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Malike!

Iloa, riemua, 
yhteenkuuluvuuden 
tunnetta
MALIKKEEN 20-VUOTINEN TOIMINTA on ollut monin ta-

voin vaikuttavaa. Vaikeasti vammaiset lapset ja aikuiset ovat 

saaneet uusia kokemuksia. Tieto toimintavälineistä ja niiden 

käyttömahdollisuuksista on lisääntynyt niiden käyttäjien li-

säksi sekä perheillä, että ammattilaisilla.

Toimintamme vaikutuksesta osallistumista edistäviä toi-

mintavälineitä on hankittu koteihin lisäämään koko perheen 

yhteistä tekemistä. Toimintavälineet ovat lisänneet osallistu-

mista myös ryhmäkodeissa, kouluissa jne. Pelkästään Malik-

keen korttikampanjalla on vajaan 10 vuoden aikana hankittu 

196 välinettä. 

Jokainen väline on paljon muutakin kuin pelkkä väline. Se 

luo mahdollisuuksia osallistumiseen ja sitä kautta mahdolli-

suuksia olla osallinen erilaisissa tilanteissa ja asioissa. Väline 

voi mahdollistaa kokemuksia, iloa, riemua ja tunteen yhteen-

kuulumisesta.

Malikkeen toiminnassa välineet näkyvät vahvasti, mutta 

meillä ne nähdään yhtenä keinona osallistua, päästä mukaan. 

Malikkeessa osallisuutta tarkastellaan osallistumisen näkö-

kulmasta. Malikkeen toimintaan osallistumisen tavoitteena 

on lisätä vaikeasti vammaisen lapsen tai aikuisen osallisuutta 

perheen arjessa ja yhteisessä tekemisessä – myös vapaa-ai-

kana. Malikkeen tärkeänä tehtävänä on tukea perheitä, lähi-

ihmisiä ja alan ammattilaisia osallistumisen vahvistamiseen 

liittyvissä asioissa, osallisuuden toteutumiseksi. Edellytyksiä 

voidaan luoda lisäämällä tietoa toimintavälineistä ja mahdol-

listamalla niiden kokeilua: tarjoamalla mahdollisuuksia kokeilla 

välineitä kotona, päiväkodissa, koulussa, ryhmäkodeissa, päi-

vätoiminnassa. 

Artikkelissa Sosiaalisen osallisuus (2015) Leeman ym. ovat 

todenneet, että sosiaalisen osallistumisen kokemuksellista tun-

netta ei voida määritellä ulkopuolelta, mutta tärkein keino sen 

edistämiseksi on osallistuminen. Kivistön väitöskirjan Kolme 

ja yksi kuvaa osallisuuteen (2014) mukaan osallisuus on toi-

minnassa mukanaoloa, siihen sitoutumista ja sen kokemista 

merkitykselliseksi sekä valinnan vapautta ja vallan tunnetta. 

Osallistuminen ja osallisuus voivat näkyä ja toteutua eri tilan-

teissa, eri tavoin ja eri voimakkuudella.  

Tästä lehdestä voit lukea toimintaan osallistuneiden koke-

muksia ja saada tietoa toiminnastamme. J

Mukavia lukuhetkiä,

Susanna Tero, 

Malike-toiminnan esimies
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MALIKE-toiminta
Malikkeen toiminnan 
tavoitteena on tarjota erilaisia 
osallistumisen mahdollisuuksia 
vaikeasti vammaisille lapsille ja aikuisille sekä 
lisätä tietoa ja vaikuttaa heidän osallistumistaan 
ja osallisuuttaan edistäviin asioihin. 

Toteutamme 
toiminnallisia kursseja 
vaikeasti vammaisten lasten perheille ja aikuisille 
sekä toimintavälineiden kokeilutapahtumia 
yhdessä verkostojen kanssa.

Järjestämme 
Ulos talosta, pois pihasta 
-toimintavälinekoulutusta 
lähi-ihmisille ja eri alojen ammattilaisille. 
Koulutuksen tavoitteena on tiedon lisääminen ja 
sen muuttuminen itse koetuksi kokemukseksi. 

Asiantuntijapuheen-
vuorojemme ja -kirjoitustemme 
tavoitteena
on lisätä vaikeavammaisten ihmisten 
osallistumismahdollisuuksia ja vaikuttaa 
toimintavälineiden saatavuuteen.

Tarjoamme neuvontaa 
ja ohjausta 
toimintavälineiden käytössä ja hankinnassa sekä 
toimintavälineiden kokeilumahdollisuuksia. 
Toimintavälineitä voi kokeilla tapahtumissa ja 
kursseilla ja niitä voi vuokrata lyhytaikaiseen 
kokeiluun ennen oman välineen hankintaa tai 
tilapäiseen tarpeeseen, esim. lomamatkalla.

Kohderyhmänä ovat 
ihmiset, jotka tarvitsevat toimintavälineen ja 
toisen ihmisen apua voidakseen osallistua ja 
liikkua. Toimimme valtakunnallisesti ja ilman 
diagnoosirajoja. Henkilöt, joiden toimintakyky 
on alentunut ikääntymisestä johtuvista syistä, 
eivät kuitenkaan kuulu Malikkeen kohderyhmään. 
Olemme osa Kehitysvammaisten Tukiliiton 
toimintaa ja toimimme STEA:n tuella.
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Ideakilpailun 
voittaja
PYYSIMME vuoden 2017 Liikkeelle-

lehdessä ideoita unelmien Malike-

tapahtumaan, jonka voittaja-

ehdotuksen esittäjä voittaisi omalle 

paikkakunnalleen. Kilpailuun toivottiin 

ehdotuksia, joissa olisi useampia 

paikallisia yhteistyökumppaneita. 

Ehdotuksia tuli yhteensä kuusi, joista 

Malikkeen raati valitsi voittajiksi Kirsti 

Lehtisen ja Päivätoiminta Meritähden 

ehdotukset. Ehdotukset yhdistettiin 

ja niiden pohjalta järjestetään 

tapahtuma 13.6.2018 Vaasan seudulla. 

Tapahtumassa ylitetään Raippaluodon 

silta Mustasaaressa toimintavälineitä 

hyödyntäen. 

Myös vaikeasti vammaisten 

lasten perheet pääsevät nauttimaan 

voittajaehdotuksesta, sillä 

päivän aikana järjestetään toinenkin 

tapahtuma, jonka aikana perheet 

pääsevät retkeilemään näissä 

ainutlaatuisissa maisemissa. 

Tarkemmat tiedot tapahtuma-

kalenterista.  I

Ulos talosta, 
pois pihasta 
-toimintaväline-
koulutuksen 
vaikutuksia 
tutkitaan
MALIKE on järjestänyt Ulos talosta, 

pois pihasta -toimintavälinekoulutuksia 

kymmenen vuoden ajan. Koulutuksia 

on järjestetty 57 ja koulutuksen 

käyneitä on jo yli 700. Nyt on tullut aika 

tarkastella koulutuksen vaikutuksia 

vaikeasti vammaisten ihmisten 

osallistumisen lisääntymiseen.

Jos olet käynyt koulutuksen vuosien 

2008-2017 aikana, niin vastaathan 

kyselyymme? Vastauksesi on tärkeä!

Linkki kyselyyn lähetetään 

Malikkeen verkostopostilistalle 

liittyneille. Linkki löytyy myös koti-

sivuiltamme kohdasta "ajankohtaista" 

ja se jaetaan Malikkeen facebook-

sivustolla. Vastausaikaa on 

1. helmikuuta 2018 saakka.  I

Uusia tuulia 
vaikeasti vam-
maisten aikuisten 
toiminnassa
PILOTOIMME vuosina 2018–2019 

Liikettä päivääni -tukea omiin 

valintoihin toimintamallia vaikeasti 

vammaisten päivätoimintaan. 

Tavoitteena on etsiä uusia ideoita 

osallisuuden ja toimijuuden 

tukemiseen. Yhteistyökumppaneina 

ovat kuusi päivätoimintayksikköä eri 

puolilta maata ja Kehitysvammaisten 

Tukiliiton osallisuustiimi. 

Testaamme myös aiempaa 

lyhyempää tuettua lomaa vaikeasti 

kehitys- ja liikuntavammaisille aikuisille 

yhteistyössä Hyvinvointilomien kanssa. 

Kolmen vuorokauden mittainen 

"Hyvänmielen loma" pidetään 

4.–7.6.2018 Lomakoti Lomapirtissä ja sen 

alustavassa ohjelmassa on retkeilyä, 

melontaa ja leppoisaa meininkiä. 

Loman hakuaika on 6.1.–6.3.2018. 

Hakuohjeet löydät osoitteesta 

https://www.tukiliitto.fi/toiminta/

tapahtumat/kategoria/malike 

Lisätietoja aikuisten toiminnasta: 

Anssi Helin, Malike  I
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K U V A T  J A N N E  R U O T S A L A I N E N  J A  M A L I K E

Uutisia...
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Malikkeen 
kotisivut 
uudistuivat
Malikkeen kotisivut ovat 
siirtyneet osaksi Tukiliiton 
uusia verkkosivuja. 

Uudistuksen myötä 
esimerkiksi kaikki toiminta-
välineet löytyvät ”Kokeile 
toimintavälineitä” -osiosta. 

Uusia sivuja pääset 
tarkastelemaan vanhassa 
osoitteessa www.malike.fi.

Käy katsomassa ja anna meille 
palautetta sähköpostilla 
malike@tukiliitto.fi   I

Malike 
somessa

Tiedotamme tulevista 
tapahtumista sekä jaamme 

kuvia, videoita ja kokemuksia 
sosiaalisessa mediassa.

Löydät meidät nyt myös 
Twitteristä. Käy seuraamassa 

tiliämme osoitteessa 
twitter.com/maliketoiminta

Tykkää meistä myös 
Facebookissa osoitteessa 

facebook.com/maliketoiminta 

ja seuraa tiliämme 
Instagramissa osoitteessa 

instagram.com/maliketoiminta

Malike-keskus 
kesälomalla 
2.7.–29.7.2018
KESKITÄMME KESÄLOMAMME 

heinäkuulle, jotta kaikki työntekijä-

resurssit ovat käytössä syksyn 

kursseilla, koulutuksissa ja tapah-

tumissa. Välineet ovat vuokrattavissa 

lomastamme huolimatta. Huomaathan 

toimintavälineen vuokrausta suunni-

tellessasi, että välineitä ei voi noutaa 

eikä palauttaa loman aikana ja koko 

ajalta peritään normaali välinevuokra. 

Välineiden viimeinen lähetyspäivä 

Matkahuollon kautta on 26.6.2018. 

Näin voimme varmistua siitä, että 

väline on saapunut vuokraajalle ennen 

lomamme. 

Lisätietoja numerosta 040 4839 327.  

Sähköpostit ovat 

muuttuneet muotoon 

etunimi.sukunimi@tukiliitto.fi   I

+ Malike-toiminta

+ Malike-toiminta

+ Malike-toiminta
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”Historian havinaa
ja tämän päivän 
tuulia”
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Kokemuksia

Päivän puheenvuorojen lomassa hengähdystaukoja tarjosivat 

                          Noora Västisen ja Vea Vainion vetämät nauru-, 
 
                                                            tanssi- ja hengitysharjoitukset.
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T E K S T I  M A R J A A N A  R O P O N E N   K U V A T  M A L I K E

Malikkeen Matkalla, liikkeellä, keskellä 

elämää  20-vuotta seminaarin tunnelma oli 

odotetusti rento ja välitön, iloinen ja rohkea. 

Mukana juhlimassa oli oman väen lisäksi 

Malikkeen laajan yhteistyöverkoston 

edustajia ja toimintaan vuosien 

aikana osallistuneita perheitä.

ALKUPERÄISESTÄ ohjelmasta poiketen seminaarissa kuultiin 

Steiner-pedagogi Noora Västisen puheenvuoro vaikeavammai-

sen osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta.  Yhteiskuntatieteel-

lisen vammaistutkimuksen professori Simo Vehmas oli estynyt 

ja hänen puheenvuoronsa vaikeavammaisten osallisuuden ja 

hyvinvoinnin edistämisestä jäi kuulematta. 

Västisen omakohtaisista kokemuksista lähtevät ajatukset 

laajenivat koskettamaan yleisesti liikuntarajoitteisia ihmisiä 

ja heidän osallisuuttaan ja yhdenvertaisuuttaan.

− Yhdenvertaisuus on yksinkertaisesti sitä että vammaisen 

on mahdollista tehdä asioita, jotka juuri häntä kiinnostavat. 

Liikkua, opiskella ja harrastaa oman tahtonsa mukaan. Jotta 

tämä yhdenvertaisuus toteutuu, tarvitaan verkostoja. 

Västisen mukaan Malikkeen merkitys vaikeavammaisten 

osallisuuden mahdollistajana on suuri. Asiat tulee Västisen mu-

kaan tehdä mahdollisiksi, juuri kuten Malikkeessa. 

− Lähes kaikki asiat ovat mahdollisia, kun asenne on koh-

dallaan. Olin käynyt ala- ja yläasteen tavallisessa koulussa. Kun 

olin 16-vuotias, minulta kysyttiin haluanko jäädä eläkkeelle. En 

halunnut. Opiskelin asiakaspalvelun ja markkinoinnin merko-

nomiksi ja perustin oman yrityksen, Västinen kertoo.

Myöhemmin Västinen opiskeli steiner-opettajaksi, mikä on 

herättänyt ihmetystä.

− Kun työskentelin vapaaehtoistyössä Slovakiassa, pai-

kallisten vammaisten lasten vanhemmille oli käsittämätöntä, 

että vammainen nainen voi Suomessa opiskella opettajaksi ja 

tehdä työtä.

Puhua voi vaikka polvi murtuu
27-vuotias Västinen pitää tärkeänä vanhempiensa ennakko-

luulottomuutta ja avoimuutta, sitä että hänen sairaudestaan, 

synnynnäisestä luuston hauraudesta, puhuttiin aina avoimesti. 

Västinen uskoo, että juuri avoimuuden takia häntä ei koskaan 

kiusattu. Vanhemmat myös tuuppasivat tyttärensä mukaan 

tekemään ja touhuamaan.

Nykyisin Västinen arvostaa äitinsä kasvattavaa ja rohkai-

sevaa asennetta, jota ei nuorena ollut aina helppo ymmärtää. 

 − Fyysiset esteet eivät usein ole niitä isoimpia. Niiden yli 

on helpompi päästä kuin henkisten esteiden. 

Västinen kertoo esimerkkinä tärkeän muiston osallistumi-

sestaan Likkojen lenkille ja pyörätuolin kaatumisesta ja siitä, 

kun hän mursi polvensa.

− Samana iltana minulla piti olla naurujooga-keikka. Surin 

tilannetta ja suunnittelin keikan perumista, mutta äitini totesi, 

että eihän sun leukaluu ole murtunut. Ja eihän se tosiaan ollut. 

Kylmäkääreen, siteen ja särkylääkkeen voimin menin keikalle 

ja jopa unohdin kivun sen aikana. 

Siitä hetkestä Västinen alkoi todella uskoa positiivisen asen-

teen merkitykseen. Esteitä ei kannata ajatella. 

− Jos suunnitelma A ei toimi, on aina suunnitelma B ja sitten 

C, Västinen toteaa. 

Tarve osallisuuteen on yhteinen 
Västinen on huomannut, että samanlaiset osallisuuteen liitty-

vät asiat mietityttävät kaikkia lapsia ja nuoria. 

− Toteutin vuosina 2014−2015 Vamlasin sarjakuvaprojektin 

28 eri koulussa 6−9-luokkalaisten lasten kanssa. Lasten piti 

tehdä neljän kuvan sarjakuva aiheesta osallisuus. Aluksi moni 

lapsi sanoi, ettei osaa piirtää, mutta kaikilta sarjakuva lopulta 

saatiin. Ja niissä kaikissa pohdittiin samoja asioita: halua har-

rastaa ja oppia uutta, halua olla osa kaveriporukkaa ja sitä 

ettei tulisi kiusatuksi.

Västinen toteutti samankaltaisen projektin myöhemmin 

lähihoitajaopiskelijoiden kanssa. Silloin eräs opiskelija kysyi 

häneltä viisaasti, miksi pitää aina kilpailla ja etsiä eroja kun 

voisi etsiä yhteisiä asioita ja samanlaisuutta. 

Parhaimmillaan osallisuus saa ihmiset löytämään tois-

tensa väliltä enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia. 

Perustarve olla omana itsenään osa yhteisöä yhdistää kaik-

kia ihmisiä. J (

Rohkeus ja avoin asenne kantavat pitkälle
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Kokemuksia

”Matka Malikkeen 
kanssa on ollut täynnä 
iloa ja tekemistä”
KATJA JA TUOMAS Juntunen kertoivat toiveikkaasti ja 

rohkaisevasti Malikkeen vaikutuksesta heidän lapsiper-

heensä arkeen. Liikkuvainen pariskunta ja pieni Inka-tyttö 

tutustuivat Malikkeen toimintaan Iisalmen pyöräilypäi-

vässä vuonna 2010. Siellä ja monissa muissa Malikkeen ta-

pahtumissa perhe sai ideoita vapaa-ajan harrastuksiinsa 

toimintavälineiden kokeilujen kautta. 

9-vuotias Inka on aina rakastanut vauhtia ja vaaran tun-

tua. Malikkeen tarjoaman sekä konkreettisen että henki-

sen tuen turvin Inka on saanut kokea samanlaista menoa 

kuin hänen 4-vuotias pikkusiskonsa Pihla. 

Alkuun Juntuset saivat Malikkeen toiminnasta roh-

kaisua liikkeelle lähtöön ja kun intoa oli, monia hurjiakin 

ideoita tuli toteutettua. Inka on päässyt pilkkiretkelle, 

melomaan ja laskettelemaan. Kesän 2013 perhekurssin 

jälkeen Juntuset alkoivat ajatella, että aina ei ole välttä-

mätöntä mennä täysillä ja äärirajoilla. 

− Huomasimme esimerkiksi, että lähelläkin voi retkeillä. 

Tällä hetkellä Inka nauttii myös kotipihan nurmikosta ja 

lumihangesta, Tuomas Juntunen kertoo. 

Silti ainakin yksi hurjempi haave odottaa vielä toteu-

tumistaan:

− Mönkkärisafarille, kun vielä joskus pääsisi, Katja Jun-

tunen kertoo Inkan haaveesta. 

Malike on tuonut Juntusten elämään mahdollisuuden 

seikkailuun ja onnistumisen kokemuksiin. Ennen kaikkea 

he haluavat korostaa Malikkeesta välittynyttä aitoa välit-

tämistä ja läsnäoloa. J

Kuvassa Katja, Tuomas, Pihla ja Inka Juntunen

Aikuiset 
Malikkeen 
matkassa
YLÖJÄRVEN kehitysvammahuollon edustus toi tervei-

set esimerkillisesti toimivasta aikuisten vammaistyöstä. 

Jaana Kuusistolle, Vuokko Ovaskaiselle ja Sanni Ranta-

selle on tärkeää, että heidän asiakkaansa ovat siellä missä 

muutkin. 

Malikkeen toiminta on ylöjärveläisille esikuva ja he 

haluavat olla omalta osaltaan mukana mahdollistamassa 

kehitysvammaisten osallisuutta. Kuusisto, Ovaskainen ja 

Rantanen uskovat, että kun tahtoa on, vain mielikuvitus 

on rajana ja rahaakin löytyy aina jostakin, kun tarpeeksi 

hyvin perustelee. 

Heidän toimintansa puhuu ajatusten puolesta: yhdessä 

mennään metsäretkille, ratsastamaan, sup-lautailemaan 

ja Yyterin hiekkarannalla katselemaan öistä tähtitaivasta. 

Retkillä yhdenvertaisuus henkilökunnan ja asiakkaiden 

välillä korostuu: saunanlauteille henkilökunta menee reis-

sussa asiakkaidensa kanssa samanveroisina, ei hoitajina 

suihkumyssy päässä.

Malike tekee ylöjärveläisten mukaan merkittävää työtä 

kehitysvammaisten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden 

edistämiseksi. Toimintavälineiden vuokraus ja niiden käyt-

tökoulutus ovat keskeinen osa tätä työtä, sillä vaikeavam-

maiset tarvitsevat välineitä päästäkseen osallistumaan, 

eikä ilman kokeilemista voi tietää, mistä pitää.

− Levitämme mahdollisuuksien mukaan tätä ilosano-

maa. Malikkeesta mekin kysytään neuvoa, kun ei itse kek-

sitä jotakin, Jaana Kuusisto kertoo. J

Eturivissä Eero, Jarmo ja Riitta.

(
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Kokemuksia

(

Toimintaväline-
koulutukset ja lomat 
tuovat perheille

iloa ja asennetta!

T E K S T I  M A R I A N N E  V A L T A   K U V A  N I K I T A  T I K K A

Malikkeen koulutuksissa ja tuetuilla lomilla 
tutustutaan toimintavälineisiin ja etsitään 
kokeilemalla sopivia tapoja aktiiviseen 
yhdessä tekemiseen. Perheille tapahtumat 
antavat iloa ja elämyksiä, mutta myös 
rohkeutta soveltaa toimintavälineitä omiin 
tarpeisiinsa sopiviksi ja intoa ujuttaa 
liikunnallista yhdessäoloa arjen keskelle.

HAASTEET vaikeasti vammaisen lapsen perheissä ovat aina 

yksilöllisiä – niin myös keinot hyvän arjen järjestämiseksi ja 

osallisuuden lisäämiseksi. Kysyimme kolmelta Malikkeen toi-

mintaan osallistuneelta perheeltä, millaisia kokemuksia heillä 

on ollut Malikkeen koulutuksista ja lomilta, sekä millaisia vai-

kutuksia toimintaan osallistumisella on ollut heidän arkeensa.

Esteettömyys on avainsana nelihenkisen Pesolan perheen 

arjessa. Uutta kotia rakennetaan Jyväskylään erityisesti 5-vuo-

tiaan liikuntavammaisen Alissa-tyttären tarpeet huomioiden. 

Sanna-äiti pitää rakennusprojektista blogia Esteetön ja kaunis 

koti. Asumisen lisäksi esteettömyyteen pyritään myös muuten 

vapaa-ajalla.

– Rakennustyömaa ei suo paljon vapaa-aikaa, mutta tyk-

käämme perheenä liikkua paljon luonnossa. Malikkeen kautta 

olemme saaneet tietoa liikunnalliseen arkeen soveltuvista toi-

mintavälineistä ja kuulleet myös niiden hankinnasta sekä ra-

hoitusmahdollisuuksista. Tällä hetkellä meillä on käytössä mo-

nipuolinen Snow Comfort -kelkka ja lisäksi oivallinen Stabilon 

asentotyyny, Sanna Pesola kertoo.

Pesolat osallistuivat tuetulle Liikkeelle-lomalle keväällä 

2017 ja Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutukseen 

viime lokakuussa.

– Arvostan kursseilla saatua tietoa ja vertaistukea, niistä 

on hyötyä omalle perheelle sopivien toimintavälineiden han-

kinnassa. Erityisen tärkeää on kuitenkin se rohkeus, jota Ma-

likkeen toiminnan kautta saa. Esimerkiksi Vuokatissa Alissa 

pääsi kokeilemaan laskettelua ja nautti todella sen tarjoamasta 

vauhdista. Ilman asianmukaisia välineitä ja ammattitaitoista 

ohjausta emme ehkä olisi rohkaistuneet kokeilemaan lasket-

telua, Sanna toteaa.
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Kokemuksia

HELSINKILÄISESSÄ Tuisku-Lehdon perheessä eletään 

lapsiperhearkea ekaluokkalaisen Urhon ja 5-vuotiaan Elielin 

ehdoilla. 7-vuotiaalla Urholla todettiin Downin syndrooma 

pian syntymän jälkeen ja 1-vuotiaana diagnosoitiin 

cp-vamma. Malikkeen tapahtumat ovat tuoneet aktiivisen 

perheen arkeen paitsi tietoa erilaisista 

toimintavälineistä, myös harrastamiseen 

tarvittavaa asennetta. Vuonna 2015 

nelihenkinen perhe osallistui 

toimintavälinekoulutukseen ja 

vuoden 2016 kesällä viikon mittaiselle 

Liikkeelle-lomalle.

– Liikkeelle-loma Kangasalla oli 

todella silmät ja mielen avaava 

kokemus. Meidän perheelle 

tärkeintä oli ehdottomasti yhdessä 

tekeminen. Malikkeen toiminta-

välineiden avulla Urhokin pääsi 

tasavertaisena osalliseksi 

esimerkiksi kanoottiretkestä. 

Malikkeen porukan hyvä asenne 

sai kaiken tuntumaan niin 

vaivattomalta, että itsellekin 

tuli ihan ’tavis-olo’. Saimme 

lomalta kotiin vietäväksi 

hyviä ideoita lähteä 

toteuttamaan perheen 

yhteisiä juttuja. Arki on 

kiireistä kodin, koulun 

ja työn välillä, mutta 

maastokelpoisten 

rattaiden ja kanto-

repun avulla liikumme 

yhdessä luonnossa ja 

lenkitämme 

koiraamme, 

Sanna Tuisku-Lehto 

kertoo.

Asenteella 
eteenpäin
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K U V A T  M A L I K E
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JOS LAPSEN kommunikointikyky on rajallinen, tunnetiloja seurataan ilmeistä ja 

eleistä. Monesti nauru ja äänenä purkautuva riemu ovatkin parhaita merkkejä siitä, 

että lapsi nauttii.

Naurusta kertoo myös Amy Leff, kolmen pojan äiti Espoosta. Cp-vammainen Ma-

lick, 12, sekä pikkuveljet Dominick, 5, ja Samuel, 3, pitävät huolen siitä, että arjessa 

riittää vauhtia ja haastettakin. Leffin perhe osallistui viime kesänä Malikkeen tue-

tulle lomalle Pajulahdessa.

– Malick nauroi käytännössä aamusta iltaan, riemu oli ylitsevuotavaa. Pääsimme 

kokeilemaan viikon aikana todella monia asioita, esimerkiksi minigolfia, suunnistusta, 

uintia ja melontaa. Uskoisin Malickin kuitenkin nauttineen eniten pyöräilystä, sillä 

siinä pääsi kokemaan sitä vauhdin hurmaa, jota poika rakastaa, Amy kertoo.

Leffin perheelle loma tarjosi sitä yhdessä tekemistä, joka arjessa monesti jää va-

litettavan vähiin.

– Loma oli aivan loistava kokemus. Pojat nauttivat aktiivisesta lomasta täysillä, 

ja lasten viihtyessä viihtyy tietysti äitikin. Monesti erilaisiin aktiviteetteihin lähte-

minen on melko rajallista, mutta lomalla Malikkeen toimintavälineet ja erinomaisen 

mahtava henkilökunta sai kaiken tuntumaan vaivattomalta. Toivottavasti meille jär-

jestyy vastaava mahdollisuus vielä toistekin. Malick selkeästi nauttii vauhdista, joten 

mielessä on tällä hetkellä kytemässä ajatus ja haave laskettelureissusta, miettii Amy.

Malikkeen 
lomilta ja 
kursseilta 
tietoa, taitoa ja 
elämyksiä
MALIKKEEN toiminnan tavoitteena 

on tarjota erilaisia osallistumisen 

mahdollisuuksia vaikeasti 

vammaisille lapsille ja aikuisille. 

Tapahtumat, koulutukset ja 

tuetut lomat tuovat elämyksiä ja 

yhdessä tekemistä koko perheelle. 

Parhaimmillaan osallisuus ja 

aktiivinen elämäntapa jäävät osaksi 

perheiden arkea.

– Jokaisen lapsiperheen arki 

on tasapainoilua työn, kodin ja 

päivähoidon tai koulun välillä, 

puhumattakaan perheistä, joissa 

on vammainen lapsi.  On tärkeää, 

että perheet saavat tuetuilla 

lomilla ja kursseilla tervetulleen 

hengähdyksen hektisen arjen 

keskellä ja mahdollisuuden 

vaihtaa ajatuksia muiden samassa 

tilanteessa olevien perheiden 

kanssa. Yhtä tärkeää on kuitenkin 

se, että perheet saavat tietoa ja 

kokemuksia, joiden vaikutukset 

ulottuvat perheen arkeen ja lapsen 

osallistumiseen siinä. Malikkeen 

kursseilla pyritään aina toiminnan 

lomassa kertomaan paitsi 

toimintavälineistä, myös niiden 

rahoitukseen liittyvistä asioista 

ja esimerkiksi henkilökohtaisen 

avun myöntämisen perusteista, 

koulutussuunnittelija Soile Honkala 

sanoo. 

Vauhti 
on parasta!
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HAUKI NOUSI Keurusselän vesiltä Malikkeen Kalajuttuja-kurs-

silla 7. – 8. kesäkuuta 2017. Valtteri Wartevan lisäksi kaloja nar-

rasi vetouistellen kolme muutakin kalamiestä, joista jokainen 

tarvitsee osallistumiseen toisen ihmisen tukea ja usein myös 

tarkoituksenmukaisen toimintavälineen tai muun ratkaisun. 

Tällä kertaa Valtteri oli ainoa osallistuja, jolla oli mukana 

henkilökohtainen vapaa-ajan avustaja, muilla oli matkassa per-

heenjäsen tai ohjaaja. Jokaisella vaikeavammaisella henkilöllä 

on kuitenkin subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen apuun 

vapaa-ajalle. Kunta ei saa kieltäytyä sen myöntämisestä mää-

rärahoihin vedoten, jos hakija täyttää avun saamisen ehdot. 

Vapaa-ajan avustajan voi saada harrastuksiin tai muuhun 

vapaa-ajan osallistumiseen.

– Valtteri tarvitsee paljon apua, ja avustajan saaminen mah-

dollisti hänen osallistumisensa kalakurssille. Hänen äitinsä 

buukkasi reissun ja kysyi minua Valtterin mukaan. Kalenterissa 

oli tilaa, ja läksin mielelläni, Juha Savonen kertoo. 

Kysymykseen, onko avustajan saaminen harrastuksiin ja 

vapaa-ajan toimintaan tärkeää, Valtteri vastaa nostamalla 

peukalon ylös: – Kyllä! 

Juhasta ja Valtterista näkee, että heillä on yhdessä kivaa, 

vuorovaikutus toimii. – Mielelläni teen töitä Valtterin kanssa. 

Hän lähtee sataprosenttisesti kaikkeen, hän on positiivinen ja 

valtavan mukava kaveri. Me käydään kaikkialla, ja oli hyvä, että 

pääsimme tänne, Juha kertoo. Hän ja Valtteri käyttävät kommu-

nikaation apuna sormiaakkosia ja kuvakansiota.

Tukevasti vesillä
Kurssilaiset liikkuivat Keurusselällä kahdella esteettömällä 

ponttoonilautalla. Niiden tasaisella lattialla mahtuu liikku-

maan ja kääntymään pyörätuolilla. Valtteri tarvitsi kuitenkin 

pyörätuolin tilalle istuimen, jossa hänen asentonsa pysyisi aal-

lokossakin vakaana. Koska hänen käsivoimansa ovat riittämät-

tömät vavan kannatteluun, piti myös keksiä, miten hän tuntisi 

kalan nappaamisen kiinni vieheeseen. 

Istuin syntyi kahdesta jalattomasta tuolista, jotka kiinni-

tettiin päällekkäin. Niiden päälle kiinnitettiin Stabilo-istuin eli 

asentoa tukeva tyhjiötyyny. Kerrosratkaisulla syntynyt istuin 

oli paitsi tukeva ja turvallinen, myös niin korkea, että Valtteri 

sai siitä avaran näkymän Keurusselälle. 

Vapateline rakennettiin kiinni istuimeen hyödyntämällä 

muun muassa kävelykeppien pidikkeitä. Vapa lepäsi paikoil-

laan niin, että Valtteri sai pidettyä kättä sen päällä. Näin hän 

tunsi, mitä siiman päässä tapahtui. Kelaamiseen ja kalan nos-

tamiseen hän sai apuvoimia Juha Savoselta ja kalastusopas 

Jan Peter Holmilta. 

Turvallista ja hauskaa
Joni Laitisella oli mukana äiti, Kaija Laitinen. He ovat osallistu-

neet Malikkeen tapahtumiin aiemminkin. Joni odotti reissulta 

Hauki 
kruunasi 
reissun

Kalareissun kohokohta tulee 
Valtteri Wartevan mieleen heti. 
H-a-u-k-i, hän viittoo sormiaakkosin 
ja nauraa. 

– Olit yhtä hymyä, kun sait 
hauen, hänen henkilökohtainen 
vapaa-ajan avustajansa 
Juha Savonen sanoo.

Kokemuksia

Valtteri Warteva 

tuntee kädellään, 

kun kala nappaa 

vieheeseen.
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ennen kaikkea kalaa. Odotukset täyttyivät ylenpalttisesti: hän 

kiskaisi matalikon reunalta porukan suurimman kalan, puoli-

toistakiloisen hauen. 

Kaijan mielestä kalareissu olisi ollut upea pelkkänä veneily-

näkin. Hän odotti reissulta saaliin sijaan turvallisuutta, silloin 

voisi vain rentoutua ja nauttia.  – Emme pääse Jonin kanssa 

tällaisiin veneisiin, ja tiesin kokemuksesta, että kun Malike on 

tapahtuman takana, kaikki on turvallista ja viimeisen päälle 

mietittyä, hän kertoo. 

Ponttooniveneitä, joihin kurssilaiset olivat jakautuneet, 

kipparoivat Malikkeen yhteistyökumppanit, kalastusoppaat 

Jan Peter Holm ja Juha Happonen. Heillekin toiminnan turval-

lisuus on tärkeää.

– Turvallisuus ja suunnitelmallisuus ovat vesillä toimimisen 

kulmakivet. Jokainen reissu pitää suunnitella yhdessä niiden 

kanssa, jotka ovat tulossa mukaan, Juha kertoo. 

Kummallakin kalastusoppaalla on kokemusta erityistä 

tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa kalastamisesta. Jan 

Peter on myös hankkinut erityisryhmien vesistöohjaajan kou-

lutuksen TAMK:n Iktyocare-pilottihankkeessa. Juha puoles-

taan toimi hankkeen projektipäällikkönä ja vastuuopettajana. 

Sen jälkeen, kun erityisen tuen tarpeesta johtuvat seikat 

on huomioitu, erityisryhmät ovat kalastusreissun asiakkaina 

kuin muutkin, he haluavat saalista. Sitä tuli nyt mukavasti: ah-

venta, haukea ja kuhaa. Jan Peter mainitsee myös muita syitä 

Malikkeen kalareissun onnistumiseen. 

– Yhteistyö toimi hyvin, osallistujat olivat hienoa, pirteää 

porukkaa ja kelikin suosi. 

Kalastuksen koko kaari
Kalajuttuja-kurssi kesti kaksi päivää. Ensimmäisenä päivänä 

kalastusoppaat kertoivat osallistujille kaloista, kalastusväli-

neistä ja kalastuksesta. Kurssilaiset avustajineen kokeilivat 

myös Malikkeen toimintavälineitä, ja jokaiselle kurssilaiselle 

suunniteltiin jo ensimmäisenä päivänä juuri hänelle sopivat 

keinot kalastukseen osallistumiseksi.

 – Onnistuimme tekemään sellaiset ratkaisut, että kaikki 

pystyivät kalastamaan mahdollisimman omatoimisesti, eli pi-

tämään itse kiinni vavasta, kelaamaan ja nostamaan kalan. 

Tietysti myös kurssilaisten riemu ja innostus kalallaolosta ja 

saaliista palkitsivat, Malikkeen verkostokoordinaattori Tanja 

Tauria iloitsi avotulella paistuvan kalan tuoksussa. 

Kurssi nimittäin päättyi rantalaavulla kalojen paistamiseen 

ja syömiseen. Ensin Jan Peter Holm kuitenkin opasti, kuinka 

kalat käsitellään. Kalaa riitti myös tuliaisiksi kotiin. Valtteri 

Wartevakin lähti kotimatkalle kuten kalastajat onnistuneen 

reissun jälkeen lähtevät – saalista mukanaan.

T E K S T I  T U U L A  P U R A N E N  

K U V A T  J A N N E  R U O T S A L A I N E N

1. Kurssilaisten 

käytössä oli 

kaksi esteetöntä 

ponttoonivenettä.

2. Juho Jetsu on 

saanut hauen, 

Sanna Innilä ja Kari 

Mäkinen avustavat 

tarvittaessa.

3. Joni Laitinen odotti 

reissulta kalaa, Kaija 

Laitinen toivoi mukavaa 

vesilläoloa ja turvallisia 

järjestelyjä. Kummankin 

toiveet toteutuivat.

5. Rantautumisen jälkeen kalastajat asettuivat 

perinteiseen pönötyskuvaan kaloineen. 

Vasemmalta oikealle Juho Jetsu, Oskari 

Kanervisto, kalastusopas Juha Happonen, 

Joni Laitinen, Valtteri Warteva ja hänen 

henkilökohtainen vapaa-ajan avustajansa Juha 

Savonen sekä kalastusopas Jan Peter Holm.

4. Valtteri Warteva 

ja Juha Savonen 

seuraavat, kun Jan 

Peter Holm näyttää, 

miten pyyntituoreet 

kalat käsitellään.

1

2

3 4

5



|   M A L I K E   |   K V T L   |   2 0 1 8   |   L I I K K E E L L E   |14

Kokemuksia

Oppia ja elämyksiä
Ulos talosta, pois pihasta -toimintaväline-
koulutuksessa perehdytään osallistumista ja 
osallisuutta edistäviin toimintavälineisiin. 
Valtakunnallisia koulutuksia järjestettiin 
viime vuonna kolme, joista yksi oli 
suunnattu järjestöjen työntekijöille. 
Koulutuksen toisena päivänä osallistujat 
pääsivät kokeilemaan talviseen liikkumiseen 
ja ulkoiluun suunniteltuja toimintavälineitä, 
ja mukaan oli kutsuttu myös joukko 
välineitä tarvitsevia retkeläisiä.

MALIKE-TOIMINNAN verkostokoordinaattori Tanja Tauria 

toivoo, että tiedon lisääntyessä myös toimintavälineiden saa-

tavuus helpottuu.

– Koulutusten tavoitteena on siirtää toimintavälineisiin 

liittyvää tietotaitoa vaikeasti vammaisten ihmisten läheisille 

ja eri alojen ammattilaisille. Haluamme edistää järjestöjen vä-

listä yhteistyötä ja jalkauttaa vastaavia koulutuksia alueille. 

Järjestöjen toivomme tietysti ottavan apuvälineitä käyttöön 

omassa toiminnassaan ja mahdollisesti myös hankkivan omia 

välineitä, jotta vaikeasti vammaiset ihmiset pääsisivät teke-

mään heille merkityksellisiä asioita.

Uusia elämyksiä ja muistijälkeen palaamista
Talven koulutuksissa pääpaino on lumella ja jäällä liikkumi-

sessa. Jää elementtinä tarjoaa liukkaan ja tasaisen pinnan, 

jolla vauhdin hurmaan pääsee helposti.

Anni Täckman työskentelee järjestöpäällikkönä Selkäydin-

vammaiset Akson ry:ssä. Koulutuksen parasta antia Annin mie-

lestä on uusiin toimintavälineisiin tutustuminen.

– Monet apuvälineet ovat minulle tuttuja omakohtaisen 

kokemuksen kautta, mutta parasta on ollut päästä kokeile-

maan myös muutamia uusia välineitä. Aloin jo miettiä jonkin-

laisen kokeilutapahtuman järjestämistä, jotta mahdollisimman 

monet pääsisivät näkemään ja kokeilemaan välineitä käytän-

nössä, Anni kertoo.

TATU ry:n projektityöntekijä Marjo Juuti-Tavi kertoo, että 

heillä järjestetään liikennevakuutusyhtiöiden ja Kelan sopeu-

tumisvalmennuskursseja lapsille ja nuorille perheineen.

– Se, että koulutuksessa saa itse kokeilla ja nähdä erilaisia 
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T E K S T I  M A R I A N N E  V A L T A  

K U V A  N I K I T A  T I K K A

Ulos talosta, pois pihasta 
                        -toimintavälinekoulutuksessa

apuvälineitä, madaltaa kynnystä vuokrata niitä ja varmasti tu-

lemme ottamaan välineitä valmennuksiimme jatkossa. Parasta 

kurssilla oli, kun sain avustaa yhtä retkeläistä luistelukelkan 

kanssa. Hän ei ollut koskaan päässyt kokeilemaan tällaisia vä-

lineitä eli kokemus oli hänelle uusi. Toisaalta hän kertoi, että 

ennen vammautumistaan on kyllä luistellut, ja näin sopiva 

apuväline tarjosi hänelle mahdollisuuden aistia jäällä liu’un 

ja vauhdin uudelleen, Marjo kertoo.

Retkipäivään osallistunut Mikko Kivimäki pääsi jäälle luis-

telukelkalla sekä itse että avustettuna.

– Työnsin aluksi itse sauvoilla. Se ei ollut kovin helppoa, 

mutta meni kyllä ihan hyvin. Avustajan työntäessä mentiinkin 

sitten vähän kovempaa, Mikko iloitsee.

Toimintavälineistä on moneksi
Toimintavälineiden kirjo on valtava, mutta onneksi kekseliäi-

syydellä ja pienellä muokkauksella saa itsekin tehtyä arkea 

helpottavia ratkaisuja jo olemassa olevia välineitä hyödyn-

täen. Erityisesti perheille toimintavälineillä on iso merkitys, 

kun halutaan tehdä asioita yhdessä.

– Avartavaa on ollut nähdä, miten monenlaiseen käyttöön 

apuvälineitä on saatavilla, ja toisaalta miten erilaisilla variaa-

tioilla välineitä voidaan muokata esimerkiksi jäälle sopiviksi. 

Koulutuksen myötä olen myös oppinut ihan konkreettisesti 

käyttämään monia välineitä. Olisi mahtavaa, jos voisimme 

kursseilla ja tapahtumissa jakaa ideoita ja virikkeitä omille 

asiakkaillemme, jotta perheet löytäisivät uusia tapoja tehdä 

ja kokea yhdessä, sanoo Katri Lehmuskoski, vertaistoiminnan 

suunnittelija Rinnekoti-säätiön Norio-keskukselta.

Kehitysvammaisten Tukiliiton aluekoordinaattorina Kuopi-

ossa työskentelevä Jonna Suhonen tiivistää monen kurssilai-

sen ajatukset: – Tulin koulutukseen, koska halusin käytännön 

osaamista, jotta voisin hyödyntää apuvälineitä esimerkiksi jär-

jestämissämme tapahtumissa. Ja juuri sitä oppia olen saanut! 

Opimme välineiden kokoamista ja erilaisia säätöjä, mutta kyl-

lähän tämä kokeilupäivä yhdessä retkeläisten kanssa on tuo-

nut merkityksen tälle kaikelle. Se, kun aistii avustettavan ilon 

ja kuulee riemunkiljahdukset esimerkiksi jäällä liikuttaessa, 

muistuttaa miksi kotoa lähteminen on tärkeää.
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7.–8.3.2018 Tulppaanitalo, Tampere  (ilmoittautuminen 9.2.2018 mennessä)

25.–26.4.2018 Tulppaanitalo, Tampere  (ilmoittautuminen 28.3.2018 mennessä)

19.–20.9.2018 Tulppaanitalo, Tampere  (ilmoittautuminen 24.8.2018 mennessä)

Malikkeen kaksipäiväinen Ulos talosta, 
pois pihasta -toimintavälinekoulutus 

avaa uusia mahdollisuuksia vaikeasti vammaisten 

ihmisten osallistumiseen ja osallisuuden 

mahdollistamiseen.

 Koulutus on suunnattu vaikeasti vammaisten 

henkilöiden lähi-ihmisille ja eri alojen ammattilaisille. 

Se tarjoaa ratkaisuja osallistumiseen ihmisille, jotka 

tarvitsevat toiminta-välineen ja toisen ihmisen apua 

voidakseen osallistua ja liikkua.

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

N  tuntee toimintavälineiden tarjoamia 

mahdollisuuksia ja niiden merkityksen vaikeasti 

vammaisen henkilön elämään

N  tietää minkälaisia toimintavälineitä on saatavilla 

sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä

N  tuntee toimintavälineiden hankintakanavia ja 

erilaisia kokeilumahdollisuuksia 

 Ensimmäisenä päivänä käymme läpi toiminta-

välineitä ja teemme käytännön harjoituksia. 

Tutustumme myös apuvälinelainsäädäntöön 

tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 

 Toisena päivän teemme retken luontoon 

vaikeasti vammaisten retkeläisten kanssa, kauden 

toimintavälineitä hyödyntäen. Koulutukseen tulija 

voi ilmoittaa mukaan myös retkeläisen toisen päivän 

retkelle klo 10:00-14:00. Oikeanlainen toimintaväline 

mahdollistaa liikkumisen ja osallistumisen kaikille.

 Osallistumismaksu 120 euroa (sis. kurssi-

materiaalin sekä lounaan ja kahvin molempina 

päivinä). Koulutukseen otetaan 14 henkilöä 

ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 

Malike-toiminta, Tanja Tauria, verkostokoordinaattori

tanja.tauria@tukiliitto.fi

puh. 050 3764 980

Valtakunnalliset 
Ulos talosta, pois pihasta

-toimintavälinekoulutukset 2018

16
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Kaikki Snoukkaa! -lumilautailutapahtuma 
13.1.2018 Sveitsin hiihtokeskus, Hyvinkää

TULE KOKEILEMAAN LUMILAUTAILUA! Opetuksessa 

hyödynnetään soveltavan lumilautailun välineistöä. 

Ilmoittaudu tapahtumaan oman avustajasi kanssa 

29.12.2017 mennessä osoitteessa www.vammaisurheilu.fi. 

Paikkoja on rajoitetusti ja opetuksen hinta on 20 € /laskija, 

sisältäen välineet opetuksen ajaksi. Osallistuminen ei sisällä 

vakuutusta. Avustajalta toivotaan kohtuullista laskettelu- tai 

lumilautailutaitoa. 

 Haastamme osallistujia tekemään lumiukkoja yhdessä 

80-vuotiaan Suomen Ladun kanssa.

Yhteistyössä: Malike, Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta 

VAU, Solia, Lumilautaliiton Kaikki Snoukkaa -hanke, 

lumilautaseura Sputnik.

Lisätietoja: annariikka.murtonen@gmail.com

Soveltavan alppihiihdon ja 
lumilautailun Camp 
26.–28.1.2018 Himos, Jämsä

TULE TUTUSTUMAAN ALPPIHIIHTOON TAI 
LUMILAUTAILUUN valintasi mukaan. Harjoittelemme 

pienryhmissä alppihiihdon ja lumilautailun taitoja 

ja opetamme myös avustajaasi toimimaan kanssasi 

rinteessä. Avustajalta toivotaan kohtuullista laskettelu- 

tai lumilautailutaitoa. Malike mahdollistaa vaikeasti 

vammaisten laskijoiden osallistumisen soveltavan 

alppihiihdon ja lumilautailun välineitä hyödyntäen.

 Huom! Hakuaika on päättynyt, mutta voit 

tiedustella mahdollisia vapaita paikkoja. 

Osallistumismaksu on 250€ sisältäen opetuksen, 

tarvitsemasi välineet ja lauantain lounaat ja hissiliput. 

Majoituksista, vakuutuksista ja muista ruokailuista jokainen 

vastaa itse.

Yhteistyössä: Malike, Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta 

VAU, Solia, Akson ry ja Sokeain lasten tuki ry.

Lisätiedot: Susanna Tero, Malike (

Malikkeen tapahtumat 
2018

Toimintaa
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Toimintaa
Ellivuoren Lumitapahtuma 
3.2.2018 Ellivuori, Sastamala

TULE KOKEILEMAAN LASKETTELUA JA LUMILAUTAILUA! 
Opetuksessa hyödynnetään soveltavan lumilautailun 

välineistöä. 

Ilmoittaudu tapahtumaan oman avustajasi kanssa 21.1.2018 

mennessä osoitteessa www.vammaisurheilu.fi. Paikkoja 

on rajoitetusti ja opetuksen hinta on 20 € /laskija, sisältäen 

välineet opetuksen ajaksi. Osallistuminen ei sisällä 

vakuutusta. Avustajalta toivotaan kohtuullista laskettelu- tai 

lumilautailutaitoa. 

 Haastamme osallistujia tekemään lumiukkoja yhdessä 

80-vuotiaan Suomen Ladun kanssa.

Yhteistyössä: Malike, Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta 

VAU, Solia, Sokeain lasten tuki ry ja Special Olympics Finland.

Ulos talosta, pois pihasta -toimintaväline-
koulutus
7.–8.3.2018 Tulppaanitalo, Tampere 

MALIKKEEN KAKSIPÄIVÄINEN Ulos talosta, pois pihasta 

-toimintavälinekoulutus avaa uusia mahdollisuuksia 

vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumiseen ja 

osallisuuden mahdollistamiseen.

 Koulutus on suunnattu vaikeasti vammaisten henkilöiden 

lähi-ihmisille ja eri alojen ammattilaisille. Se tarjoaa 

ratkaisuja osallistumiseen ihmisille, jotka tarvitsevat 

toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen 

osallistua ja liikkua.

 Lisätietoa sivulla 16.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 9.2.2018 mennessä:

Tanja Tauria, Malike

Retkipäivä luistellen ja lumella liikkuen
8.3.2018 klo 10:00-14:00, Tampere

RYHMÄKODIT, PÄIVÄTOIMINNAT YM. YHTEISÖT 

voivat hakea osallistujaksi toimintavälinekoulutusten 

retkipäiviin. Retkelle voi hakea 3-4 vaikeavammaista 

ihmistä ja tarvittava määrä ohjaajia tai avustajia / yhteisö. 

Toimintavälinekoulutuksen osallistujat toimivat avustajina 

retkellä ja auttavat mm. siirtymisissä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 9.2.2018 mennessä:

Tanja Tauria, Malike

Lumella-loma perheille
12.–17.3.2018, Vuokatin urheiluopisto, Vuokatti

TALVEN RIEMUA, UUSIA ELÄMYKSIÄ JA VERTAISTUKEA! 
Lumella-perhelomalla nautitaan lumella liikkumisesta koko 

perheen voimin. Loma on tarkoitettu perheille, joissa on 

vaikeasti vammainen lapsi tai nuori. Loman alustavassa 

ohjelmassa on mm. hiihtoa, laskettelua ja retkiluistelua. 

Vaikeasti vammaisten lasten osallistuminen mahdollistetaan 

toimintavälineiden avulla. Tavoitteena on virkistävä 

loma, jolla saadaan ideoita perheen arkiliikkumiseen ja 

tutustutaan muihin samassa elämäntilanteessa oleviin 

perheisiin.

 Hakemuslomake löytyy osoitteesta www.mtlh.fi. 

(nimellä Voimaa vertaisuudesta, omatoimiset lapsiperheet, 

yhteistyökumppani Kehitysvammaisten Tukiliitto). Lomalle 

valitaan seitsemän perhettä, joille MTLH myöntää lomatuen. 

Omavastuuosuus aikuisilta on 20 €/vrk sisältäen täysihoidon, 

lapset lomailevat maksutta. 

Yhteistyössä: Malike, MTLH ry ja Vuokatin urheiluopisto.

Huom! Hakuaika on päättynyt, mutta voit tiedustella 

mahdollisia peruutuspaikkoja: Soile Honkala, Malike

K U V A T  N I K I T A  T I K K A ,  J A N N E  R U O T S A L A I N E N , 

H E I D I  H I E T A N E N ,  U L L A  N I K U L A

(
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Ulos talosta, pois pihasta -toimintaväline-
koulutus
25.–26.4.2018 Tulppaanitalo, Tampere 

MALIKKEEN KAKSIPÄIVÄINEN Ulos talosta, pois pihasta 

-toimintavälinekoulutus avaa uusia mahdollisuuksia 

vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumiseen ja 

osallisuuden mahdollistamiseen.

 Koulutus on suunnattu vaikeasti vammaisten henkilöiden 

lähi-ihmisille ja eri alojen ammattilaisille. Se tarjoaa 

ratkaisuja osallistumiseen ihmisille, jotka tarvitsevat 

toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen 

osallistua ja liikkua.

Lisätietoa sivulla 16.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 28.3.2018 mennessä:

Tanja Tauria, Malike

Retkipäivä luonnossa liikkuen ja pyöräillen
26.4.2018 klo 10:00-14:00, Tampere
RYHMÄKODIT, PÄIVÄTOIMINNAT YM. YHTEISÖT 

voivat hakea osallistujaksi toimintavälinekoulutusten 

retkipäiviin. Retkelle voi hakea 3-4 vaikeavammaista 

ihmistä ja tarvittava määrä ohjaajia tai avustajia / yhteisö. 

Toimintavälinekoulutuksen osallistujat toimivat avustajina 

retkellä ja auttavat mm. siirtymisissä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 28.3.2018 mennessä:

Tanja Tauria, Malike

Toimintavälineet tutuiksi -kurssi perheille
4.-6.5.2018, Vesileppis, Leppävesi

KOLMEPÄIVÄINEN TOIMINTAVÄLINEET TUTUIKSI -kurssi 

on suunnattu perheille, joissa on vaikeasti vammainen 

lapsi. Viikonlopun aikana perheet oppivat käyttämään ja 

soveltamaan toimintavälineitä ja saavat vinkkejä niiden 

hankintakanavista ja rahoituksesta. Samalla tutustutaan 

muihin, samassa elämäntilanteessa oleviin perheisiin.

 Viikonlopun ohjelmassa on runsaasti uintia, sillä 

kurssi järjestetään yhteistyössä Suomen Uimaopetus- 

ja Hengenpelastusliiton kanssa. Lisäksi alustavassa 

ohjelmassa on maastoretki ja hiihtoa hiihtoputkessa. 

Vaikeasti vammaisten lasten osallistuminen mahdollistetaan 

toimintavälineiden avulla. Kurssille valitaan seitsemän 

perhettä. Kurssin omavastuuosuus on 60€/aikuinen ja 20€/

lapsi sisältäen täysihoidon sekä kylpylän ja hiihtoputken 

vapaan käytön viikonlopun aikana.

Yhteistyössä: Malike ja Suomen Uimaopetus- ja 

Hengenpelastusliitto ry.

Täytä hakulomake 23.3.2018 mennessä osoitteessa:

https://www.webropolsurveys.com/S/

EB14A7B25A997C18.par

Lisätiedot: Soile Honkala, Malike

Ulos talosta, pois pihasta -toimintaväline-
koulutus
25.–26.5.2018, Jaatisen maja, Helsinki 
MALIKKEEN KAKSIPÄIVÄINEN Ulos talosta, pois pihasta 

-toimintavälinekoulutus avaa uusia mahdollisuuksia 

vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumiseen ja 

osallisuuden mahdollistamiseen.

 Koulutus on suunnattu vaikeasti vammaisten henkilöiden 

lähi-ihmisille ja eri alojen ammattilaisille. Se tarjoaa 

ratkaisuja osallistumiseen ihmisille, jotka tarvitsevat 

toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen 

osallistua ja liikkua.

 Lisätietoa sivulla 16. 

 Koulutuksen toisena päivänä tehdään kaksi pyöräretkeä 

yhdessä vaikeasti vammaisten lasten ja heidän perheidensä 

kanssa sekä osallistumme avoimen kokeilutapahtuman 

järjestämiseen. 

Yhteistyössä: Malike ja Jaatinen, vammaisperheiden 

monitoimikeskus ry

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 8.5.2018 mennessä:

Mika Niilo-Rämä, Jaatinen

mixu.niilo-rama@jaatinen.info tai puh. 045 635 5300

Malike meets, Kenguru -tapahtuma
26.5.2018 klo 13.00-16.00, Jaatisen maja, Helsinki 

JAATISEN MAJALLA PIDETÄÄN avoimia ovia ja samalla 

juhlistetaan Kenguru-vuokraamon 15-vuotista taivalta. 

Paikan päällä on buffetti, makkaranpaistoa ja hauskaa 

ohjelmaa niin lapsille, kuin aikuisillekin.

 Iltapäivän aikana sinulla on mahdollisuus saada tietoa 

tapahtumaan osallistuvien järjestöjen toiminnasta. Pääset 

kokeilemaan ja testaamaan erilaisia toimintavälineitä, mm. 

pyöriä ja maastovälineitä. Saat myös ohjausta ja neuvontaa 

välineiden soveltuvuudesta ja hankinnasta. Paikalla on myös 

toimintavälineiden maahantuojia.

 Iltapäivän aikana järjestetään kaksi pyöräretkeä, joille 

on mahdollista osallistua ilmoittautumalla etukäteen Antti 

Tulasalolle, antti.tulasalo@tukiliitto.fi. Retket järjestetään 

klo 12.00 ja 14.00. Kummallekin retkelle mahtuu mukaan 

kuusi vaikeasti vammaista lasta tai nuorta perheineen tai 

avustajineen.

Tapahtumassa mukana: Malike, Jaatinen ry, Leijonaemot, 

CP-liitto ry, Norio-keskus, Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry, 

FDUV, Lihastautiliitto ry

Lisätiedot: Soile Honkala, Malike (
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Toimintaa
Haltialan melontaretki
27.5.2018, Espoo klo 10-14 ja 12-16

LÄHDE VIETTÄMÄÄN KEVÄTSUNNUNTAITA vesille hyvässä 

seurassa! 

 Järjestämme päivän aikana kaksi melontaretkeä, 

toisen klo 10.00 Melontarannasta Haltialaan ja toisen klo 

14 Haltialasta Melontarantaan. Rantautumisen jälkeen 

autokuskeille järjestetään kuljetukset noutamaan autoa 

lähtöpaikasta. 

 Ensimmäisen retken jälkeen ja ennen toista retkeä klo 

12.00-14.00 on Haltialassa ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa 

ja keittolounas (omakustanteinen). Tutustutaan Haltialan 

eläimiin ja viihdytään yhdessä toisten perheiden kanssa! 

Päivän aikana on mahdollisuus jutella myös useiden 

järjestöjen edustajien kanssa. Kummallekin retkelle mahtuu 

mukaan noin 7-10 perhettä, joissa on vaikeasti vammainen 

lapsi. Lasten osallistuminen melontaan mahdollistetaan 

Malikkeen tukiratkaisujen avulla.

Yhteistyössä: Malike, Jaatinen ry, Leijonaemot, Norio-keskus, 

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry, FDUV ja Lihastautiliitto ry.

Täytä hakulomake 30.4.2018 mennessä osoitteessa

https://www.webropolsurveys.com/S/

EB14A7B25A997C18.par

Lisätietoja: Soile Honkala, Malike.

Hyvänmielen loma vaikeasti kehitys- ja 
liikuntavammaisille aikuisille
5.–7.6.2018, Pieksämäki   

TULE LÖYTÄMÄÄN UUSIA RATKAISUJA luonnossa 

liikkumiseen ja voimaantumaan yhdessäolosta! Loman 

alustavassa ohjelmassa on retkeilyä, melontaa ja leppoisaa 

meininkiä. Kaikkien osallistuminen mahdollistetaan 

Kaikki yli sillan! Alla över bron!
13.6.2018 klo 15.00-18.00 Raippaluodon silta, 
Mustasaari

TULE NAUTTIMAAN upeista maisemista, hyvästä seurasta 

sekä eväiden syönnistä! Perheille suunnatulla retkellä 

ylitetään yli kilometrin mittainen Raippaluodon silta erilaisia 

toimintavälineitä hyödyntäen. Silta yhdistää Raippaluodon–

Björkön alueen mantereeseen. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 1.6.2018 mennessä: 

Soile Honkala, Malike.

Hossan syysseikkailu – Nuku yö ulkona 
6.–9.9.2018, Hossan retkeilyalue, Suomussalmi
 

LÄHDE MUKAAN SEIKKAILEMAAN! Pitkän viikonlopun 

retkellä melotaan ja vaelletaan luonnossa. Retkellä 

majoitutaan kaksi yötä Jatkosalmen esteettömällä 

pääpirtillä. Lauantaina vastataan #nukuyöulkona-

haasteeseen ja majoitutaan yö ulkona luonnossa erilaisissa 

teltoissa. 

 Syysseikkailulla saadaan uusia kokemuksia luonnossa 

liikkumisesta ja uutta virtaa arkeen. Vaikeasti vammaisten 

lasten osallistuminen viikonlopun retkille mahdollisestaan 

toimintavälineiden avulla. Kohderyhmänä ovat alle 

12-vuotiaat vaikeasti vammaiset lapset perheineen.   

 Syysseikkailulle valitaan kuusi perhettä. Viikonlopun 

omavastuuosuus perheiltä on 200€ sisältäen täysihoidon. 

Yhteistyössä: Malike ja Sokeain lasten tuki ry.

Täytä hakulomake 14.6.2018 mennessä osoitteessa https://

www.webropolsurveys.com/S/EB14A7B25A997C18.par

Lisätietoja: Soile Honkala, Malike

toimintavälineiden avulla. Lomalla saadaan voimaa 

vertaisryhmästä ja etsitään uusia ideoita arkiliikkumiseen.

 Hyvänmielen lomalle haetaan sähköisellä hakulomak-

keella, joka löytyy osoitteesta www.hyvinvointilomat.fi. 

Mikäli avustaja asuu eri osoitteessa, kuin hakija, tulee hänen 

täyttää oma hakemuksensa (huomioi, että mikäli laskun 

maksaja on joku muu, kuin avustaja, tulee tästä mainita 

Lisätietoja-kenttään). Hyvinvointilomat myöntää lomalle 

valituille lomatuen. Omavastuuosuus on 18 euroa/vrk/hlö 

(yhteensä 54 euroa) sisältäen täysihoidon.

 Lomalle valitaan kuusi vaikeasti vammaista aikuista 

avustajineen. Majoituksesta johtuen jokaisen kurssilaisen 

mukaan voi tulla vain yksi avustaja. Jos kuitenkin tarvitset 

useamman avustajan, ole yhteydessä Malikkeeseen.

Yhteistyössä: Malike, Hyvinvointilomat ja Lomakoti 

Lomapirtti.

Huom! Hakuaika 6.1. – 6.3.2018. Lisätiedot ja paperisten 

hakulomakkeiden tilaus: Anssi Helin, Malike.
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Ulos talosta, pois pihasta -toimintaväline-
koulutus
19.–20.9.2018 Tulppaanitalo, Tampere 

MALIKKEEN KAKSIPÄIVÄINEN Ulos talosta, pois pihasta 

-toimintavälinekoulutus avaa uusia mahdollisuuksia 

vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumiseen ja 

osallisuuden mahdollistamiseen.

 Koulutus on suunnattu vaikeasti vammaisten henkilöiden 

lähi-ihmisille ja eri alojen ammattilaisille. Se tarjoaa 

ratkaisuja osallistumiseen ihmisille, jotka tarvitsevat 

toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen 

osallistua ja liikkua.

Lisätietoa sivulla xx.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 24.8.2018 mennessä:

Tanja Tauria, Malike

Retkipäivä luonnossa liikkuen ja pyöräillen
20.9.2018 klo 10:00-14:00, Tampere

RYHMÄKODIT, PÄIVÄTOIMINNAT YM. YHTEISÖT 

voivat hakea osallistujaksi toimintavälinekoulutusten 

retkipäiviin. Retkelle voi hakea 3–4 vaikeavammaista 

ihmistä ja tarvittava määrä ohjaajia tai avustajia / yhteisö. 

Toimintavälinekoulutuksen osallistujat toimivat avustajina 

retkellä ja auttavat mm. siirtymisissä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 24.8.2018 mennessä:

Tanja Tauria, Malike

Liikkeelle-loma perheille
24.–29.9.2018 Vuokatin urheiluopisto, Vuokatti 

ULKOILUA, YHDESSÄ TEKEMISTÄ JA VERTAISTUKEA 

Vuokatin urheiluopiston kauniissa maisemissa. Liikkeelle-

perhelomalla nautitaan koko perheen yhteisestä ulkoilusta 

yhdessä muiden perheiden kanssa. Loma on tarkoitettu 

perheille, joissa on vaikeasti vammainen lapsi tai nuori ja 

sen alustavassa ohjelmassa on mm. frisbeegolfia, melontaa 

ja retkeilyä. Vaikeasti vammaisten lasten osallistuminen 

mahdollistetaan toimintavälineiden avulla.  Viikon aikana 

saadaan ideoita perheen arkiliikkumiseen ja tutustutaan 

muihin samassa elämäntilanteessa oleviin perheisiin.

 Hakemuslomake löytyy osoitteesta www.mtlh.fi. 

(nimellä Voimaa vertaisuudesta, omatoimiset lapsiperheet, 

yhteistyökumppani Kehitysvammaisten Tukiliitto). Täytä 

hakemus huolellisesti ja perustele hakemuksesi hyvin. 

Lomalle valitaan seitsemän perhettä, joille MTLH myöntää 

lomatuen. Omavastuuosuus aikuisilta on 20 €/vrk sisältäen 

täysihoidon, lapset lomailevat maksutta. 

Yhteistyössä: Malike, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry 

ja Vuokatin urheiluopisto. 

Hakuaika päättyy 24.6.2018. 

Lisätiedot ja tarvittaessa paperisen hakulomakkeen tilaus: 

Soile Honkala, Malike.

ALUEELLISET JA YHTEISTYÖSSÄ 
JÄRJESTETTÄVÄT ULOS TALOSTA, POIS 
PIHASTA -TOIMINTAVÄLINEKOULUTUKSET

3.1.–1.2.2018 

Pietarsaari
Yhteistyössä Folkhälsan Botnia

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 15.1.2018 mennessä:

Tiina Lillkvist, puh. 044 788 3731, 

tiina.lillkvist@folkhalsan.fi tai

Monica Sandström, puh. 044 788 3638, 

monica.sandstrom@folkhalsan.fi

7.–8.2.2018  

Hyvinkää
Yhteistyössä Hyria

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 19.1.2018 mennessä:

Tanja Peltola 

tanja.peltola@hyria.fi

16.-17.5.2018  

Seinäjoki
Yhteistyössä IIIS-hanke / Niittyvillan koulu

Lisätiedot: 

Tanja Tauria, tanja.tauria@kvtl.fi

25.–26.5.2018 

Helsinki 
Yhteistyössä Jaatinen ry

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 8.5.2018 mennessä:

Mika Niilo-Rämä, puh. 045 635 5300

mixu.niilo-rama@jaatinen.info

29.–30.8.2018 

Ylivieska
Yhteistyössä Vankkuri-hanke / Rauduskylän 

kristillinen opisto

Ilmoittautumiset 6.8.2018 mennessä: 

vankkuri@rko.fi 

Lisätiedot: Ritva Mustakangas, puh. 044 767 1469 

ritva.mustakangas@rko.fi

10.–11.10.2018 

Kemijärvi
Yhteistyössä Kolpeneen palvelukeskus, Kemijärven 

kaupungin liikuntatoimi, Fysioni Ky

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 

Nina Sotkasiira, puh. 0440298752,  

fysioni.vaananen@gmail.com 
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T E K S T I  M A L I K E 

O T T E I T A  L A I N A T T U  P I E N E N 

P O J A N  E L Ä M Ä Ä  - B L O G I S T A 

K U V A T 

J A N N E  R U O T S A L A I N E N 

J A  M A L I K E

Pyöräillen kohti 
osallisuutta

Pyöräilyn merkitys sekä lapselle, että 
aikuiselle on valtava. Näin on helppo 

päätellä, kun kuuntelee Malikkeen 
saamia palautteita pyöräilystä. 
Paitsi, että itse jo havaitsemme 

pyöräilyn välittömiä vaikutuksia 
työssämme, kuulemme 
jatkuvasti kokemuksia 
vaikeasti vammaisten 

lasten ja aikuisten 
perheiltä ja 

lähi-ihmisiltä.  

Toimintaa
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”Katseen kohdistaminen on parantunut”
”Lapsemme vatsan toiminta on parantunut pyöräilyn 
aloittamisen myötä”
”Lapsi on oppinut nousemaan konttausasentoon 
muutaman viikon pyöräilyn jälkeen.”
”Lapsi nukkuu paremmin ja ottaa kontaktia enemmän 
kuin yleensä.”
”Tasapaino on kehittynyt ja puheen tuottaminen on 
lisääntynyt.”

Monia pyöräilyn välittömiä vaikutuksia saamme todistaa Malik-

keen kokeilutapahtumissa. Vaikeasti vammaisen lapsen tai ai-

kuisen ryhti saattaa suoristua ja olemus valpastua välittömästi, 

kun hän saa kropan liikkeelle ja happea verenkiertoon. Vanhem-

mat kertovat usein, että heidän lapsensa ovat heti pyöräilyn 

jälkeen virkeämpiä, enemmän läsnä olevia ja kontaktia ottavia. 

Pyöräily kuntouttaa 
ja lisää osallisuutta
Malikkeen koulutussuunnittelija Anssi Helin selvitti kuntou-

tusohjaajan opintojensa opinnäytetyössä vuonna 2017 sitä, 

millaisia tutkimuksia pyöräilyn kuntouttavista vaikutuksista 

oli tehty. Tutkimuksia ei hänen yllätyksekseen löytynyt kovin 

montaa ja niissä harvoissakin oli tutkittu pyöräilyn kuntoutuk-

sellisia vaikutuksia motomedia tai kuntopyörää hyödyntäen. 

Nämä tutkimukset ovat toki tärkeitä ja niistä selvisi esimerkiksi, 

että osana kuntoutusta pyöräilyliikkeellä on kuntouttavia vai-

kutuksia ja että se vähentää liikuntakyvyttömyyden aiheutta-

mia liitännäisvaikutuksia. 

Ulkona pyöräillessä tulee kuitenkin vielä monenlaisia vai-

kutuksia, joita tämänkaltaiset tutkimukset eivät pysty mittaa-

maan. ”Luonnossa liikkumisen fysiologisia vaikutuksia on tut-

kittu ja esimerkiksi sen myönteistä vaikutusta verenpaineeseen 

on mitattu. Samoin positiivisen palautteen on todettu lisäävän 

motivaatiota. Esimerkiksi rinnakkain poljettavalla pyörällä aja-

essa avustaja voi antaa välittömän palautteen, jonka merkitys 

saattaa olla suuri.”, Helin toteaa. Hän toivoo, että joku tarttuisi 

haasteeseen ja käynnistäisi pitkittäistutkimuksen luonnossa 

ja lähiympäristössä pyöräilyn kuntouttavista vaikutuksista. 

Anssi Helin on Malikkeen koulutussuunnittelijana toimies-

saan saanut palautetta ja nähnyt pyöräilyn merkityksen: ”Ih-

miset ovat kokeneet tärkeäksi, että pääsevät tekemään samoja 

asioita kuin muut. Että he pääsevät kauppaan, kirjastoon ja 

kioskille sekä tuntevat olevansa tärkeä osa yhteisöä. Vamma 

ei saisi rajoittaa elämää eikä kukaan halua juuttua neljän sei-

nän sisälle. Viimeistään YK:n vammaissopimuksen ratifioinnin 

myötä yhteiskunnan pitäisi olla niin avoin, että kaikkien osal-

listuminen mahdollistuisi. Pyöräily avustajan kanssa vahvis-

taisi todella monen vaikeasti vammaisen ihmisen toimijuutta 

ja osallisuutta.”

Polkupyöräily tukee kuntoutusta 
ja ylläpitää toimintakykyä 
Vaikka pyöräilyn edut tunnustetaan laajasti, ei pyörän han-

kinta aina onnistu. Jenni Arteli Espoosta kertoi Pienen pojan 

elämää -blogissaan, kuinka oli ollut riemastunut löydettyään 

vaikeasti vammaiselle pojalleen sopivan kolmipyörän. ”Se rie-

mun kiljahtelu, joka kuului kundin pyöräillessä ympäri pihaa, 

se oli sulosointuja korvalle ja mielelle. Kasper ei itse polkenut, 

mutta työntöaisasta työntämällä myös polkimet liikkuivat ja 

hän sai kokea polkemisen iloa.”, Jenni Arteli kertoi blogissaan. 

Hän joutui kuitenkin pettymään hakiessaan pyörää Kasperille.

” Selvitin asiaa ja soitin muutaman puhelun: ”Ei, tiukat 
käytännöt, pyörää tuskin saatte.” Kävimme kuitenkin 
tapaamassa kuntoutuspuolen lääkäriä. Hän ei uskonut, 
että kriteerit täyttyisivät. ”Lähetettä ette saa, koska lapsi 
ei itse pysty polkemaan pyörällä, eikä täytä tiukennettuja 
apuvälineiden myöntämiskriteerejä. Ja kun kriteerit eivät 
täyty, asialle ei voi tehdä mitään.”

Valitettavasti saamme kuulla vastaavanlaisia tarinoita jatku-

vasti, vaikka lapselle parasta kuntoutusta olisi se, että hän saisi 

osallistua perheen arkeen monipuolisesti. Jos lapselle myönnet-

täisiin polkupyörä, se tukisi myös hänen kuntoutustaan.  Anssi 

Helin muistuttaa, että vaikeasti vammaisten ihmisten kohdalla 

myös se, että pyöräily ylläpitää nykyistä toimintakykyä, on ihan 

yhtä tärkeää kuin se, että se parantaa toimintakykyä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkinnällisen kun-

toutuksen apuvälineiden luovutuksesta sanoo, että apuväline-

päätöksen tulee perustua asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja 

hänen apuvälineiden tarvettaan tulee arvioida käyttäjälähtöi-

sesti, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti ja ottaa huomioon hänen 

toimintakykynsä, elämäntilanteensa sekä elinympäristön apu-

välineen toimivuudelle asettamat vaatimukset. 

Toivottavasti arvioita tehdään tämän mukaan ja ihmisille 

myönnetään polkupyöriä sekä lääkinnällisen kuntoutuksen 

apuvälineenä, että vammaispalvelulain nojalla. Laki ja asetus 

ovat kuitenkin ohjeellisten saatavuusperusteiden yläpuolella.

Jenni Artelin blogia 

”Pienen pojan elämää” 

voi seurata osoitteessa 

http://kasperinelamaa.blogspot.fi/
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MALIKE-TOIMINTA JA SOVELTAVAN LIIKUNNAN APUVÄLI-
NETOIMINTA SOLIA ovat käynnistäneet uuden toimintamallin 

”Kaikki liikkuu -kärry kiertää”. Tavoitteena on lisätä koululais-

ten osallistumista koululiikuntaan, välituntileikkeihin ja kou-

lun retkiin. Samalla myös koulujen henkilökunta saa vinkkejä 

kaikkien oppilaiden mukaan ottamiseen. Malikkeen tavoitteena 

on ensisijaisesti vaikuttaa vaativan erityisen tuen oppilaiden 

osallistumiseen. Kärryn välineistö mahdollistaa mm. vammais-

ten ja vammattomien koululaisten yhteisen jääkiekkopelin kel-

koissa istuen. Liikuntatunneilla opitaan paitsi motorisia taitoja, 

myös yhdessä tekemistä. Yhteisen tekemisen kautta voi löytyä 

myös uusia kavereita.

Kouluille tarjotaan mahdollisuutta saada määräajaksi käyt-

töönsä peräkärryllinen liikunnan apu- ja toimintavälineitä. Ide-

ana on, että kärry voisi kiertää alueella ollessaan useammalla 

koululla. Kärrylle toivotaan alueellista koordinoijaa, joka sopii 

kärryn liikkumisesta eri koulujen välillä sekä kärryn noudon 

ja palautuksen. Peräkärry sisältää erilaisia talviliikunnan väli-

neitä, kuten luistelukelkkoja, jääkiekkokelkkoja, pystyluistelun 

tukia sekä maastopyörätuolin. 

Tämän toimintamallin toivotaan tuovan alueelle ideoita ja mal-

leja siitä, miten yhteiset välineet voivat mahdollistaa monien 

koululaisten osallistumista. Syntyvien kokemusten toivotaan 

innoittavan alueella yhteisten välineiden hankintaan. Yhteis-

ten välineiden hankinnassa voisivat olla mukana kuntien eri 

hallintokunnat, järjestöt, urheiluseurat jne. Välineitä voidaan 

alueella hyödyntää koulun lisäksi mm. nuoriso-, kulttuuri- ja lii-

kuntatoimen sekä järjestöjen ja seurojen toiminnassa.

Kärryn lainasta ei peritä vuokraa, mutta käyttäjät vastaavat 

kärryn siirtämisestä aiheutuvista kustannuksista itse. Kärryn 

luovutuksesta käyttäjälle tehdään kirjallinen sopimus, jolloin 

vastuu välineiden käytöstä ja kärrystä siirtyy allekirjoittaneelle 

taholle. Kun varaus päättyy, alueellinen koordinoija on velvol-

linen toimittamaan Malikkeelle listan toimipisteistä, joissa 

kärry on ollut käytössä. Listaan on kirjattava 

näkyviin myös toimipisteiden yhteyshenkilöt. 

Näin voimme kerätä kokemuksia ja 

palautteita toimintamallin kehittämiseksi. Kärryn lainaajan 

tulee jakaa kokemuksia myös Kaikki liikkuu -kärry kiertää kam-

panjan facebook-sivuilla.

Toimintamalli tukee uuden opetussuunnitelman toteuttamista 

tarjoten mm. keinoja opetukseen osallistumisen mahdollista-

miseen ja osallisuuden tukemiseen. 

YK:n yleissopimuksen 30. artikla edellyttää, että vammaisten 

henkilöiden tulee voida osallistua yhdenvertaisesti muiden 

kanssa virkistys-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan, mukaan 

lukien lasten osallistuminen leikkitoimintaan ja koulujärjes-

telmän tarjoamaan toimintaan.

Malikkeen ja SOLIA:n yhteistä välinekärryä koordinoidaan Tam-

pereelta, Malikkeen toimesta.

Jos haluat kärryn omalle alueellesi ja olet kiinnostunut 

koordinoimaan sen liikkumista alueesi kouluilla, 

ota yhteyttä sähköpostitse: 

malike@tukiliitto.fi 

Toimintavälineitä
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Toimintavälineiden 
kokeilu

Toimintavälineiden 
vuokraaminen 
lyhytaikaiseen kokeiluun
J Malike vuokraa toimintavälineitä vaikeasti vammaisille    

 ihmisille.

J Vuokraamomme sijaitsevat Tampereella, Helsingissä ja   

Rovaniemellä.

J Välineisiin voi tutustua osoitteessa http://varaus.malike.fi 

J Varauspyynnön voi tehdä sivujen kautta tai 

puhelimitse, puh. 040 483 9327.

J Toimintavälineiden vuokra-aika on 1–3 viikkoa.

J Välineen voi noutaa vuokraamosta tai se voidaan toimittaa      

Matkahuollon välityksellä (lukuun ottamatta sähköistettyjä     

polkupyöriä sekä muita suurikokoisia ja teknisiä välineitä).

J Voit varata myös ajan toimintavälineen kokeiluun 

Malike-keskukseen Tampereelle. Varaa aika puhelimitse 

numerosta 040 483 9327.

J Toimintavälineen mukana tulevat käyttö- ja 

turvallisuusohjeet sekä ohjeet palautuksesta.

J Vuokraaja vastaa välineen turvallisesta käytöstä ja 

säilytyksestä.

J Asiakas maksaa välineen vuokran lisäksi mahdolliset 

rahtikulut. Lasku lähetetään vuokrauksen jälkeen. 

J Toimintavälineet ovat vuokrattavissa siltä osin, kun 

ne eivät ole Malikkeen omassa käytössä kursseilla, 

koulutuksissa tai tapahtumissa.

J Tietoa muista välineitä vuokraavista ja lainaavista 

toimijoista löytyy osoitteesta www.välineet.fi

Toimintavälineitä
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MALIKE TARJOAA NEUVONTAA JA OHJAUSTA toimintaväli-

neiden käytössä ja hankinnassa sekä toimintavälineiden kokei-

lumahdollisuuksia. Toimintavälineitä voi kokeilla tapahtumissa 

ja kursseilla sekä niitä voi vuokrata lyhytaikaiseen kokeiluun 

ennen oman välineen hankintaa tai tilapäiseen tarpeeseen 

esim. lomamatkalle. Toistuvaan ja jatkuvaan tarpeeseen Ma-

like ei pysty vastaamaan. 

Vuokraamomme palvelevat ihmisiä, jotka tarvitsevat toimin-

tavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen liikkua ja osal-

listua. Henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut ikääntymi-

sestä johtuvista syistä eivät kuulu Malikkeen kohderyhmään. 

Malikkeen vuokraamotoiminnan tavoitteena on mahdollistaa 

toimintavälineiden kokeilu ennen oman toimintavälineen han-

kintaa ja näin vaikuttaa toimintavälineiden lisääntymiseen 

paikallisesti ja alueellisesti. Lyhytaikaisen kokeilun avulla vä-

lineiden hankintaa suunnittelevat henkilöt tai tahot, esimer-

kiksi koulu-, terveys-, ja liikuntatoimet sekä ryhmä- ja palvelu-

kodit voivat varmistaa, että heille hankittava väline on sopiva.

Malike-keskus palvelee toimintavälineiden vuokraajia valta-

kunnallisesti Tampereelta käsin. Välineiden noutaminen vuok-

raamosta on suositeltavaa, jotta voimme ohjata ja neuvoa vä-

lineen käytössä ja turvallisuusasioissa.

Kenguru-vuokraamoa ylläpitää Vammaisperheiden monitoimi-

keskus Jaatinen ry. Vuokraamo toimii Jaatinen ry:n tiloissa Hel-

singin Malminkartanossa, heidän työntekijöidensä hoitamana.

Rovaniemen vuokraamoa ylläpitävät Kolpeneen palvelukes-

kus ja Santasport Lapin urheiluopisto. Välineiden luovutuk-

set ja opastukset tapahtuvat Kolpeneen palvelukeskuksessa.

TAMPERE, Malike-keskus
puh. 040 483 9327

malike@tukiliitto.fi

Sumeliuksenkatu 18 b 3 krs., 33100 Tampere

Välineiden luovutukset ja palautukset ma-pe klo 8.30–16 

tai sopimuksen mukaan.

HELSINKI, Kenguru-vuokraamo
Jaatinen ry, Vammaisperheiden monitoimikeskus

Mika Niilo-Rämä, puh. 045 6355300

kenguru@jaatinen.info

Käyntiosoite: Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki

Postiosoite: Parivaljakontie 6, 00410 Helsinki

Välineiden luovutukset ja palautukset ma-pe 10-16. 

Muina aikoina sopimuksen mukaan.

ROVANIEMI
Toimintavälineiden varaukset:

Harri Marttinen puh. 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

Tietoa toimintavälineistä 

löydät myös Malikkeen 

toimintavälineoppaista. 

Vammaisella henkilöllä 

on oikeus tarvittaviin 

apuvälineisiin -esitteestä, 

saat tietoa mm. 

apuvälineisiin liittyvästä 

lainsäädännöstä. 

Oppaat löydät osoitteesta: 

https://www.tukiliitto.fi/

malike/materiaalit/
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Mukaan korttikampanjaan!
Hanki korttikampanjan avulla toimintaväline!

N Korttikampanjan ideana on myydä 

kortteja ja tilittää niistä rahat 

Malikkeelle, jonka jälkeen kerääjä 

saa toimintavälineen omaksi. 

N Välinekampanjan mahdollistaa 

Malikkeen yhteistyökumppanit ja 

kampanjaa tukevat lahjoittajat.

N Korttinipun hinta on 8 € ja nipussa 

on 8 erilaista korttia.

Korttien mallit vaihtelevat.

N Korttikampanjan kortit tulee myydä 

ja tilittää kuuden kuukauden kuluessa.

N Korttikampanjalla on mahdollista 

kerätä yksi toimintaväline vuoden 

aikana.

N Tutustu välineeseen etukäteen esim. 

tapahtumissamme.

N Kampanja on tarkoitettu vaikeasti 

vammaisille lapsille ja aikuisille.

Lisätietoja kampanjasta voi tiedustella 

Malike-keskuksesta

Päivi Ojaselta, puh. 050 587 0084 tai 

paivi.ojanen@tukiliitto.fi

Kampanja on voimassa 

31.12.2018 saakka. 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Asentotyyny Stabilo , koko L

Asentotyyny muotoillaan haluttuun 

asentoon ja mukana tulevalla pumpulla 

imetään ylimääräinen ilma pois. Tyyny 

jää haluttuun muotoon ja se tukee 

yksilöllisesti käyttäjän asentoa.

      Asentotyyny   

                          Stabilon saat   

         myymällä   

            110 korttinippua.

Istuintuki GoTo Seat + lattiatuki,

koko 1 tai 2

Kevyt, helposti kiinnitettävä istuin, 

joka edistää osallistumista joka-

päiväisessä elämässä. GoTo-lattiatuki 

mahdollistaa istuimen käytön millä 

tahansa riittävän suoralla alustalla. 

             Istuintuki   

                               GoTo Seatin   

                               saat myymällä 

             90 korttinippua.

Pystyasennon tuki Upsee,

koko M tai L 

Upsee soveltuu lapsille, jotka varaavat 

omille jaloilleen. Mahdollistaa lapselle 

kokemuksen pystyasennosta. 

   Pystyasennon 

   tuki Upseen saat   

            myymällä 75 

   korttinippua.

Kelkka Snow Comfort

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. Snow Comfort  -kelkan 

                                saat myymällä 50      

                    korttinippua.

Snow Baby Fun -kelkka

Snow Baby Fun on 1–3 -vuotiaalle 

lapselle tarkoitettu, tukeva kelkka 

lumella ja jäällä liikkumiseen. 

Kelkassa on 3-pistevyöt ja säädettävä 

työntökahva.

  Snow Baby Fun    

             -kelkan saat myymällä 30  

                korttinippua

Wheelblades-pyörätuolisukset

Wheelblades-sukset kiinnitetään 

pyörätuolin pieniin tukipyöriin. Sukset 

helpottavat lumella liikkumista ja ne on 

helppo kiinnittää paikoilleen.

Wheelblades -pyörätuolisukset saat 

40 korttinippua.

Korttikampanja
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Kelkalla 
talvileikkeihin 
sisarusten kanssa
WIHTORI, 4, sai viime talvena korttimyynnin avulla 

ikioman Snow Comfort -kelkan. Yhdessä Stabilo-tyhjiö-

tyynyn kanssa kelkka mahdollistaa pojan osallistumisen 

perheen sisarusparven ulkoleikkeihin.

”Kelkka on ollut meidän arjessamme tosi iso juttu. 

Viime vuonna kun täällä Pohjanmaalla oli kelit tosi 

sateisia ja loskaisia, emme olisi voineet kulkea rattailla 

ollenkaan. Vuokatin lomalla Wihtori pääsi kelkalla mäkeen 

muiden lastemme kanssa. Siellä kävimme kelkkakyydillä 

kaupassakin”, kertoo äiti Heidi Perälä.

Wihtorin ilo on isoa, kun hän voi osallistua talvipuuhiin 

sisarustensa kanssa. Rattaista hänen on vaikeampi nähdä 

mitä tapahtuu, eikä niillä pääse lujaa. Kelkan perässä 

olevan laudan päällä on Perälän mukaan myös helppo 

potkutella yhdessä pilkille jäätä pitkin. 

Korttien myynti sujui perheeltä niin hyvin, että lopuksi 

piti myydä eioota. Kaverit ja kaverien sukulaiset ostivat 

kortteja Facebookissa nopeasti ja paljon.

”Järkytyin kyllä ensin korttien määrästä, kun laatikot 

tulivat. Mutta ei niitä tarvinnut pakkomyydä kenellekään.” J

Istuintuen avulla 
kelkkaan ja 
keinumaan
GO TO SEAT -istuintuki on tuonut viisivuotiaan Mintun 

arkeen lukuisia uusia asioita. Äiti Mirka Virtanen kertoo, 

että istuintuki on näppärä ja kevyt kuljettaa mukana. 

Istuintuen avulla Minttu on kyläillyt ja ollut mukana 

perheen harrastuksissa, mutta perheessä on keksitty 

apuvälineelle myös aivan uusia, luovia käyttötarkoituksia. 

”Istuintukea voi käyttää missä vain, kun on vain 

selkänojallinen tuoli. Päiväkodissa istuintuki on laitettu 

kiinni kelkkaan ja muut lapset ovat työntäneet Minttua. 

Kesällä teimme vanhasta tuolista terassille keinun. 

Katkai-simme tuolista jalat ja kiinnitimme sen naruilla 

terassin kattoon, siihen sitten istuintuki kiinni ja 

Minttu keinumaan. Olemme kysyneet erikseen luvan 

lähikaupoistamme, että Minttu voi istua istuintuen kanssa 

ostoskärryissä. Päiväkodin hiekkalaatikolle aiomme 

virittää istuintuen ensi kesänä”, Virtanen kertoo. 

Kortit Virtasen perhe myi Facebookin kautta hetkessä. 

Jo toista kertaa kampanjalla apuvälinettä keränneeltä 

perheeltä kysellään jo syksyisin, että myyttekö taas niitä 

kortteja. J

(
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Korttikampanja

Upseen 
avulla 
juoksemaan
NELJÄVUOTIAS Kasper haluaisi olla pystyasennossa ja 

askeltaa, mutta liikuntavamman vuoksi hän tarvitsee 

apuvälineen. Upsee- pystyasennon tuki on Kasperille vielä 

hiukan iso, mutta ensimmäisten kokeilujen perusteella 

Jenni-äiti uskoo, että apuväline tulee olemaan vielä 

ahkerassa käytössä.

”Kokemukset ovat olleet tosi ihania. Kasper on jopa 

juossut tuen avulla ja hän selvästi rakastaa sitä. Uskon, 

että voimme Upseen avulla päästä koko perhe liikkeelle ja 

saada yhteisiä kokemuksia, tuntea yhteenkuuluvuutta ja 

tasavertaisuutta.” 

Jenni toivoo, että muutkin tahot tarjoaisivat kortti-

kampanjan kaltaisia mahdollisuuksia apuvälineiden 

hankintaan.

”Oman lapseni katsotaan olevan liian vammainen, 

että hän voisi saada vapaa-aikaa varten apuvälineeksi 

pyörän. Ihmisillä ei ole varaa ostaa tuhansien eurojen 

arvoisia apuvälineitä itse. Someaikana rahan kerääminen 

korttimyynnillä on äärettömän helppoa ja vaivatonta.” J

Vetokoiran kyytiin 
kelkalla 
SAAGAN, 3, ja hänen isoveljiensä viimetalvisiin leikkeihin 

tuli uutta iloa Snow Baby Fun -kelkan myötä. 

”Muksut tykkäsi siitä tosi paljon. Tuolla takapihalla 

isoveljet veti ja työnsi Saagaa. Siinä riitti vauhtia ja 

vaarallisia tilanteita. Ja Saaga nauraa kikatti kyydissä 

minkä kerkesi”, kertoo Saagan äiti Marjo Kurhela. 

Kelkka on sopinut Saagalle ominaisuuksiltaan hyvin. 

”Tyttärelläni on spastinen tetraplegia eli hän on 

liikuntakyvytön. Kuppimainen istuinosa on tosi hyvä. 

Saaga pystyy istumaan siinä luontevassa asennossa. Hän 

istui kelkassa jo ennen lumen tuloa sisällä”, Kurhela kertoo 

iloiselle muistolle nauraen. 

Kurhelat ovat pitäneet kelkkaa helppokäyttöisenä 

sekä kevyenä työntää ja vetää. Kelkkaan on laitettu ensin 

Saagan alle lämpöpussi ja sen jälkeen tyttö on laitettu 

vöillä kiinni. Kiinnittäminen on ollut yhtä vaivatonta kuin 

rattaissa. 

”Viime talvena lunta oli niin vähän, että emme 

uskaltaneet lähteä tuonne hiekkatielle, ettei kelkan 

pohja rikkoudu. Mutta jos lunta vain saadaan, lähdetään 

lenkkeilemään. Erityisesti odotamme, että Saaga pääsisi 

kelkalla husky-koiramme vedettäväksi. Kelkka on 

mahdollista kiinnittää turvallisesti rekeen, jota koiramme 

vetää. Olisi ihanaa, että Saagakin saisi kokea tämän ilon.”

Kurhela kirjoittaa tyttärensä elämästä blogia Karhu-

emon karjuntaa ja hänellä on laaja tuttavapiiri Face-

bookissa, minkä vuoksi korttien myynti oli hänelle todella 

vaivaton homma. 

”Tunnin kuluttua ilmoituksen laittamisesta, kaikki 

kortit olivat menneet. Myin sitten vähän ylimääräisiäkin 

kortteja varastoon niitä varten, joille myyminen on ollut 

hankalampaa.” 

Seuraavaksi perhe alkaa myydä kortteja Stabilo-

tyhjiötyynyä varten, ja jos kortteja menee kaupaksi 

enemmän kuin tarvitsisi, loput kortit voi myydä hyvän-

tekeväisyysmielessä. J

(
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Suksilla 
kevyesti 
lumihangessa
WHEELBLADES-sukset ovat olleet pyörätuolilla liikkuvan 

6-vuotiaan Nooan arjessa iso apu. Suksia on käytetty 

aktiivisesti sekä kotona että päiväkodissa, ja ne ovat 

Nooan äidin Veera Heikkilän mukaan olleet kestävät ja 

helpot käyttää. 

”Täällä Oulussa on talvisin lunta, ja pyörätuolin työntä-

minen lumihangessa on aika hankalaa. Jollekin tällaiset 

sukset voi kuulostaa pieneltä jutulta, mutta meille niistä 

on ollut tosi iso apu. Myös päiväkodissa sukset ovat olleet 

tärkeä apuväline”, Heikkilä kertoo. 

Korttien myyminen oli Nooan perheelle yllättävän 

helppo ja nopea homma. Heikkilästä tuntui mukavalta, 

kun sai tehdä itse työn apuvälineen hankkimiseksi, eikä 

välineen saaminen vaatinut pitkää ja monivaiheista pro-

sessia pitkine selvittelyineen lapsen tarpeesta juuri kysei-

seen apuvälineeseen.

”On paljon välineitä, joita on todella hankala saada, 

vaikka ne olisivat arkea helpottavia ja lapsen liikkumisen 

kannalta tarpeellisia välineitä. Etsin koko ajan omatoimi-

sesti juttuja, joiden avulla Nooa pääsisi helpommin 

liikkumaan ja osallistumaan.  Mielelläni lähtisin kerää-

mään jotakin uutta välinettä, jos valikoimasta löytyisi 

sopiva tuote.”  J

Hyvän-
tekeväisyyttä 
korttimyynnillä
PÄIVÄTOIMINTA Kipinän väki Jämsässä on niin 

innostunut Malikkeen korttikampanjasta, että pari Snow 

Comfort -kelkkaa on kerätty hyväntekeväisyytenä. 

”Ihan ensin keräsimme itsellemme kelkat. Kelkka on 

tosi hyvä ja laadukas apuväline. Koska saimme kort-

teja niin ihanasti myytyä asiakkaidemme kanssa, keksim-

me, että voimme kerätä kelkkoja muille. Viime jouluksi 

lahjoitimme kelkat Vitikkalan koululle ja Jämsän Kehitys-

vammaisten Tuki ry:lle”, kertoo Kipinän ohjaaja Kirsi 

Niiranen. 

Vitikkalan koulusta kerrotaan iloisena, että kelkka 

oli viime talvena käytössä välituntisin. Oppilaat vetivät 

tai työnsivät myös toinen toisiaan kelkassa. Koulusta 

kannustetaan vanhempia ottamaan kelkkaa viikonlopuksi 

lainaan, mutta ilmeisesti kelkan kuljetus on koettu hanka-

laksi, sillä kelkkaa ei ole vielä lainattu. 

Myös Kipinässä omat kelkat ovat olleet ahkerassa 

käytössä. Ne otetaan talvisaikaan aina mukaan retkille.  

Vain lumen puute on haitannut menoa. Silloinkin kelkkaa 

on työnnelty päiväkeskuksen pihamaalla edestakaisin.

”Meillä oli yksi asiakas, jolle kelkka oli todella tärkeä. 

Sen avulla pääsimme kaikki yhdessä liikkeelle. Pilkki-

tapahtumassa kelkan sai kätevästi reiän viereen. Luonto-

retkillä on kätevää, kun kelkkaa voi toinen vetää ja toinen 

työntää. Himoksella laskettelemme loivaa mäkeä niin, 

että ohjaaja seisoo takana”, Carita Alajoki kertoo ihanista 

muistoista. 

Nyt Niiranen ja Alajoki pohtivat, mitä seuraavaksi 

otettaisiin keräilyn kohteeksi. J
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ME ITSE RY:N Lahden alajaoston varapuheenjohtaja Sami Kor-

honen iloitsi Myötätuulen viestin väkimäärästä. Me Itse ry:n 

idea tapahtumaan lähti halusta kertoa päättäjille, etteivät ke-

hitysvammaiset ole pelinappuloita yhteiskunnassa. 

Myötätuulen viesti on osa Suomen itsenäisyyden 100-vuo-

tisjuhlavuoden ohjelmaa. Yhteensä 27 kunnan läpi kulkeva 

polkupyöräviesti muistuttaa kuntien päättäjiä ja kuntalaisia 

kehitysvammaisten yhdenvertaisuudesta. Malike oli mukana 

viemässä viestiä Lahden lisäksi myös Porissa toukokuussa. 

Tapahtuman järjestämiseen osallistuneet Lahden Seudun 

Kehitysvammaisten Tuki ry:n aktiivit Johanna Helenius ja Jo-

hanna Järvelä olivat myös innoissaan osallistujien määrästä. 

”Tämä on tosi hienoa. Arvelimme että tänne tulisi 50 ihmistä 

ja meitä on täällä varmaan kaksinkertainen määrä. Malikkeen 

välineiden avulla kaikki pääsevät pyöräilemään”, Järvelä kertoo. 

Lahtelaisen päiväaikaisten toimintojen Valo-ryhmän väkeä 

lähti mukaan tärkeän asian ja Malikkeen pyörien takia.

”Meillä on ennestään kokemusta vain rinnakkain poljetta-

vasta pyörästä. Käymme sillä pyöräilemässä viikoittain. Malik-

keen pyörien kyytiin pääsivät nekin valolaiset, jotka eivät voi 

polkea omalla pyörällämme”, ohjaaja Anita Marttinen kertoo. 

T E K S T I  M A R J A A N A  R O P O N E N   K U V A T  J A N N E  R U O T S A L A I N E N

Myötätuulen viesti 
kuljetettiin sisulla ylös harjulle

”Kovempaa ei uskalla ajaa”
Innokkaimpana pyöräilemässä oli Alex Welling, jolle pyöräily 

on mieluista hommaa. Uusi kokemus uudenlaisella pyörällä oli 

hänen mukaansa aiempaa parempi. Ari Vorosen kanssa pyöräil-

lyt ohjaaja Liisa Toiviainen kertoi nauraen, ettei voi olla Alexin 

kanssa ihan samaa mieltä uudesta pyörätuttavuudesta:  ”Pari 

kertaa meinattiin mennä ojaan, mutta onneksi oli jarrut. Arin 

mielestä olisi pitänyt mennä kovempaa, mutta en uskaltanut.”

Yhtä hauskaa ja jännittävää oli pyöräily Topi Koposella ja 

ohjaaja Milla Mallatilla. 

Malikkeen kokeilutapahtumissa kysytään usein heittäy-

tymiskykyä myös avustajilta ja ohjaajilta. 14 asiakkaan Valo-

ryhmän työntekijöille erilaiset uudet kokeilut ovat osa arkea.

”Haluamme tarjota asiakkaillemme mielekästä tekemistä. 

Suunnittelutyötä pitää tehdä paljon, että voimme lähteä liik-

keelle”, Toiviainen kertoo.

Mallat kehuu Valon työporukkaa ja uskoo, että työntekijöi-

den into tarttuu asiakkaisiin. Anita Marttisen mukaan Valon ta-

voitteena on elää mahdollisimman tavallista elämää:

”Kuljemme bussilla ja käymme kahviloissa. Haluamme olla 

näkyvillä.” 

(

Kokemuksia
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Myötätuulen viesti 
kuljetettiin sisulla ylös harjulle

Runsaslukuinen joukko 

Myötätuulen viestin 

kuljettajia kokoontui maanantaina 

21.8. Lahden Pikku Vesijärven 

rannalle pyöräilemään.
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Positiivinen sanan viejä
LAHDEN SEUDUN Kehitysvammaisten Tuki ry: n toiminnan-

johtaja Eeva Väänänen on myös Lahden Me Itse ry:n taus-

tatukihenkilö. Sen vuoksi Lahdesta tuli yksi Myötätuulen 

viestin kauttakulkukaupunki. Malikkeen Väänänen halusi 

mukaan tapahtumaan, jotta ihmiset pääsevät kokeilemaan 

erityispyöriä.

”Oli hienoa, että Malike pääsi mukaan ja että pyörät olivat 

kovassa käytössä”, Väänänen sanoo.

Viestin tavoitteena on tuoda esille kehitysvammaisten ta-

savertaisuutta kuntalaisina. Yhdistyksessä toimiville tämän 

työn tekeminen on arkipäivää. 

Tuki ry järjestää kehitysvammaisille viikoittain noin 20 har-

rastustoimintaryhmää ja tarkoitus on, että kaikki voivat 

osallistua liikuntavammoista huolimatta. 

”Ryhmien kokoontumistilat ovat esteettömiä ja yritämme 

pitää ohjaajaresurssit sellaisina, että enemmän apua tarvit-

sevia ehditään avustaa.”

Tällä hetkellä suosituin ryhmä on nuokkuryhmä torstaisin 

nuorisotoimen tilassa. Sinne kokoontuu aina 20−30 nuorta 

juomaan kahvia, pelailemaan tai katsomaan elokuvia.

Teatteria ja radiota
Tänä syksynä Lahdessa on laitettu alulle yhdistyksen väen 

toiveesta kaksi uutta luovaa ryhmää: Paikallisen teatteri-

ryhmän kanssa yhteis-työssä toteutettu draamapaja työstää 

ensi kevääksi yleisölle avoimen teatteriesityksen. Lahden 

Radio Valo -ryhmä polkaistaan käyntiin Radio Valon pitämällä 

viikonloppukoulutuksella. 

Vaikka väkeä on toiminnassa paljon, Väänänen kertoo, 

että lapsiperheiden saaminen mukaan on edelleen haaste. 

Kouluikäisten perheissä koulun kautta tulee paljon toi-

mintaa ja vertaistukea, mutta pikkulapsiperheiden tilanne 

on haastava. 

”Järjestämme yhteistyössä 

koulujen kanssa iltapäiväkerho-toimintaa, mutta haluai-

simme olla mukana tukemassa myös pikkulapsiperheitä. Toi-

voisimme jäseniltä aloitteita liittyen tähän kohderyhmään.”

Vapaa-ajan harrastusryhmien järjestämisen lisäksi Tuki 

ry:n tehtä-viin kuuluu kehitysvammaisten ja heidän per-

heidensä etujen ajaminen. Väänänen toivoo, että yhdistys 

voisi olla kehitysvammaisten tasavertaisuuden ja osalli-

suuden positiivinen sanan viejä. J

Alkuhulinan jälkeen jonot pyörille lyhenivät ja lopulta kaikki 

Valo-ryhmästä tapahtumaan lähteneet pääsivät pyöräilemään 

tai pyörän kyytiin. Myös Anna Huotari ja Elina Soppi.

Yhteiskuvaan kaupunginjohtajan kanssa
Järven ympäriajon jälkeen viestikapula kuljetettiin Lahden 

kaupungintalolle. Matka ylös harjulle pyöräiltiin sisulla. Valo-

laisista pyöräkulkueeseen osallistuivat tiimit Welling&Mallat 

sekä Koponen&Toiviainen. Ylös harjulle päästiin, toiset punai-

sina ja puhkuen polkuvoimalla, toiset hehkeinä sähkö-

avusteisen pyörän moottorin avustaman. 

Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta vastaanotti Sami Korho-

selta viestikäärön, johon on kirjoitettu sata hyvää asiaa vam-

maisten Suomessa. Tilaisuudesta tuli monelle ikimuistoinen, 

kun viestinviejät innostuivat kuvaamaan itseään kaupungin-

johtajan kanssa. Myös Valo-ryhmän Alex sai yhteiskuvan muis-

toksi tapahtumasta. 

Lahdesta viesti lähti Mäntsälään, jonne Myötätuulen vies-

tin valtakunnallinen osuus päättyi tiistaina 22.8. J

Lähde Suomi100-verkkosivut: 

http://suomifinland100.fi/project/myotatuulen-viesti-2017/

Ari Impola 
laittoi ensimmäisen Myötätuulen viestin matkaan 

Satakunnassa jo vuonna 1992. Impola kuvaa nyt 

Suomi100-vuoden Myötätuulen viestin tapahtumista 

dokumenttielokuvaa ja taltioi näin vammaisten 

Suomi100-vuotta. 25-vuotisjuhlakiertueen myötä 

haastepyöräilystä ja viestin kuljetuksesta on 

tarkoitus kehittää valtakunnallinen tapahtuma.

(

Kokemuksia
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Ota    yhteyttä
Susanna Tero

Malike-toiminnan esimies
050 5561 273

susanna.tero@tukiliitto.fi

Tanja Tauria
Verkostokoordinaattori

050 3764 980
tanja.tauria@tukiliitto.fi

Päivi Ojanen
Palveluneuvoja

050 5870 084
paivi.ojanen@tukiliitto.fi

Soile Honkala
Koulutussuunnittelija, 

perheiden toiminta
050 3139 848

soile.honkala@tukiliitto.fi

Anssi Helin
Koulutussuunnittelija, 

aikuisten toiminta
040 1801 883

mikko.salo@tukiliitto.fi

Antti Tulasalo
Toimintavälineneuvoja

050 9177 471
antti.tulasalo@tukiliitto.fi

Kari Mäkinen
Toimintavälineohjaaja

040 1678 555
kari.makinen@tukiliitto.fi

Malike-keskus

Sumeliuksenkatu 18 B 3. krs

33100 Tampere

Malike-keskuksen 

puhelinnumero on 

040 4839 327 

ja sähköposti 

malike@tukiliitto.fi
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Tue 
Malikkeen 
toimintaa
Lahjoittamalla annat vaikeasti 

vammaisille lapsille, nuorille ja 

aikuisille mahdollisuuden liikkumisen 

riemuun. Lahjoitusten avulla hankimme 

toimintavälineitä. Lahjoituksesi antaa 

paljon enemmän kuin pelkän toiminta-

välineen. Annat valtavan ilon, riemun 

ja tunteen yhteenkuulumisesta.

Lahjoita tilisiirtona
Nordea IBAN FI49 1146 3007 2069 12. 
Käytä viitenumeroa 67506.

Lahjoita verkon kautta 
https://www.tukiliitto.fi/malike/
tue-toimintaamme/ 

Poliisihallituksen rahankeräyslupa nro RA/2017/204. 

Lupa on myönnetty 24.2.2017.

Rahankeräyslupa voimassa 1.4.2017 – 31.3.2019 koko 

maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

Kerätyt varat käytetään kuluvan vuoden tai seuraavan vuoden 

aikana kyseessä olevaan lahjoituskohteeseen.

”lapsi 
ulkoilee nyt 

monipuolisemmin”


