen tulokset ovat vahvistettavissa oikeiksi. Kirjallisen materiaalin
ja tarkentavien keskustelujen pohjalta olen perehtynyt sosiaalisen tilinpidon prosessiin, budjettiin,
kirjanpitoon sekä tilinpäätöksen sisältöön ja esittämistapaan.
Sosiaalisen tilinpidon käyttöönottohetkestä sekä tarkasteltavana olleen ajanjakson pituudesta johtuen Aikuis-Malike on hyödyntänyt soveltaen sosiaalisen tilinpidon menetelmää. Tämä vaikuttaa
sosiaalisen budjetin ja tilinpäätöksen rakenteeseen sekä tilinpäätöksestä luettavan informaation sisältöön. Sosiaalisen tilipidon metodien mukaisesti indikaattorit ja tavoitetasot asetetaan tulevalle
tilikaudelle etukäteen; tarkastamastani tilipäätöksestä tavoitetasot kuitenkin puuttuvat, sillä niitä ei
luonnollisestikaan ole voitu asettaa jälkikäteen. Tavoitteiden toteutumista ja tuloksia ei ole siten voitu seurata täsmällisesti. Toisaalta Aikuis-Malike on ansiokkaasti käyttänyt hyväkseen koko hankkeen
aikana koottua materiaalia, ja näistä dokumenteista on koottu poikkeukselliseen tilanteeseen nähden melko hyvin sosiaalisia tuloksia kuvaava tilinpäätös.
Sosiaalinen tilinpäätös on rajattu tarkastelemaan vaikeavammaisten osallistumisen mahdollisuuksien lisääntymistä Aikuis-Malikkeen toiminnan myötä. Tavoitteille on annettu laadullisia ja määrällisiä
indikaattoreita, mutta paikka paikoin indikaattorien ja mittausvälineiden erot hämärtyvät. Sosiaalisesta tilinpäätöksestä tarkastetut tulokset vastasivat tositemateriaalia ja jokaiselle indikaattorille
löytyy tosite. Ne virheet ja puutteet, joita olen löytänyt, olen kirjannut erilliseen Aikuis-Malikkeelle
toimitettuun liitteeseen.
Sosiaalinen tilintarkastus antaa riittävän perustan sanoa, että tehty sosiaalinen tilinpäätös antaa oikeat tiedot Aikuis-Malikkeen sosiaalisesta tuloksesta. Sosiaalinen tilinpäätös voidaan vahvistaa kyseiseltä tilikaudelta.
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Pirkkalassa 22.8.2011
Sami Wirkkula
sosiaalinen tilintarkastaja
sami.wirkkula@pp.inet.fi
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Päätössanat
Sosiaalisen tilinpidon prosessi osoittautui laajemmaksi
kuin olimme suunnitelleet. Päätimme esittää tuloksia koko
projektin ajalta, mikä vaati paneutumista vuosien aikana
kerättyihin materiaaleihin.
Tarvittavia tietoja lähdettiin kokoamaan yhteisvoimin ja
samalla saimme elää muistorikkaita hetkiä uudestaan. Oli
hienoa kuulla toisten kokemuksia projektimme antimista
ja nähdä, mitä olemme saaneet aikaan kuluneiden viiden
vuoden aikana.
Prosessi oli hyvin opettavainen. Tältä pohjalta on hyvä
jatkaa ja miettiä sosiaalisen tilinpidon toteuttamista koko
Malike-toiminnasta. Tavoitteet ja toteutustapa on mietittävä huolella, jotta saisimme tuotua esille vaikeavammaisten
henkilöiden oman äänen.
Aikuis-Malikkeen puolesta,

Tanja Tauria ja Annamari Tuominen
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Ota yhteyttä
Aikuis-Malike
Sumeliuksenkatu 18 B 3.krs
33100 Tampere
Projektipäällikkö Tanja Tauria
0207 718 304
tanja.tauria@kvtl.fi

www.malike.fi
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