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Onnistumiset
näkyviksi

M

alikkeen tiimi sai olla mukana mahdollistamassa ja todistamassa lukuisia onnistumisen kokemuksia vuoden 2018 kuluessa. Saimme myötäelää tiheää jännitystä ja ehkä myös hämmennystä – aiempia kokemuksia asioista oli niin harvoin. Saimme kokea iloa, riemua, yhteisyyttä ja ihanaa ”me teimme sen”
-fiilistä. Näistä kertovat valokuvat ja tarinat tässä lehdessä,
sosiaalisen median päivityksemme sekä suuren näkyvyyden saavuttanut videojoulukalenterimme.
Joskus kokemukset täyttävät unelmia, pitkäänkin odotettuja. Silloin pääsemme todistamaan, miten itse tekeminen ja kokeminen vapauttaa valtavan määrän kyvykkyyttä ja voimavaroja, joita osallistujat eivät ole aiemmin
päässeet käyttämään. Monet mahdottomalta tuntuneet
asiat ovat sittenkin mahdollisia, moninaisista tuen tarpeista huolimatta. Tarvitaan tahtoa soveltaa, monialaista
yhteistyötä, riittävästi tukea ja osallistumista mahdollistavia toimintavälineitä.
***
Vuoden varrella olen saanut kuulla asiantuntijoita, joiden
puheenvuoroista mieleeni on jäänyt joitain ajatuksia:
Yhteiskunnallisesta osallisuudesta ja toimijuudesta väitellyt Elina Stenvall kiteyttää sen näin: lapset haluavat
olla mukana kokemuksellisesti tärkeissä asioissa.
Filosofi Frank Martelan mukaan ihminen tarvitsee kokemuksia, jotta elämä tuntuu merkitykselliseltä. Ongelmakeskeisyyden sijaan tulee sanoittaa vahvuuksia ja tukea kyvykkyyttä sekä nähdä yhteisöllisyyden ja vastavuoroisen välittämisen merkitys.
THL:n erityistutkija Anna-Maria Isola puhuu ihmisen
perustarpeesta päästä ulos maailmaan, kokemaan asioita ja saada tietoa siitä, onko juuri tämä sitä, mitä minä haluaisin tavoitella ja kokea elämässäni. Hän nostaa esiin
erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, jotka eivät useinkaan tuen tai resurssien puutteesta johtuen tule nähdyksi. Hän korostaa, että yksi oleellinen tapa
edistää osallisuutta on tehdä onnistumisia näkyviksi.
Näitä viisauksia pohtiessani havahdun oivallukseen:
juuri samansuuntaisia asioita olemme Malikkeen toiminnassa tavoitelleet, yhteistyössä verkostojemme kanssa.
Niitä haluamme vahvistaa myös tulevaisuudessa. ✽
Mukavia lukuhetkiä,
Susanna Tero
Malike-toiminnan esimies
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• Toteutamme yhdessä verkostojen kanssa
toiminnallisia kursseja perheille ja aikuisille sekä
toimintavälineiden kokeilutapahtumia.
• Järjestämme Ulos talosta, pois pihasta
-toimintavälinekoulutuksia lähi-ihmisille
ja eri alojen ammattilaisille.
• Tarjoamme toimintavälineiden
kokeilumahdollisuuksia sekä neuvontaa
niiden käyttöön ja hankintaan.
• Olemme osa Kehitysvammaisten Tukiliiton
toimintaa ja toimimme valtakunnallisesti ilman
diagnoosirajoja. Toimintaamme rahoittaa
sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.
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Uutisia

Videot
kertovat

Koulutusta Teemaverkossa päivä

”Lapsen oikeudet kuuluvat
jokaiselle lapselle”

”Ulos talosta, pois pihasta”
-toimintavälinekoulutus

Suunnittele Malikkeen kanssa
teemapäivä aikuisille

Malike on järjestänyt yhteistyössä oppilaitosten kanssa Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutusta opiskelijoille. Muutamat oppilaitokset ovat
sisällyttäneet koulutuksen esimerkiksi fysioterapeuttien opintokokonaisuuteen.
Kehitämme vuoden 2019 aikana teoriapäivästä verkkokoulutuksen. Verkkokoulutusosuus tehdään omatoimisesti
tai yhdessä ryhmän kanssa: hyödyntäen
verkossa olevia materiaaleja, kuten luentoja tai diaesityksiä, tekemällä tehtäviä
verkossa sekä esimerkiksi chatin välityksellä.
Teoriapäivän lisäksi koulutukseen kuuluu toiminnallisen retkipäivän järjestäminen vaikeasti vammaisille osallistujille
toimintavälineitä hyödyntäen. ✽

Oletteko suunnittelemassa retkeä tai tapahtumaa yhdessä vaikeasti vammaisten
aikuisten kanssa? Lähdemme mielellämme ideoimaan teidän kanssanne matalan kynnyksen teemapäivää! Voimme esimerkiksi tehdä retken lintubongauksen
tai valokuvauksen merkeissä tai lähteä
pilkille talviseen säähän. Malike mahdollistaa kaikkien osallistumisen.
Erilaiset yhteisöt, kuten yhdistykset,
ryhmäkodit ja päivätoimintakeskukset
voivat ehdottaa yhteistyötä kanssamme.
Teemapäivät ideoidaan yhdessä. ✽

Malike julkaisi joulukuussa 2018 videojoulukalenterin, jonka 24 videon
kautta lapset saivat mahdollisuuden kertoa, mitä osallistuminen ja mukaan pääseminen merkitsevät. Aukeaman kuvissa
on videoiden lapsia.
YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja
vammaissopimus takaavat lapsen oikeudet täysimääräisesti myös vammaisille lapsille. Tämä ei kuitenkaan toteudu
Suomessa. Vammaiset lapset eivät pysty
osallistumaan yhdenvertaisesti kaikkien
lasten yhteisiin juttuihin – harrastuksiin
ja vapaa-ajan toimintaan. Ilman tukea
vammainen nuori ei voi itsenäistyä.
Omille siiville nouseminen edellyttää
yksilöllisen tarpeen mukaisia palveluita,
kuten henkilökohtaista apua sekä riittäviä kuntoutus-, tulkkaus- ja kuljetuspalveluita.
Käsitys maailmasta ja omasta itsestä
voi syntyä vain kokemuksen ja osallistumisen kautta. Mahdollisuus osallistua on
syrjinnän tehokkain vastalääke. ✽
Katso videot: www.youtube.com >
Tukiliitto > Malike-soittolista
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Jos oppilaitoksenne on kiinnostunut
pilotoimaan koulutusmallia,
niin ottakaa yhteyttä:
Verkostokoordinaattori Tanja Tauria,
puh. 050 3764 980 tai
tanja.tauria@tukiliitto.fi

Jos kiinnostuitte, ottakaa yhteyttä:
Suunnittelija Johanna Sakko,
puh. 040 1801 883 tai
johanna.sakko@tukiliitto.fi

m

Apuväline 2019 -tapahtuma järjestetään jälleen
7. – 9.11.2019 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Tapahtuma tarjoaa tietoa, tuotteita
ja palveluita sekä ammattilaisille että kuluttajille.
Mukana on myös useiden eri toimijoiden
yhteistyössä järjestämä, vammaisliikunnan ja
-urheilun suurtapahtuma Liikuntamaa.
Malike on mukana sekä omalla messuosastolla
että Liikuntamaassa. Tapahtumaan voi
rekisteröityä maksutta kävijäksi osoitteessa
www.apuvaline.info ✽

Lomailemme heinäkuussa,
jotta työntekijäresurssimme ovat käytössä
syksyn kursseilla ja tapahtumissa.
Toimintavälineitä voi vuokrata lomastamme
huolimatta. Huomaathan, että välineitä ei voi
noutaa eikä palauttaa loman aikana, ja koko
ajalta peritään normaali välinevuokra.
Välineiden viimeinen lähetyspäivä
Matkahuollon kautta on 25.6.2019.
Näin varmistamme, että väline on saapunut
vuokraajalle ennen lomaamme. ✽

Grafiikat: Free
pik.co

Malike on mukana syksyllä
Apuväline 2019 -tapahtumassa

Malikkeen toimisto on kesälomalla
1. – 28.7.2019

Lisätietoja numerosta 040 4839 327.

Tavataan messuilla!
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Joko seura
Jaamme kuvia, videoita
ja kokemuksia sekä
tiedotamme tulevista
tapahtumistamme
sosiaalisessa mediassa.

Tykkää meistä
Facebookissa:
facebook.com/
maliketoiminta

Seuraa
kuviamme ja
videoitamme Instagramissa:
instagram.com/maliketoiminta

Löydät meidät
myös Twitteristä:
www.twitter.com/
maliketoiminta
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Kokemuksia

Melontaretki sai Huoviset miettimään, miten melonta voisi jatkossa olla osa luonnossa liikkumista.
Hossassa he meloivat katamaraanilla, Heta isän kanssa, Helmi ja Heikki äidin kanssa.

Melontaa, poroja ja yö ulkona
– seikkailua kerrakseen!
”Kun kuulin sanan Hossa, sanoin, että lähdetään ehdottomasti”, Petri Huovinen kertoo
Pitkän-Huiluan rannalla. Huovisten perhe on tullut Hossan kansallispuistoon Kajaanista,
ja ensikosketus alueeseen on syntynyt meloen, patikoiden ja ulkona nukkuen.
Petri Huovinen ja Soile Sundqvist-Huovinen sekä lapset Heta, Heikki ja Helmi
liikkuvat paljon ulkona. Malikkeen syysseikkailu toi kuitenkin liikkumiseen uusia
ulottuvuuksia.
”Emme ole koskaan aikaisemmin meloneet, ja oli kiva päästä vesille”, Huoviset
kertovat.
Kanoottiretki alkoi Jatkonsalmen kämpän rannasta ja ulottui muutaman kilo-
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metrin päähän Seipiniemeen. Matkaa
kaunistivat auringon lisäksi kuikat ja porot, jotka käyskentelivät rantarinteessä
punakylkisten mäntyjen lomassa.
Perheen 10-vuotias erityislapsi Heikki
istui retkellä kanoottituolissa, jonka selkänoja ja sivutuet antoivat tukea istumiseen. Soile meloi Heikin takana ja Helmi
hänen edessään. Kanootti kiinnitettiin
ennen vesille lähtöä katamaraanipuilla

Petrin ja Hetan kanoottiin. Näin syntynyt
katamaraani on turvallinen, vakaa ja käytännössä kaatumaton.
Melontaretki oli 13-vuotiaan Hetan ja
kuusivuotiaan Helmin mielestä kivointa
koko syysseikkailussa.
”Päästiin kokeilemaan melontaa ensimmäistä kertaa”, Heta kertoo.
”Parasta oli, että pystyttiin ottamaan
Heikki mukaan ja päästiin koko perheellä.

TEKSTI Tuula Puranen
KUVAT Malike

Jos hän ei pääse mukaan, silloin ei pääse
äiti tai iskäkään.”

Halauksia särkällä
Hoiluansärkkä on lumoavan kaunis harju Pitkän-Hoiluan ja Ala-Valkeisen välissä. Harjulla kulkevaa polkua reunustavat
korkeat männyt, joista osa on kelottunut.
Petri Huovinen poikkeaa polulta halaamaan harmaata keloa, ja Soilekin kietoo
kätensä rungon ympärille.
”Luonto on lempeä, eikä siellä ole mitään pahaa. Täällä on niin rauhoittavaa ja
hyvä olla”, Petri sanoo.
Soile kertoo, että jos hänen pitäisi valita asuinpaikka suurkaupungin ja erämaan välillä, hän valitsisi erämaan.

”Jos ei olisi mitään siltä väliltä.”
Heikki ja muut lapset nauttivat ulkona
liikkumisesta.
”Heikki tykkää ulkoilma-aktiviteeteista
ja hän on kiinnostunut vauhdista ja pärinästä, kuten muutkin samanikäiset pojat”, Petri ja Soile kertovat.
”Heikki kuitenkin tarvitsee apua monessa asiassa, koska hän ei liiku itse eikä
puhu. Ymmärtämiseen hän tarvitsee tukea kuvista ja viittomista.”
Pieni ja kevyt lapsi on melko helppo
ottaa mukaan retkille. Kun lapsi kasvaa,
hänen osallistumisensa on usein mahdollista vain sopivan toimintavälineen
avulla. Heikki pitää paljon talviliikkumisesta, esimerkiksi pulkkamäestä.
”Tähän asti olemme pulkkailleet paljon
talvisin, mutta Heikki alkaa olla liian iso
pulkkaan”, Soile kertoo.
”Kun hän oli pienempi, kävimme myös
hiihtolenkeillä.”
Kun Heikki oli parivuotias, Huoviset
bongasivat Vuokatissa Malikkeen tapahtumassa Chariot-urheilukärryn. Sitä voi
vetää pyörän perässä, mutta lisävarusteilla siitä saa myös hiihtoahkion. Myöhemmin perhe tutustui Monoski-laskettelukelkkaan ja hankki sellaisen myös
omaan käyttöön.
”Nyt Heikki alkaa olla niin iso, ettei oikein ole sellaista apuvälinettä, jolla jaksaisimme kuljettaa häntä hiihtoretkillä”,
Petri sanoo.
Kanootissa Heikki kuitenkin pystyisi istumaan.
”Melontaa voisi jatkossa miettiä ja viri-
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tellä niin, että myös hän pääsisi mukaan”,
Soile Huovinen sanoo.
”Itse järjestämänä se tietenkin vaatii
enemmän ponnisteluja, syysseikkailussa
kaikki välineet olivat valmiina”, Petri Huovinen lisää.

Yö ulkona toi realismia
Syysseikkailun viimeisenä yönä vaikeasti vammaiset lapset perheineen vastasivat Nuku yö ulkona -haasteeseen Pitkän-Hoiluan rannalla. Möhkön Manta
-luontopalveluyritys pystytti perheiden
kanssa alueelle kaksi entistä venäläistä
sotilastelttaa, yhden puolijoukkueteltan
ja kaksi tavallista retkitelttaa.
Huovisten perhe majoittui sotilasteltassa. Illan hämärtyessä Pitkä-Hoilua
tyyntyi, kuikkien huudot kiirivät kirkkaalle tähtitaivaalle ja ilma muuttui öisen koleaksi. Nuotiopiiri harveni harventumistaan, kun perheet vetäytyivät telttoihin
kohti höyhensaaria.
”Heikki ensin vähän valvoskeli, mutta
nukkui sitten erityisen hyvin”, Soile ja Petri kertovat.
”Yö oli vähän viileä, ja heräilin varmistamaan, että Heikki on pysynyt makuupussin sisällä”, Petri sanoo.
Jos melonta jättikin kipinän jatkosuunnitteluun, yö ulkona ei niinkään. Soile arvelee, että tavallisessa teltassa yöpyminen olisi varsin työlästä.
”Nyt Heikin sai työntää rattailla telttaan,
mahduimme kävelemään ja seisomaan,
ja koko perheellä oli tilaa toimia”, Soile
kertoo.
Pienemmässä teltassa majoittuminen
Heikin kanssa olisi fyysisesti haastavaa.
”Yö toikin realismia siihen, mikä on

mahdollista ja mikä saattaisi olla liian
hankalaa.”

Samanlaisia säätäjiä
Vaikka syysseikkailu ei ollut varsinaisesti vertaistukitapahtuma, sitä oli tarjolla
luonnostaan.
”Täällä muut säätävät kuten mekin, eivätkä ole menneet jo aikoja sitten, kun
me viimein pääsemme liikkeelle”, Soile
sanoo.
Toisten vanhempien kanssa voi myös
keskustella sellaisista asioista, jotka eivät
vammattomien lasten perheille avaudu.
”On kiva tavata ihmisiä, jotka ovat kokeneet samanlaisia asioita kuin me”, Soile ja
Petri sanovat.
Heidän mielestään syysseikkailu oli
muutenkin onnistunut. Melontaretki ja
patikointi oli mitoitettu sopivasti.
”Tykkäsin myös siitä, että reitit oli katsottu valmiiksi etukäteen”, Soile kertoo.
”Järjestäjät tiesivät, mistä pääsee kulkemaan ja millä välineellä. Heikin kanssa on
tullut muualla usein vastaan tilanne, että
emme ole päässeet menemään siitä, mistä olimme ajatelleet kulkea.”
Soile piti myös syysseikkailun aikataulun väljyydestä ja kiireettömyydestä.
”Ei tullut hoppu missään vaiheessa,
vaikka meidän perheellä lähtemiset kestävät. Emme olleet aina viimeisiä, kuten
muualla, vaan samalla viivalla muiden
perheiden kanssa.” ✽
Malike ja Sokeain lasten tuki ry järjestivät
syysseikkailun Hossan kansallispuistossa
Suomussalmella 6. – 9.9.2018. Seikkailuun
osallistui viisi perhettä, joissa oli yhteensä
kuusi vaikeasti vammaista lasta.
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Kokemuksia

Aamulla tunnelmat olivat
odottavat ja jännittyneet.
Ville Lääperi oli päättänyt tänään
meloa kanootilla.
Ennen melomista Ville sekä
koko Oskarinpuiston toimijatalon
porukka olivat miettineet
unelmakarttojen avulla,
mitä kukin haluaa tehdä.

Unelmien kautta osallisuutta
Kehitysvammatuki 57:n Oskarinpuiston
toimijatalossa Helsingissä käy päivätoiminnassa 28 ihmistä, joilla on vaikea kehitysvamma. Ville Lääperi ja toimijatalon muu väki työntekijöitä myöten rakentavat itselleen unelmakarttaa, jonka laatiminen on Liikettä päivääni – tukea omiin
valintoihin -toimintamallipilotin ennakkotehtävä. Kehitysvammaisten Tukiliiton
osallisuustiimin ja Malikkeen toimintamallin tavoitteena on löytää erilaisia tapoja vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden toteutumiseen.
Ville liimasi karttaan kuvia muun
muassa dinosauruksista, lentokoneista,

”

Jokainen kertoi
valinnoistaan
omilla kommunikaatiomenetelmillään,
esimerkiksi viittoen.

laivoista sekä mönkijästä ja hyvästä ruoasta. Ville valitsi kuvat itse. Välillä hän kertoi ohjaajalleen, millaisia kuvia haluaisi
karttaan löytää. Villen mukaan unelma-
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karttojen tekeminen vei aikaa ja sitä tuli mietittyä paljon. Osa toimijoista kertoi
unelmistaan itse ja ohjaajat auttoivat kuvien etsimisessä. Toisille taas näytettiin
paljon erilaisia kuvia, joista toimija valitsi mieleisiään. Jokainen kertoi valinnoistaan omilla kommunikaatiomenetelmillään, esimerkiksi viittoen.

Toimijuutta lisäämään
Toimintamallin kehittämisellä pyritään
vaikuttamaan siihen, että vaikeasti kehitysvammaisten ihmisten valinnanmahdollisuudet lisääntyvät ja he saavat kokemuksia valintojen tekemisestä. Tämän lisäksi työntekijät saavat lisätietoa vaikeasti kehitysvammaisen ihmisen oman toimijuuden vahvistamisesta.
Oskarinpuiston toimijatalon palveluvastaava Anne Wallenius innostui heti tukiliittolaisten yhteistyöehdotuksesta, sillä Oskarinpuistossa oltiin juuri syvennytty osallisuuden toteutumiseen
Kehitysvamma-alan neuvottelukunnan
(KVANK) tekemien osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerien kautta. Yhteistyö Tukiliiton kanssa
tuli sattumalta sopivasti tämän jatkoksi.
Vaikeasti kehitysvammaisten ihmisten
arki on vahvasti riippuvainen vammais-

palveluista ja palveluiden toimintakulttuurista.
”Osallisuus lähtee arjen pienistä teoista”, Anne Wallenius sanoo, kun Liikettä
päivääni – tukea omiin valintoihin -toimintamallin päivistä on kulunut puolisen
vuotta.
Oskarinpuistossa osallisuustyötä jatketaan viemällä esimerkiksi päätösten tekoa, tiedon saantia ja erilaisia sosiaalisia
rooleja arkeen sekä työntekijöitä säännöllisesti kouluttamalla.
Toimintamallin ensimmäisen päivän
ideana oli, että unelmakarttojen avulla
ihmiset voivat tuoda esiin sen, mitä haluaisivat pilotin aikana tehdä. Päivän aikana työntekijät ja toimijat saivat tietoa
osallisuudesta. Lisäksi kaikki kertoivat
omista unelmakartoistaan. Iltapäivällä
ko
keiltiin Malikkeen toimintavälineitä.
Ville kävi pyöräilemässä, mikä oli uusi ja
mieluisa kokemus. Ville kertoi, että vauhti oli hurjaa ja hän pyöräilisi mielellään
uudestaan, jos siihen olisi mahdollisuus.

Unelmakartasta toteutukseen
Ensimmäisen päivän päätteeksi koottiin
yhteen unelmat, joita olisi toisena toimintapäivänä mahdollista yhdessä toteuttaa. Yhteisiksi kiinnostuksen kohteik-

TEKSTI Johanna Sakko
KUVAT Malike

si nousivat ulkoilu meren äärellä, eläimet
ja hyvä ruoka. Näiden perusteella parin
kuukauden päästä järjestettävänä toisena päivänä päätettiin meloa, pyöräillä
löytöeläintaloon, istuttaa kukkia ja tavata kaverikoiraa.
Toimintapäivän ruoan toimijat suunnittelivat yhdessä ja kaikki pääsivät vaikuttamaan. Ruoaksi valikoituivat lopulta
eväsleivät, grillimakkarat, kahvi ja pulla.
Tärkeää oli, että toimijat olivat suunnittelussa ja toteutuksessa mukana esimerkiksi voileipiä tehden.
Aurinko helli osallistujia toukokuussa,
kun Ville ja muut melojat toimintapäivänä viilettivät vuorotellen pitkin Marjaniemen rantaa. Joillekin melominen oli tuttua puuhaa, mutta suurin osa lähti matkaan ensimmäistä kertaa. Mukaan jokainen meloja otti ohjaajan kaveriksi ja Tukiliiton työelämän asiantuntija Kari Vuorenpää toimi turvamelojana.

Osallisuutta arjen pienillä teoilla
Anne kertoo toimijoiden ja työntekijöiden nauttineen päivästä. Kipinä melomiseen ja erityisesti pyöräilyyn syttyi mo-

LIIKETTÄ PÄIVÄÄNI – TUKEA OMIIN VALINTOIHIN
Liikettä päivääni – tukea omiin valintoihin -toimintamalli on kokeilu, jossa Malikkeen ja Tukiliiton osallisuustiimin tarkoituksena on ollut kehittää yhdessä vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten ja heidän lähi-ihmisten kanssa mallia siitä, kuinka tieto valinnanmahdollisuuksista ja toimijuudesta kasvaa sekä päätöksentekoa pääsee harjoittelemaan.
Liikettä päivääni -toimintamallia on pilotoitu vuonna 2018 yhdessä Raahen
Attendo Harakkamäen, Kehitysvammatuki 57:n Oskarinpuiston toimijatalon
ja Keiteleen Wanhan Meijerin päivätoiminnan kanssa. Liikettä päivääni – tukea
omiin valintoihin -toimintamallin kokeilu jatkuu vuonna 2019.
LISÄTIETOJA Johanna Sakko, puh. 040 180 1883, johanna.sakko@tukiliitto.fi

nella toimintapäivään osallistuneella. Oskarinpuistossa toimintapäivät eivät vaatineet juuri muuta ennakkovalmistelua
kuin unelmakarttojen teon.
Toimintapäiviin tarvittiin tavallista
enemmän työntekijöitä, jotta toimijoiden lisäksi kaikki ohjaajat pääsivät osallistumaan ja saivat uusia kokemuksia. Tätä Anne piti ehdottomasti vaivan arvoisena. Koska unelmien toteutumiseen oli va-

rattu vain yksi päivä, jäi toteuttamattomia unelmia vielä paljon.
Toimijatalon pihalla odottava uusi
auto mahdollistaa tulevaisuudessa monenlaiset retket, jolloin toiminta suuntaa aiempaa enemmän ulos. Ville haaveilee vielä muuttavansa Saksaan ja
käyvänsä Yhdysvalloissa. Unelmakartta toimijatalon seinällä muistuttaa siitä,
että unelmointi on tärkeää. ✽

Yhdessä suunnittelu ja vaikuttaminen ovat uuden Liikettä päivääni – tukea omiin valintoihin -toimintamallin ytimessä.
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Kokemuksia

Sinne minne muutkin
Viikottaisten Parkrun-juoksutapahtumien myötä Janne-Matti Koskinen, 37, ja hänen äitinsä
Tuire Koskinen ovat päässeet kovaan kuntoon ja saaneet uusia ystäviä. Janne-Matti on päässyt
kokeilemaan ja harrastamaan monenlaista, mutta tarvittavien apuvälineiden sekä palvelujen
hakeminen ja saaminen on vaatinut päättäväisyyttä, sitkeyttä ja päättäjiin vaikuttamista.
”Asiaa juoksukärryistä”, Janne-Matti
Koskinen kommunikoi tabletillaan viitaten Kangoo-rattaisiin, jotka hän sai käyttönsä apuvälineenä viime talvena.
Isorenkaiset Kangoo-rattaat mahdollistavat niin osallistumisen juoksutapatumiin, kuin päivittäisen liikkumisen kotiympäristössäkin. Parkrun-juoksutapahtumista on tullut Janne-Matille jokaviikkoinen traditio. Enimmäkseen hän juok-

see äiti Tuire Koskisen kanssa, mutta ennätysjuoksut on juostu yhdessä Joni-veljen kanssa.

Elämän kaksi aikakautta,
ennen ja jälkeen
Koskisen perheen elämä jakautuu kahteen aikakauteen, joista ensimmäinen
päättyi vuonna 2010. Silloin Janne-Matin
isä Pertti Koskinen, perheen tuki ja tur-

va, kuoli äkilliseen sairauteen. Samaan
aikaan Janne-Matti taisteli hengestään
Tampereen yliopistollisessa sairaalassa
keuhkokuumeen kourissa. Sairaus oli vienyt kaikki voimat, ja heiveröinen nuori
mies painoi enää 20 kiloa. Lääkärit totesivat, että voitava oli tehty ja että kaikki oli
kiinni Janne-Matin omasta elämänhalus
ta. Huo
nosta ennusteesta huolimatta
Janne-Matti oli päättänyt elää. Alkoi toi
puminen – päivä päivältä terveys alkoi
kohentua.

Kommunikointi mahdollisti
harrastukset

Janne-Matin liikkuminen lumella ja jäällä helpottui,
kun hän sai käyttöönsä Kangoo-rattaat.
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Janne-Matti istuu Koskisten keittiössä
pyörätuolissaan. Edessään hänellä on
kommunikointitabletti, jonka avulla hän
sa
noo: ”Kerron harrastuksista.” JanneMat
ti, tuttavien kesken Jansku, ei puhu itse, mutta tarkka katse mahdollistaa
kommunikointilaitteen käytön.
Janne-Matin harrastukset ovat vauh
dik
kaita. ”Purjehdus, laskettelu, Jumppa Aldon kanssa…”, hän listaa harrastuksiaan ja jatkaa sitten: ”Late on mun tuttu
taksi. Käyn vesijumpassa ja Sinikellossa
käyn.”
Janne-Matin toivuttua keuhkokuumesta, hänen siskonsa Saija, joka toimii vai
keasti puhevammaisten tulkkina, ehdotti,
että Jansku voisi kokeilla kommunikoin
tia laitteen avulla. Aikaisemmin JanneMatti oli kommunikoinut ilmeillä ja kat
seilla. Vaikka testit sairaalassa menivät
hyvin, kotiin tuli tieto, että prosessia ei
jatketa.
”Soitin perään ja pyysin perustelut kirjallisena. Tämän jälkeen ilmoitettiin, että
Janne-Matti voisi saada kommunikointilaitteen.”, Tuire-äiti kertoo.
Kommunikoinnin myötä myös henkilökohtaisen avustajan saaminen eteni.
Aluksi oikeus avustajaan oli evätty Janne-Matilta vedoten siihen, ettei hän ei

TEKSTI Soile Honkala
KUVAT Malike, Koskisten perhealbumi

pysty itse ilmaisemaan, mitä haluaa tehdä. Valituksen kautta hän sai käyttöönsä
henkilökohtaista apua 20 – 40 tuntia viikossa. Avustajan kanssa harrastetaan ja
tehdään monenlaisia asioita.

Omien valintojen tärkeys
Helpolla Tuire ja Janne-Matti eivät ole
päässeet, sillä he ovat joutuneet taistelemaan jokaisesta oikeudesta ja etuudesta.
Tuire-äitiä harmittaa, että jos päätöksistä
ei jaksa valittaa, jäävät vaikeasti vammaiset ihmiset kokonaan ilman palveluja.
”Minua harmittaa, että vaikka puhutaan, että kaikkien pitäisi olla yhdenvertaisia ja osallistumisen mahdollista kaikille, kunnat saavat kuitenkin polkea vaikeasti vammaisten oikeuksia”. Tuire jatkaa esimerkillä: ”Usein perustellaan, että
jos ei pysty itsenäistymään, ei jotakin palvelua voida myöntää. Ei Jansku tästä parane tai lähde millään itsenäisesti liikku-

maan, mutta hän voi kuitenkin tehdä valintoja, esimerkiksi päättää haluaako hän
mennä metsään ja ulos.”
”Harmittaa myös työntekijöiden puolesta, jotka joutuvat näitä kielteisiä päätöksiä tekemään jopa lainvastaisesti. He
joutuvat tilanteessa ikävään välikäteen.”

Perheen tuki kantaa
Janne-Matti syntyi tammikuussa 1982
raskaudenaikaisen infektion seurauksena vaikeasti vammaisena. Tampereella
asuvaan perheeseen kuului äidin ja isän
lisäksi isosisarukset Joni ja Saija. Jo pienenä huomattiin, että vaikeasta liikunta- ja kehitysvammasta huolimatta Janne-Matti oli luonteeltaan erittäin valoisa
ja vauhdikas tyyppi, oikea rämäpää. Hän
oli pienestä pitäen mukana kaikessa perheen toiminnassa.
Isän kuoleman jälkeisestä raskaasta
ajasta selvittiin perheen avulla. Perhee-

seen kuuluu Janne-Matin sisarusten, Saijan ja Jonin perheiden lisäksi Tuiren ja
Pertti-isän sisarukset sekä Tuiren 93-vuotias äiti. Vaikeuksien keskellä perhe ja tieto siitä, että kukaan ei ole yksin, auttoivat
jaksamaan.

Oikeiden ihmisen merkitys
Koskisen elämän muuttuessa elämään
löytyi myös uusia ihmisiä. Tuttu lähitaksikuski Late on ollut isona apuna siirtymätilanteissa, ja tilapäishoitaja Mira Minteh
on auttanut perhettä jaksamaan. Fysioterapeutti Aldo Fabbronin avulla Janne-Matin fyysinen kehitys on mennyt
huimalla vauhdilla eteenpäin, ja hän on
päässyt kokeilemaan esimerkiksi pyöräilyä ja tasapainoilua. Lisäksi Janne-Matti
pystyy taas seisomaan seisomatelineessä
vuosien tauon jälkeen.
Perheelle on ollut iso asia myös se, että
Janne-Matti pystyy nyt istumaan tuolihis-

OIKEUS TARVITTAVIIN APUVÄLINEISIIN
•
Vammainen ihminen saattaa tarvita arkensa sujumiseksi
sekä toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi erilaisia
apu- tai toimintavälineitä. Apuvälinettä voidaan hakea
useiden eri lakien nojalla.
Terveydenhuollosta haetaan lääkinnällisen
kuntoutuksen apuvälineitä
•
Perustuu terveydenhuoltolakiin
•
Lakia täsmentää apuvälineiden osalta Sosiaali- ja
terveysministeriön antama asetus lääkinnällisen
kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta.
•
Apuvälinepäätöksen tulee perustua yksilölliseen
tarvehankintaan, joten apuvälineitä ei voi
esimerkiksi kategorisesti rajata pois palvelujen
piiristä tai tietyn asiakasryhmän ulottumattomiin.
Lain mukaan luovutettavia välineitä ei tule
myöskään rajata yhteen, mikäli tarve on useammalle
välineelle.
Vammaispalveluista voi hakea esimerkiksi
harrastusvälineitä
•
Muuta kuin lääkinnällisen kuntoutuksen
apuvälinettä haetaan kunnan sosiaalitoimesta
vammaispalvelulain ja -asetuksen perusteella.

Hankintakustannuksista korvataan puolet ja
välttämättömät, tarvittavat muutostyöt korvataan
lähtökohtaisesti kokonaan. Kunta voi myös lainata
asiakkaalle apuvälineen.

Apuvälineitä tarvitaan myös opiskelussa
•
Opetukseen osallistumisen edellyttämät erityiset
apuvälineet tulee perusopetuslain nojalla saada
opetustoimelta.

Lue lisää
”Vammaisella henkilöllä
on oikeus tarvittaviin
apuvälineisiin” -esitteestä
saat lisätietoa.
Löydät esitteen
Malikkeen kotisivulta
osoitteesta:
www.malike.fi
> Materiaalit
> Esitteet
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sissä, mikä mahdollistaa kylpylöissä käymisen uintia rakastavalle miehelle.
Koskisten elämään on astunut myös
puheterapeutti Ulla Sergejeff, jonka
merkitys on ollut perheelle suuri. Ulla näki Janne-Matin mahdollisuudet, ja hän
kannusti tätä kommunikoimaan myös
harrastustoiveistaan. Janne-Matti halusi kokeilla purjehdusta, joten Ulla järjesti hänelle purjehduskokeilun Näsijärvellä.
Kun Janne-Matti kommunikoi, että hän
haluaa kokeilla laskettelua, Ulla järjesti senkin. Saija-sisko ja hänen miehensä
Harri opettelivat laskemaan kelkan kanssa, mikä on mahdollistanut harrastuksen
jatkumisen perheen kesken.
Ulla myös suositteli Janne-Matille Malikkeen, Maaseudun Terveys- ja Loma-

huollon sekä Mantan luontopalveluiden
järjestämää tuettua lomaa Ilomantsissa.
”Lomalla oli ohjelmassa muun muassa
melontaa, joka oli ihanaa, sekä vaellusta
metsässä. Päällimmäiseksi jäi vahva tunne siitä, että kaikkea on mahdollista tehdä, kunhan asenne on oikea ja toimintavälineitä käytössä”, Tuire toteaa.

Parkruniin
Kangoo-rattaiden avulla
Ulla Sergejeff oli kokeillut Walesissa uudenlaista juoksuharrastusta Parkrunia,
jonka kantava idea on se, että se on kaikille avoin harrastus iästä tai mahdollisista liikuntarajoitteista huolimatta. Yhdessä Liikkuva Tampere -hankkeen kanssa
aloitettiin Tampereen Parkrun-tapahtu-

mat, jotka keräsivät kaikenlaisia ihmisiä
yhteen harrastamaan kävelyä, hölkkää
tai juoksua. Janne-Matti ja Tuire olivat
jo testausporukassa kokeilemassa esteetöntä reittiä, ja he ovat olleet mukana tapahtumissa ensimmäisestä kerrasta
lähtien. Aluksi Janne-Matille vuokrattiin
juoksurattaat Malikkeelta.
Rattaiden saaminen oli kuitenkin työn
takana. Kielteisistä päätöksistä suivaantuneena Tuire Koskinen laittoi talvisesta
kotitiestä kuvan päätöksentekijöille. Liikkuminen auraamattomalla pihatiellä oli
mahdotonta pyörätuolin kanssa. Lopulta
Janne-Matti sai rattaat.
Ne ovat yksi tärkeä mahdollistaja sille, että Janne-Matti pääsee sinne, minne
muutkin. ✽

Janne-Matti ja Tuire Koskinen
ovat hyvässä kunnossa Parkrunharrastuksen ansiosta.
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Tapahtumat 2019

Malikkeen toimintakalenteri
Sappeen Lumitapahtuma
20.1.2019 Sappeen hiihtokeskus,
Pälkäne
Tule kokeilemaan lumilautailua ja laskettelua! Opetuksessa hyödynnetään soveltavan alppihiihdon ja lumilautailun
välineistöä. Ilmoittaudu tapahtumaan
oman avustajasi kanssa 11.1.2019 mennessä osoitteessa www.vammaisurheilu.
fi. Paikkoja on rajoitetusti.
Hinta on 20 euroa / laskija sisältää välineet opetuksen ajaksi, mutta ei vakuutusta. Avustajalta toivotaan kohtuullista
laskettelu- tai lumilautailutaitoa.
YHTEISTYÖSSÄ Malike, Lumilautaliiton
Kaikki Snoukkaa -hanke, Suomen
Vammaisurheilu- ja liikunta VAU,
Solia ja Special Olympics Finland.
LISÄTIETOJA Annu Murtonen,
annu.sputnik@gmail.com
040 189 7427 tai Susanna Tero, Malike.

Kaikki liikkeelle,
välineellä on väliä!
9.2.2019 Nivala
Tule mukaan kello 10 – 14 (Liikuntakeskuksen ympäristö, Kalliontie 57) nauttimaan elämyksistä lumella ja jäällä koko
perheen voimin tai lähi-ihmistesi kanssa.
Toimintavälineiden kokeilutapahtumassa on mahdollisuus kokeilla muun muassa hiihto- ja luistelukelkkoja, ahkioita ja
maastorattaita. Lisäksi tarjolla on neuvontaa niiden käyttöön ja hankintaan, sekä mukavaa yhdessäoloa. Jäähalli on käytössä kello 10 – 11.30, joka mahdollistaa
luistelun riemun kovallakin pakkasella.
Omat luistimet kannattaa varata mukaan.
YHTEISTYÖSSÄ Malike, Vankkuri-hanke
ja Nivalan kaupunki.
LISÄTIEDOT Ritva Mustakangas,
vankkuri@rko.fi tai 044 767 1469,
Vankkuri-hanke tai
Antti Tulasalo, Malike.

Niittyvillan koulun
talviliikuntapäivä
12.2.2019 Seinäjoki
Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutuksen jatkotapahtuma, jossa
luistellaan, lasketaan mäkeä ja liikutaan
lumella.
LISÄTIEDOT Tanja Tauria, Malike.

Rovaniemen
talviliikuntatapahtuma
16.2.2019, Rovaniemi
Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Ystävänpäiväviikon tapahtumassa luistellaan ja lasketaan mäkeä. Pääset kokeilemaan erilaisia, talvisia toimintavälineitä
ja saat ohjausta ja neuvontaa toimintavälineiden hankinnasta ja saatavuudesta.
Yhteistyössä: Malike, Rovaniemen kaupunki ja Erityislasten Omaiset ELO ry
LISÄTIEDOT Antti Tulasalo, Malike.

Valtakunnallinen
Ulos talosta, pois pihasta
-toimintavälinekoulutus
6. –7.3.2019 Tampere
Tarkemmat tiedot Liikkeelle-lehden
sivulla 20.

Retkipäivä Ulos talosta,
pois pihasta -toimintavälinekoulutuksen yhteydessä
7.3.2019 Tampere, Koulukadun kenttä
Luistelua ja lumella liikkumista kello
10 – 14. Ryhmäkodit, päivätoiminnat ym.
yhteisöt voivat hakea osallistujaksi toimintavälinekoulutusten retkipäiviin. Retkelle voi hakea yhteisöstä 3 – 4 ihmistä,
jotka tarvitsevat toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen osallistua
ja liikkua. Kommunikoinnin ja ruokailun sujumiseksi mukaan myös tarvittava määrä ohjaajia tai avustajia / yhteisö.
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Tapahtumat 2019

Retkeläiset toimivat koulutuksessa kokemusasiantuntijoina. Toimintavälinekoulutuksen osallistujat toimivat avustajina
retkellä ja auttavat muun muassa siirtymisissä.
LISÄTIEDOT ja hakemukset 8.2.2019
mennessä Tanja Tauria, Malike.

Keväthangille-loma aikuisille
12. – 15.3.2019
Vuokatin urheiluopisto, Sotkamo
Punkaharjun jylhät harjut kutsuvat sinua nauttimaan talvisesta luonnosta! Keväthangille-loma on suunnattu aikuisille,
joilla on vaikea kehitys- ja liikuntavam
ma. Alustaviin lomasuunnitelmiin kuuluu
ratsastusta, luistelua, pilkkimistä, kelkkailua sekä rentoutumista yhdessä. Lomalla saat hauskoja kokemuksia ja tutustut
uusiin ihmisiin. Vaikeasti vammaisten aikuisten osallistuminen ohjelmaan mahdollistetaan toimintavälineiden avulla.
Lomalle osallistutaan yhdessä oman
avustajan kanssa. MTLH myöntää lomalle valituille lomatuen. Omavastuu on molemmilta 20 euroa / hlö / vrk sisältäen täysihoidon. Lomallamme on yöpäivystys
ja yleisavustaja, joka on päivisin mukana avustamassa sinua, jos tarvitset lisää
apua.
Keväthangille-lomalle haetaan Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n lomatukihakemuksella, joka löytyy heidän
sivuiltaan. Lomalle valitaan kuusi osallistujaa avustajineen.
Huom! Hakuaika on päättynyt, mutta
voit tiedustella peruutuspaikkoja.
YHTEISTYÖSSÄ Malike, MTLH ja Punkaharjun kuntoutuskeskus Kruunupuisto
LISÄTIETOJA Johanna Sakko, Malike

Lumella-loma perheille
25. – 30.3.2019,
Vuokatin urheiluopisto, Sotkamo
Talven iloa, uusia kokemuksia
ja vertaistukea.
Lumella-perhelomalla nautitaan lumella
liikkumisesta koko perheen voimin. Loma on tarkoitettu vaikeasti vammaisten
lasten ja nuorten perheille. Loman alustavassa ohjelmassa on muun muassa
hiihtoa, laskettelua, pulkkamäkitapahtu-
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ma sekä husky-ajelua. Lasten osallistuminen ohjelmaan mahdollistetaan toimintavälineiden avulla.
Tavoitteena on virkistävä loma, jonka aikana saadaan ideoita perheen arkiliikkumiseen ja päästään keskustelemaan muiden samassa elämäntilanteessa olevien perheiden kanssa.
Lumella-lomalle haetaan Maaseudun
Terveys- ja Lomahuolto ry:n lomatukihakemuksella, joka löytyy heidän sivuiltaan.
Lomalle valitaan seitsemän perhettä.
MTLH myöntää lomalle valituille lomatuen. Omavastuuosuus aikuisilta on 20
euroa / vrk sisältäen täysihoidon, lapset
lomailevat maksutta. Yhteistyössä Malike,
MTLH ry ja Vuokatin urheiluopisto.
Huom! Hakuaika on päättynyt, mutta
voit tiedustella peruutuspaikkoja.
LISÄTIETOJA Soile Honkala, Malike.

Valtakunnallinen
Ulos talosta, pois pihasta
-toimintavälinekoulutus
8. – 9.5.2019 Tampere
Tarkemmat tiedot Liikkeelle-lehden
sivulla 20.

Retkipäivä Ulos talosta,
pois pihasta -toimintavälinekoulutuksen yhteydessä
9.5.2019 Tampere
Tarkempi paikka ilmoitetaan
myöhemmin. Luonnossa liikkumista
ja pyöräilyä kello 10 – 14.
Ryhmäkodit, päivätoiminnat ja muut vastaavat yhteisöt voivat hakea osallistujaksi toimintavälinekoulutusten retkipäiviin.
Retkelle voi hakea yhteisöstä 3 – 4 ihmistä, jotka tarvitsevat toimintavälineen
ja toisen ihmisen apua voidakseen osallistua ja liikkua.
Kommunikoinnin ja ruokailun sujumiseksi myös tarvittava määrä ohjaajia tai
avustajia / yhteisö.
Retkeläiset toimivat koulutuksessa kokemusasiantuntijoina.
Toimintavälinekoulutuksen osallistujat toimivat avustajina retkellä ja auttavat muiden muassa
siirtymisissä.
LISÄTIETOJA ja hakemukset 12.4.2019
mennessä Tanja Tauria, Malike.

Alueellisessa yhteistyössä
järjestettävä Ulos talosta, pois
pihasta -toimintavälinekoulutus
14. – 15.5.2019 Joensuu
Tarkemmat tiedot Liikkeelle-lehden
sivulla 21.

Malike meets Kenguru
18.5.2019 kello 13 – 17
Salmen ulkoilualue, Vihti
Lämpimästi tervetuloa viettämään hauskaa päivää Nuuksion kansallispuiston
maisemiin!
Päivän aikana on mahdollisuus kokeilla toimintavälineitä ja erilaisia harrastuksia. Pääset kokeilemaan muun muassa
melontaa, pyöräilyä ja ratsastusta sekä
tekemään pienen metsäretken, jolla voit
paistaa vaahtokarkkeja laavulla. Paikassa
on ravintola, jossa voit syödä omakustanteisen keittolounaan.
Saat päivän aikana ohjausta ja neuvontaa toimintavälineiden soveltuvuudesta
ja hankinnasta sekä tutustut eri järjestöihin mukavan toiminnallisen tekemisen
lomassa. Järjestöt ja hankkeet järjestävät
mm. ohjelmaa sisaruksille, kommunikaatiotyöpajan sekä hauskoja leikkejä ja pelejä kaikille. Ei etukäteisilmoittautumista.
YHTEISTYÖSSÄ Kehitysvammaisten
Tukiliitto ry, Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU ry, Vammaisperheyhdistys
Jaatinen ry, Espoon Kehitysvammatuki ry, Perhe edellä puuhun -hanke,
Kaikki samalla viivalla -hanke,
Erityinen sisaruus -projekti
LISÄTIETOJA Antti Tulasalo, Malike.

Perheiden luontoretki
19.5.2019, Skatan tila
Vuosaaren Uutela, Helsinki
Järjestämme kaksi retkeä:
kello 10 –12 ja 14 – 16.
Tervetuloa mukaan nauttimaan luontoelämyksistä yhdessä muiden perheiden
kanssa. Päivän aikana tehdään kaksi retkeä, joiden aikana liikutaan luontopolkuja pitkin toimintavälineitä hyödyntäen
ja paistetaan makkaraa Skatan tilan laavulla. Pääsemme myös tutustumaan tilan eläimiin. Haku retkelle 30.4. mennessä. Katso lisätiedot ja linkki ilmoittautu-

miseen: www.malike.fi -> Tapahtumat ->
Malike meets Kenguru
YHTEISTYÖSSÄ Malike, Leijonaemojen
Perhe edellä puuhun -hanke sekä
Sininauhaliiton Vihreä Veräjä -toiminta,
Kaikki samalla viivalla -hanke,
Kehitysvammatuki 57 ry
LISÄTIETOJA Soile Honkala, Malike.

Linturetki aikuisille Villa Elfvikiin
23.5.2019, Espoo
Järjestämme kaksi retkeä:
kello 10 – 11.30 ja 12 – 13.30.
Tule mukaan bongailemaan lintuja ja
nauttimaan keväisestä luonnosta yhdessä muiden kanssa. Malike ja yhteistyökumppanit järjestävät lintubongausretken vaikeasti vammaisille aikuisille.
Päivän aikana järjestetään kaksi retkeä, kello 10 ja klo 12. Retkelle voi hakea

myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana
ja kummallekin retkelle mahtuu kuusi
retkeläistä. Lintutornille kävellään yhdessä pitkospuita pitkin ja mukana on lintuopas. Retkeläiset voivat lainata kiikarit
bongailuun.
Ilmoittautuminen retkelle 5.5.2019
mennessä. Lisätietoja ja linkki hakulomakkeeseen: www.malike.fi -> Tapahtumat -> Linturetki Villa Elfvikiin.
LISÄTIETOJA ja ilmoittautumiset
Johanna Sakko, Malike.

Toimintaa ja kommunikaatiota!
MAHTI -sopeutumisvalmennus
perheille
Aloituskurssi: 6. – 8.6.2019
Liikuntakeskus Pajulahti, Lahti
MAHTI-sopeutumisvalmennuskurssiin
kuuluu aloituskurssin lisäksi verkkolu-

entoja ja keskusteluita sekä päätöspäivä
12.10.2019. Kurssilla vahvistetaan koko
perheen vuorovaikutusta ja lisätään puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käyttöä toiminnassa, leikeissä, ja ulkoilussa. Aloitusjaksolla on
käytössä ja kokeiltavana erilaisia toimintavälineitä lapsen osallistamiseen liikkumisessa ja harrastamisessa.
Kurssi on suunnattu vaikeasti vammaisten 6 – 9-vuotiaiden lasten perheille,
jotka tarvitsevat tukea kommunikointiin
ja vuorovaikutukseen. Vaikeasti vammaisella lapsella tarkoitetaan ensisijaisesti
lapsia, jotka tarvitsevat toimintavälineen
ja toisen ihmisen apua voidakseen osallistua ja liikkua.
Osa kurssista toteutuu verkossa. Kurssi
edellyttää tietokoneen käyttövalmiutta.
Perheen lähi-ihmiset ovat tervetulleita mukaan kurssille 8.6.2019. Haku kurs-
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Tapahtumat 2019

”

Lisätietojaista
tapahtumtistä sivulta
löydät ne like.fi
www.ma

sille päättyy 22.4. Lisätietoja www.malike.
fi -> Tapahtumat -> MAHTI-sopeutumisvalmennus.
LISÄTIETOJA erikoissuunnittelija
Päivi Havas, paivi.havas@tukiliitto.fi,
puhelin 050 5695 331.

Hakuaika päättyy 15.8.2019. Lisätietoja ja linkki hakulomakkeeseen: www.malike.fi -> Tapahtumat -> Luontoelämyksiä
ja vertaistukea -kurssi.
YHTEISTYÖSSÄ Malike ja Leijonaemot
LISÄTIETOJA Soile Honkala, Malike.

Alueellisessa yhteistyössä
järjestettävä Ulos talosta, pois
pihasta -toimintavälinekoulutus

Valtakunnallinen
Ulos talosta, pois pihasta
-toimintavälinekoulutus

Liikkeelle-loma perheille

30.8. – 31.8.2019
Punkaharju, Kruunupuisto

9. – 14.6.2019, Sport & Spa Hotel
Vesileppis, Leppävirta

Tarkemmat tiedot Liikkeelle-lehden
sivulla 21.

Ulkoilua, uusia kokemuksia
ja vertaistukea!
Liikkeelle-perhelomalla nautitaan kesäisestä tekemisestä koko perheen voimin.
Loma on tarkoitettu vaikeasti vammaisten lasten ja nuorten perheille.
Loman alustavassa ohjelmassa on
muun muassa pyöräretki, melontaa ja
metsäretki. Lasten osallistuminen ohjelmaan mahdollistetaan toimintavälineiden avulla. Tavoitteena on virkistävä loma, jonka aikana saadaan ideoita perheen arkiliikkumiseen ja päästään keskustelemaan muiden samassa elämäntilanteessa olevien perheiden kanssa.
Lumella-lomalle haetaan Maaseudun
Terveys- ja Lomahuolto ry:n lomatukihakemuksella, joka löytyy heidän sivuiltaan.
Lomalle valitaan seitsemän perhettä.
MTLH myöntää lomalle valituille lomatuen. Omavastuuosuus aikuisilta on 20
euroa / vrk sisältäen täysihoidon, lapset
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lomailevat maksutta. Yhteistyössä Malike,
MTLH ry ja Sport & Spa Hotel Vesileppis.
Huom! Hakuaika päättyy jo 9.3.2019.
Lisätietoja löydät: www.malike.fi ->
Tapahtumat -> Liikkeelle-loma
LISÄTIETOJA Soile Honkala, Malike.
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25. – 26.9.2019 Tampere
Tarkemmat tiedot Liikkeelle-lehden
sivulla 20.

Luontoelämyksiä
ja vertaistukea -kurssi

Retkipäivä Ulos talosta, pois
pihasta -toimintavälinekoulutusten yhteydessä

12. – 15.9.2019, Turun seutu

26.9.2019 Tampere, Lamminpää

Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin. Yhdessä Leijonaemojen Perhe edellä
puuhun -hankkeen kanssa järjestettävällä kurssilla nautitaan luontoelämyksistä
ja toisten perheiden seurasta.
Kurssilla tehdään metsäretki, jolla
syödään retkieväitä laavulla. Yhteisessä saunaillassa päästään vaihtamaan kokemuksia ja arjen ratkaisuja toisten perheiden kanssa. Sunnuntaina ohjelmassa
on kaikkien yhteinen melontaretki. Vaikeasti vammaisten lasten osallistuminen
melontaan ja metsäretkelle mahdollistetaan toimintavälineiden avulla.
Kurssilla valitaan mukaan kahdeksan
perhettä, joissa on vaikeasti vammainen
lapsi.

Luonnossa liikkuminen ja pyöräily, kello
10 – 14. Ryhmäkodit, päivätoiminnat ym.
yhteisöt voivat hakea osallistujaksi toimintavälinekoulutusten retkipäiviin. Retkelle voi hakea yhteisöstä 3 – 4 ihmistä,
jotka tarvitsevat toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen osallistua
ja liikkua. Kommunikoinnin ja ruokailun
sujumiseksi myös tarvittava määrä ohjaajia tai avustajia / yhteisö.
Retkeläiset toimivat koulutuksessa kokemusasiantuntijoina. Tampereen toimintavälinekoulutuksen osallistujat toimivat avustajina retkellä ja auttavat muiden muassa siirtymisissä.
LISÄTIETOJA ja hakemukset 30.8.2019
mennessä Tanja Tauria, Malike.

TEKSTI Tuula Puranen
KUVAT Janne Ruotsalainen

Kokemuksia

Jokainen lapsi osallistuu
Kulkureitillä paistatteleva kyy saa jonon kääntymään
kannoillaan – tai pyörillään, sillä vaikeasti vammaiset
koululaiset taittavat matkaa Malikkeen maastorattailla.
Samalla luontoretki saa seikkailun sävyä.
Maastorattaat ja muut toimintavälineet
mahdollistivat vaikeasti vammaisille lapsille yhteisen seikkailun Niittyvillan koulun lähiluonnossa Seinäjoella toukokuussa. Koulu tilasi Malikkeen Ulos talosta,
pois pihasta -toimintavälinekoulutuksen
EU:n Implementing Inclusion in Schools
-projektin suomalaisena pilottikouluna.
Vaikeasti vammaisten lasten kanssa
työskentelevät aikuiset tutustuivat kahden päivän ajan Malikkeen toimintavälineisiin ja tekivät heidän kanssaan retken
lähiluontoon.
”Kokosimme retkelle oppilaita, jotka
eivät liikuntarajoitteiden vuoksi yleensä
pääse luontoon”, erityisopettaja Susanna Kasari kertoo.
Luonto ja luonnossa kulkeminen antavat virikkeitä kaikille aisteille. Lapsista on
hauskaa istua maastorattaissa ja muissa
välineissä ja tuntea epätasaisessa maastossa kulkemisen röykytys ja hytkytys. Hipossa istuvasta Lilli Nuutisesta oli sitä
mukavampaa mitä pomppuisammalta
kyyti tuntui. Myös Ronja Lintala oli yhtä naurua.
Kaikki lapset eivät ilmaise itseään ja
tunteitaan sanoilla, mutta myös ilmeet,
eleet ja äänet kertovat paljon.
”Huomasin Veeran tykkäävän retkestä,
kun pysähdyimme. Silloin hän viestitti,
että eteenpäin, eteenpäin! Retken alussa
hän vain istui ja ihmetteli rattaissa, mutta
kun läksimme liikkeelle, hän alkoi iloita”,
koulunkäynninohjaaja Elena Tuomaa-

”

Emilia Alangon ja koulunkäynninohjaaja Miia Multimäen ylävitoset
taivasalla. – Ilmoittauduin koulutukseen, koska halusin päästä
kokeilemaan erilaisia välineitä ulkona Emilian kanssa, Miia kertoo.

la kertoi. Hän avusti retkellä Veera Synnelmää.
Lasten reaktiot ja omat kokemukset
maastovälineistä vakuuttivat toimintavälinekoulukseen osallistuneet aikuiset.
Helppous, jolla maastorattailla pääsi epätasaiseen tai hankalaan maastoon, yllätti
ainakin koulunkäynninohjaaja Tuija Kortesmäen, puhumattakaan lapsista, jotka pääsivät koskettelemaan maata, kasveja ja neulasia sekä tuntemaan erilaisia
tuoksuja ja kasvoja
pyyhkiviä ilmavir
tauksia.
Polkupyörien ja
eeran
pyör äilyvälineiden
Huomasin V estä,
retk
kokeilu antoi tuntu
tykkäävän
yimme.
d
h
maa
ohjaamiseen ja
kun pysä
ä
viestitti, ett
kuljettamiseen.
JotSilloin hän
eteenpäin!
kut kokeilivat myös,
eteenpäin,
miltä tuntuu istua

toisen kuljetettavana. Se auttoi eläy
tymään vaikeasti vammaisen mat
kus
tajan asemaan.
”Tuntui hurjalta ja avuttomalta, kun ei
pystynyt vaikuttamaan siihen, minne ja
miten pyörä menee. Oli pakko luottaa
ajajaan”, Tuija Kortesmäki ja lähihoitaja
Satu Mäkynen kertoivat.
Myös fysioterapeutit Seija Grav ja
Leena Palttala kuljettivat toisiaan polkupyörillä.
”Fysioterapeuttisesti kuljetettavana oleminen oli mahtavaa. Siinä tulivat kaikki
aistit käyttöön ja huomasi, missä liikkeet
tuntuvat ja miten päin kroppaa nyt viedään”, he kuvailivat.
Koulunkäynninohjaaja Minna-Maria
Vuori havahtui siihen, että jos luonto on
vaikeasti vammaisille ihmiselle uusi asia,
se voi olla myös pelottava. Toisaalta moni ei pääse käytännössä koskaan edes ko-
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Kokemuksia
Lähtövalmiina Niittyvillan koulun
pihassa: Venla Viita ja Tanja Kangas
(vas.), Katariina Kauppila ja
Katri Hakala, Veera Synnelmä
ja Elena Tuomaala, Lilli Nuutinen ja
Tuija Kortesmäki sekä Ronja Lintala
ja Satu Mäkynen.
Siirtyminen kadulta ojan kautta
nurmikolle humpsauttaa mukavasti.
Veera Synnelmä (vas.) ja Venla Viita
nauttivat, Elena Tuomaala ja
Leena Palttala työntävät.

keilemaan, miltä luonnossa tuntuu ja mitä siitä ajattelisi.
”Tuli sellainen tunne, että pitää laittaa
itsensä likoon ja ryhdistäytyä miettimään,
miten pystyisi mahdollistamaan oppilaille monenlaisia kokemuksia”, hän sanoi.
Mahdollistaminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta tärkeintä on välttää
urautumista kaavamaisiin toimintatapoihin. – Voi miettiä, että jos jotain ei pysty
tekemään jollakin tietyllä tavalla, voisiko
käyttää jotakin muuta tapaa? Että ei kävelläkään vain tietä pitkin, vaan poiketaan myös metsän puolelle. Tai kävelytelineen kanssa voi mennä uloskin, Minna-Maria Vuori pohti.
Toimintavälineiden kokeilu antoi osallistujille runsaasti tietoa paitsi välineistä
myös niiden käyttämisestä.
”Oli hienoa nähdä, miten välineet toimivat käytännössä ja kuinka niillä pääsee
joka paikkaan. Ne mahdollistavat lapselle paljon sellaista, mitä ei muuten pysty
tekemään perheessä tai muiden oppilaiden kanssa koulussa”, koulunkäynninohjaaja Katri Hakala sanoi.
”Minut yllätti juuri se, miten paljon välineiden mukana tulee osallistumisen
mahdollisuuksia. Olisi ihana päästä kokeilemaan myös talviliikkumisen välineitä”, koulunkäynninohjaaja Tanja Kangas
lisäsi.
Fysioterapeutti Seija Grav aikoo viedä
saamaansa tietoa vaikeasti vammaisten
lasten perheille.
”Tiedän yhden perheen, joka on lainannut pyörän Malikkeelta, ja nyt kun olen
itse kokeillut pyörää, tunnen syyllisyyttä
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siitä, etten mennyt harjoituttamaan vanhempia ajamiseen ja ohjaamiseen. Kylmiltään voi tulla sellainen reaktio, ettei
tästä tule mitään. Kun pyörän ajaminen
sujuu, on elämys viedä sillä lasta.”

Vamma ei saa
estää osallistumista

Erityisopettaja Susanna Kasari ja rehtori
Sinikka Hilmola-Rytioja haluavat, että
jokainen Niittyvillan koulun oppilas
voi osallistua yhteiseen toimintaan
tasavertaisesti. – Vamma ei saa olla
esteenä, he sanovat.

Maastossa oli toukokuun aikana nähty
kyitä. Mennäänkö vai käännytäänkö?
Malikkeen verkostokoordinaattori Tanja
Tauria (vas.) pohtii asiaa ryhmän kanssa
heinikkoisen kulkureitin alussa.

Rehtori Sinikka Hilmola-Rytiojan mukaan Niittyvillan koulun opetussuunnitelma on toiminnallinen. Perusajatus on,
ettei kukaan oppilas jää vamman takia
kaikille yhteisen toiminnan ulkopuolelle.
”Pyrimme siihen, että jokainen oppilas olisi osallisena kaikessa toiminnassa, myös luontoretkillä. Meille on itsestään selvää, että myös vaikeasti vammai
set lapset voivat päästä pyörälenkille tai
met
sään keräämään sieniä ja mar
jo
ja,
kun vain on oikeat toimintavälineet”, Si
nikka Rytioja-Hilmola sanoo. ”Valitetta
vasti välineet ovat kalliita, mutta kun on
riittävät perusteet, ehkä niistä jonkin voi
saada.”
Opetustoimen on järjestettävä erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle maksutta
opetukseen osallistumisen edellyttämät
palvelut. Niittyvillan koulussa toimintavälineet mahdollistavat vaikeasti vammaisten lasten tasavertaista osallistumista niin selvästi, että seuraavassa budjetissa koululle esitetään Hippo-maastokärryä ja Stabilo-asentotyynyä, jolla kärryssä istuva lapsi tuetaan oikeaan asentoon.
”Sitä seuraavaan budjettiin haluaisimme Kangoo-rattaat, ja jos haaveista puhutaan, niin listalla olisi pyöräkin”, erityisopettaja Susanna Kasari sanoo.
Rehtori Sinikka Hilmola-Rytiojan mielestä osallistuminen avartaa vaikeasti
vammaisten lasten maailmaa ja on tärkeää myös heidän tulevaisuudelleen.
”Jos me aikuiset emme mahdollista lasten osallistumista, niin eivät he istumalla aktivoidu. Osallistuminen jo pienenä
vahvistaa lapsen tulevaisuuden mahdollisuuksia.” ✽
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Koulutukset 2019

Ulos talosta, pois pihasta
-toimintavälinekoulutus
Malikkeen kaksipäiväinen Ulos talosta, pois pihasta
-toimintavälinekoulutus tarjoaa tietoa ja ratkaisuja vaikeasti
vammaisten lasten ja aikuisten 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.

Koulutuksen tavoitteet
•
Ymmärrät toimintavälineiden tarjoamat
mahdollisuudet vaikeasti vammaisten
ihmisten osallistumiseen
ja toimijuuteen.
•
Tiedät, minkälaisia toimintavälineitä
on saatavilla.
•
Osaat käyttää ja soveltaa
toimintavälineitä.
•
Tiedät toimintavälineiden
hankintakanavista, saatavuudesta
ja kokeilumahdollisuuksista.
•
Tutustut apuvälineisiin liittyvään
lainsäädäntöön ja oikeuksiin.
Koulutuksen lähtökohtana on vaikeasti
vammaisten ihmisten osallistumisen,
toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen.
Ensimmäisenä päivänä perehdymme
apuvälinelainsäädäntöön tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden näkökulmasta sekä
tutustumme toimintavälineisiin ja teemme
käytännön harjoituksia. Koulutuksen
toisena päivänä saamme retkeillen
kokemusta toimintavälineiden käytöstä.
Vaikeasti vammaiset retkeläiset toimivat
kokemusasiantuntijoina. Koulutukseen
tulija voi ilmoittaa myös retkeläisen mukaan
retkelle. Oikeanlainen toimintaväline
mahdollistaa liikkumisen ja osallistumisen.
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Valtakunnalliset
Ulos talosta, pois pihasta
-toimintavälinekoulutukset
6. – 7.3.2019 Tampere
Ilmoittaudu 8.2. mennessä
8. – 9.5.2019 Tampere
Ilmoittaudu 12.4. mennessä
25. – 26.9.2019 Tampere
Ilmoittaudu 30.8. mennessä
Osallistumismaksu
Osallistumismaksu 120 euroa (sis. kurssimateriaalin,
lounaan ja kahvin molempina päivinä). Koulutukseen
otetaan 14 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET

Tanja Tauria
verkostokoordinaattori / Malike-toiminta
sähköposti tanja.tauria@tukiliitto.fi
puhelin 050 3764 980
www.malike.fi
Tervetuloa mukaan!
Koulutukseen osallistumisen jälkeen on mahdollista
lähteä organisoimaan vastaava alueellinen koulutus
omalle paikkakunnalle.

KUVAT Malike ja Janne Ruotsalainen

Alueelliset
Ulos talosta, pois pihasta
-toimintavälinekoulutukset
14. – 15.5.2019 Joensuu
Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 17.4. mennessä:
Sari Tikka, puh. 050 520 6798 tai sarie.tikka@siunsote.fi

30. – 31.8.2019
Punkaharju, Kruunupuisto
Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 6.8.2019 mennessä:
Soile Tiimonen, puh. 044 407 7113
soile.tiimonen@kruunupuisto.fi tai
Eija Herttuainen, puh. 040 684 6488
eija.herttuainen@kruunupuisto.fi

Ronja Lintalan kasvot ja kädet kertovat
Tanja Taurialle, että luonnossa on hyvä
olla. Seinäjoella Niittyvillan koululla
toteutettiin keväällä 2018 oma
toimintavälinekoulutus.

Alueellisten toimintavälinekoulutusten osallistumismaksu on
120 euroa (sis. kurssimateriaalin, lounaan ja kahvin
molempina päivinä). Koulutuksiin otetaan 16 henkilöä
ilmoittautumisjärjestyksessä. Alueellisten koulutusten järjestelyistä
vastaa paikallinen yhteistyökumppani ja Malikkeen työntekijät
toimivat kouluttajina.

LIIKKEELLE 2019 • TUKILIITTO | MALIKE

21

Koulutukset

Osallistuminen
– totta yhä useammin
Malikkeen toimintavälinekoulutus on lisännyt vaikeasti vammaisten
ihmisten osallisuutta ja osallistumista. Vaikutukset selvisivät koulutukseen
osallistuneille henkilöille tehdystä kyselystä.
Malike on järjestänyt valtakunnallista
Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutusta vuodesta 2008.
Webropol-kyselyyn vastasi 74 henkilöä,
jotka olivat käyneet koulutuksen vuosien
2008 – 2017 aikana. Vastaajat olivat vaikeasti vammaisten ihmisten kanssa työskenteleviä ammattilaisia sekä perheenjäseniä ja muita lähi-ihmisiä. Ammattilaiset olivat useimmiten ohjaajia, fysioterapeutteja ja opettajia.

Ratkaisuja ja verkostoja
Toimintavälinekoulutuksen aikana osallistujat etsivät Malikkeen kouluttajien
kanssa ratkaisuja siihen, miten vaikeasti vammaiset ihmiset voisivat osallistua
kaikkeen siihen, mikä on muillekin mahdollista.
Osallistujat tutustuvat erilaisiin toimintavälineisiin, joilla vaikeasti vammaiset
ihmiset voivat liikkua samoissa paikoissa kuin muutkin ja osallistua samoihin tapahtumiin toisten kanssa. Malikkeen toimintavälineitä ovat esimerkiksi maastopyörätuolit, maastorattaat, hiihto- ja luistelukelkat, yhdistelmäpyörä sekä muut
välineet, jotka mahdollistavat liikkumisen eri vuodenaikoina.
Koulutukseen sisältyy retki- tai tapah-

tumapäivä, jonka aikana vaikeasti vammainen ihminen osallistuu luontoretkelle tai tapahtumaan. Koulutuksen kävijät
opettelevat käyttämään toimintavälineitä, ja he voivat myös kokeilla, miltä tuntuu olla toisen ihmisen kuljetettavana
esimerkiksi maastopyörätuolissa tai polkupyörän kyydissä.
Kun henkilö on osallistunut valtakunnalliseen koulutukseen, hän voi organisoida alueellisen toimintavälinekoulu
tuksen oman alueensa toimijoille. Samalla syntyy verkostoa, johon kuuluvat ihmiset osaavat käyttää toimintavälineitä ja
tietävät, mistä niitä voi esimerkiksi vuokrata.

Tiedosta käytännöksi
Kyselyn monivalintakysymykset olivat
väittämiä, joista osa muodostettiin toimintavälinekoulutuksen tuloskriteereistä. Avokysymyksillä taas luotailtiin kou
lutuksen käyneiden ihmisten kokemuksia sekä pyydettiin palautetta ja näke
myksiä koulutuksen kehittämisestä.
Lähes kaikki vastaajat kokivat saaneensa koulutuksesta uutta tietoa ja ideoita vaikeasti vammaisten aikuisten tai
lasten osallistumisen mahdollisuuksista.
Niin ikään lähes kaikki saivat kokemuksia

ULOS TALOSTA, POIS PIHASTA -KOULUTUSTEN VAIKUTUKSIA
•
•
•
•
•
•
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Enemmän tapahtumia, ulkoilua ja retkiä vaikeasti vammaisille ihmisille.
Useammin apu- ja toimintavälineiden hankintaa omaksi ja vuokralle.
Enemmän alueellisia toimintavälinekoulutuksia.
Enemmän alueellisia verkostoja.
Tietoa ja osaamista yhä laajemmalle.
Toimintavälinekoulutus on lisännyt vaikeasti vammaisten ihmisten
osallistumisen mahdollisuuksia viimeisen 10 vuoden aikana!
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osallistumisen mahdollistamisesta toi
mintavälineiden avulla.
Koulutuksen jälkeen useampi kuin joka toinen vastaaja järjesti tai oli mukana
järjestämässä vaikeavammaisille ihmisille esimerkiksi retken, tapahtuman tai ulkoilun.
Melkein puolet vastaajista oli vuokrannut koulutuksen jälkeen toimintavälineen vaikeasti vammaiselle ihmiselle tämän osallistumisen mahdollistamiseksi.
Noin joka toinen oli jakanut verkostoissaan tietoa tai materiaalia siitä, kuinka
vaikeasti vammaisten ihmisten osallistu
mista voidaan mahdollistaa.
Lähes puolet vastaajista teki edelleen
yhteistyötä jonkun koulutukseen tai sen
organisointiin osallistuneen tahon kanssa, ja noin joka kolmas vastaaja arvioi, että koulutuksen jälkeen oli muodostunut
yhteistyöverkostoja tai -ryhmiä.

Välineitä omaksi ja vuokralle
Moni vastaaja kertoi, että hänelle, asiakkaalle tai omaiselle oli myönnetty toimintaväline tai toimintavälineitä. Niitä oli rahoitettu itse tai niihin oli saatu rahoitusta
esimerkiksi opetustoimelta perusopetuslain nojalla, terveydenhuollosta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä tai
sosiaalitoimesta vammaispalvelulain ja
-asetuksen nojalla.
Useimmiten vastaajat mainitsivat hankituiksi erilaisia erityispolkupyöriä, kuten kolmipyörän, tandempyörän tai nojapyörän. Myös maastopyörätuolit, Stabilo-asentotyynyt, pulkat, jääkiekkokelkat ja juoksurattaat mainittiin, muiden
muassa.
Erilaisia polkupyöriä oli hankittu myös
apurahojen, avustusten ja oman rahoi
tuksen turvin, ja osa vastaajista suunnit
teli erilaisten polkupyörien, sisäpelikassi-

TEKSTI Tuula Puranen
KUVAT Malike ja Janne Ruotsalainen

en ja laskettelukelkkojen hankintaa. Ma
likkeen korttikampanjan avulla oli han
kittu Snow Comfort -kelkkoja ja Stabiloasentotyynyjä.

Onnea ja oivalluksia
Vastaajilta tiedusteltiin mieleenpainuvinta kokemusta, joka on liittynyt vaikeasti
vammaisten henkilöiden osallistumiseen
toimintavälinekoulutuksen aikana tai
jossakin muussa yhteydessä.
Useat olivat kokeneet voimakkaasti
sen ilon, riemun ja onnellisuuden, joka
vä
littyi vaikeasti vammaisten ihmisten
eleistä ja ilmeistä retkillä luontoon. Moni
kertoi, että vaikeasti vammaiset retkeläiset muistelevat kokemiaan asioita vielä
kauan tapahtuman jälkeenkin.
Moni vastaaja kertoi myös oivaltaneensa toimintavälinekoulutuksen ansi
osta, että vaikeasti vammaisten ihmisten

”

Koko kyselyn yhteenveto:
www.malike.fi
> Malikkeen materiaalit
> Raportit Malikkeen toiminnan
vaikutuksista

osallistuminen on mahdollista sopivilla
apu- ja toimintavälineillä. Esimerkiksi vaikeassa maastossa kulkeminen toimintavälineen avulla oli saattanut olla jopa yllättää helppoudellaan.
”Oli kiva nähdä, että vaikeastikin vammaisten ihmisten kanssa on mahdollista
lähteä vaikeampaankin maastoon, kun
välineet ovat oikeanlaiset”, eräs vastaaja
kirjoitti.
Kymmenen vuoden aikana on järjestetty 57 Ulos talosta, pois pihasta -toi-

mintavälinekoulutusta, ja niihin on osallistunut 710 henkilöä. Koulutuksen retkitai tapahtumapäivässä on ollut mukana
433 vaikeasti vammaista ihmistä. Vastaajat olivat Malikkeen toimintavälinekoulutukseen erittäin tyytyväisiä, ja he pitivät
koulutusta hyvänä, toimivana ja tarpeellisena. ✽
Koulutukset jatkuvat yhä, ja vuoden 2019
Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutukset löytyvät sivulta 20 – 21.
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Toimintavälineitä

Toimintavälineiden kokeilu
Malike tarjoaa neuvontaa toimintavälineiden käyttöön ja hankintaan. Toimintavälineitä voi kokeilla tapahtumissa ja
kursseilla. Niitä voi vuokrata lyhytaikaiseen kokeiluun ennen oman välineen
hankintaa tai tilapäiseen käyttöön esimerkiksi lomamatkalle. Toistuvaan ja jat
kuvaan tarpeeseen Malike ei pysty vas
taa
maan. Toimintavälineet ovat vuok
ratta
vissa, kun ne eivät ole Malikkeen
omassa käytössä.
Malikkeen toimintavälinevuokraamot
palvelevat vaikeasti vammaisia ihmisiä,
jotka tarvitsevat toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen liikkua ja
osallistua. Henkilöt, joiden toimintakyky

on alentunut ikääntymisestä johtuvista
syistä eivät kuulu Malikkeen kohderyhmään.
Vuokraamotoiminnan tavoitteena on
mahdollistaa toimintavälineiden kokeilu ennen oman toimintavälineen hankintaa. Lyhytaikaisen kokeilun avulla välineiden hankintaa suunnittelevat henkilöt
tai tahot (esimerkiksi koulu-, terveys-, ja
liikuntatoimet sekä ryhmä- ja palvelukodit) voivat varmistaa, että heille hankittava väline on sopiva.
Malikkeen vuokraamo Tampereella
pal
velee toimintavälineiden vuokraajia
valtakunnallisesti.
Helsingin Kenguru-vuokraamoa yllä-

pitää Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry
Malminkartanossa ja Rovaniemen vuokraamoa ylläpitää Kolpeneen palvelukeskus, joista välineet ensisijaisesti noudetaan. ✽

TAMPERE
Malike
puh. 040 483 9327
malike@tukiliitto.fi
Sumeliuksenkatu 18 b 3 krs.
33100 Tampere
Välineiden luovutukset ja palautukset
maanantaista perjantaihin kello 8.30 – 16
tai sopimuksen mukaan.

HELSINKI
Kenguru-vuokraamo
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry

TOIMINTAVÄLINEIDEN VUOKRAAMINEN
LYHYTAIKAISEEN KOKEILUUN
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
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Malike vuokraa toimintavälineitä
vaikeasti vammaisille ihmisille.
Välineisiin voi tutustua osoitteessa
www.malike.fi -> Kokeile toimintavälineitä
Ajankohtaisen varaustilanteen näet osoitteessa
http://varaus.malike.fi, jossa voit lähettää
varauspyynnön yksittäisestä välineestä.
Varauksen voi tehdä puhelimitse, puh. 040 4839 327.
Toimintavälineiden vuokra-aika on 1 – 3 viikkoa.
Välineet voidaan noutaa vuokraamosta tai ne voidaan
toimittaa matkahuollon rahtina (lukuun ottamatta
sähköistettyjä polkupyöriä sekä muita suurikokoisia
ja teknisiä välineitä).
Välineiden noutaminen vuokraamosta on suositeltavaa,
jotta voimme ohjata ja neuvoa välineen käytössä
sekä turvallisuusasioissa.
Voit varata myös ajan toimintavälineen kokeiluun
Malike-keskukseen Tampereelle.
Toimintavälineen mukana tulevat käyttö- ja turvallisuusohjeet
sekä ohjeet palautuksesta.
Vuokraaja vastaa välineen turvallisesta käytöstä ja säilytyksestä.
Vuokraaja maksaa välineen vuokran lisäksi mahdolliset rahtikulut.
Lasku lähetetään vuokrauksen jälkeen.
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puh. 09 477 1002, 041 538 3034
tai akseli@jaatinen.info
Käyntiosoite:
Vellikellonpolku 1, 00410 Helsinki
Postiosoite:
Parivaljakontie 6, 00410 Helsinki
Välineiden luovutukset ja palautukset
maanantaista torstaihin kello 10 – 16.
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

ROVANIEMI
Kolpeneen palvelukeskus
Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi
Toimintavälineiden varaukset:
Riku Ollikainen
puh. 040 356 0941,
riku.ollikainen@kolpene.fi
Yhteydet ensisijaisesti sähköpostilla.
Muut yhteydenotot:
Rauni Väliranta
puh. 040 707 1563 tai
kolpene.fysioterapia@kolpene.fi
Välineiden luovutukset ja palautukset
maanantaista torstaihin kello 8 – 16 ja
perjantaisin 8 – 14.

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

”

Toimintavälineistä
saa tietoa myös
Malikkeen oppaista
www.malike.fi

Malikkeen toimintavälineoppaat löydät osoitteessa:
www.malike.fi -> Materiaalit
Malike on tehnyt kaksi opasta
toimintavälineistä, jotka
voi ladata netistä itselleen
pdf-muodossa. Toinen opas
kertoo lapsille soveltuvista
toimintavälineistä ja toinen
aikuisille soveltuvista
toimintavälineistä.
Esittelemme oppaissa
sellaisia toimintavälineitä
ja liikkumisen apuvälineitä,
joita Malike on käyttänyt ja
testannut toiminnassaan.
Samasta osoitteesta löydät
myös Malikkeen julkaiseman
Vammaisilla henkilöillä on
oikeus tarvittaviin apuvälineisiin -oppaan.

LIIKKEELLE 2019 • TUKILIITTO | MALIKE

25

TEKSTI Sanni Virta, Tanja Tauria ja Susanna Tero
KUVA Heidi Hietanen

”

		Upsee on mukana
Malikkeen korttikampanjassa!

Lisää liikettä elämään
Upsee-pystyasennon tuella
”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.” – Kasperin äiti
Upsee -pystyasennon tuki mahdollistaa tuettuna jaloilleen varaavalle lapselle liikkumisen pystyasennossa. Paljon istuma-asennossa oleva lapsi saa tutustua
häntä ympäröivään maailmaan ja ihmisiin pystyasennossa sekä osallistua erilai
siin arjen toimintoihin. Upseen avulla
lapsi voi esimerkiksi leikkiä keittiöleikkejä, potkia palloa ja olla mukana kotitöissä
kuten imuroinissa ja pyykin laitossa.
Tuen käyttäminen tukee kehonhallinnan, lihasvoiman ja sosiaalisten taitojen
kehittymistä arjessa. Uudenlainen kokemus voi myös motivoida lasta osallistumiseen ja uusien asioiden oppimiseen.
Pystyasennon tuki helpottaa vaikeasti
vammaisen lapsen vanhempien ja muiden henkilöiden toimimista lapsen kanssa: tuki mahdollistaa ergonomisemman
asennon, eikä lasta tarvitse kannatella
pelkkien käsien varassa.
Vaikeasti vammaisen lapsen osallisuuden kokemukset voivat lisääntyä, kun
hän osallistuu Upseen avulla erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin ja arkipäivän toimintoihin. Tämä johtaa mukanaoloon, yhteenkuulumiseen ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Lasta tulisi kannustaa osallistumiseen hänen omien voimavarojensa mukaan, sekä auttaa häntä kokemaan
onnistumisen tunteita.

Upsee terapiakäytössä
Upsee -pystyasennon tuen on alun perin
ideoinut cp-vammaisen pojan äiti. Val
mistavan yrityksen, Firefly by Leckleyn,
fysio- ja toimintaterapeutit ovat luoneet
siihen terapiaohjelman Irlannissa.
Upsee keskittyy erityisesti liikkumisen
tukemiseen, mutta pystyasento ja käsien
jääminen vapaaksi mahdollistavat lapselle myös monien muiden taitojen harjoittamisen: esimerkiksi esineisiin tarttu-

26

MALIKE | TUKILIITTO • LIIKKEELLE 2019

misen, kiinni pitämisen ja otteen irrottamisen. Seisoma-asennon saavuttaminen
on tärkeää, koska liikkeiden aiheuttamat
sensoriset ärsykkeet lisäävät lapsen tietoisuutta omasta kehostaan. Tämän on
havaittu kehittävän kehon asentojen ja
liikkeiden hallintaa. ✽
Lähteet:
Upsee. 2017. Upsee mobility device.
Upsee. 2017. Upsee Therapy Programme.
Upsee-kävelytuki – Opas sujuvaan
käyttöön. Virta, S. 2018. Lapin
ammattikorkeakoulu. Fysioterapian
koulutusohjelma. Opinnäytetyö.
Opas Upseen sujuvaan käyttöön:
www.malike.fi
> kokeile-toimintavalineita
> muita-valineita
> pystyasennon-tuki-upsee

Kokemuksia Upsee
-pystyasennon tuen käytöstä
Upseen käytön seurauksena
perheet ovat huomanneet
parannusta ja kehitystä lapsen
kehityksen useilla eri alueilla:
• pään kannattelussa
• yläraajojen koordinaatiossa
• sormien hienomotoriikassa
• välineen käsittelytaidossa
• painon kannattelussa
• seisomis- ja kävelykyvyssä
itsenäistymisessä
• hengitystoiminnassa
• aineenvaihdunnassa
• vuorovaikutustaidoissa
• lapsen osallistumisessa ja
kokemusten lisääntymisessä.

Korttikampanja

Korttikampanjalla
toimintavälineitä
Malikkeen korttikampanjan avulla vaikeasti vammaiset lapset tai aikuiset voivat saada toimintavälineitä itselleen.
Kampanjaan osallistuessasi hankit toimintavälineen kortteja myymällä. Kampanjan mahdollistavat yhteistyökumppanit ja kampanjaa tukevat lahjoittajat.
Malikkeen korttikampanja on voimassa 31.12.2019 saakka. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
LISÄTIETOJA JA KAMPANJAAN
ILMOITTAUTUMISET:

Päivi Ojanen
paivi.ojanen@tukiliitto.fi
ja puhelin 050 587 0084.

NÄIN OSALLISTUT:

Korttien mallit
1. Valitse väline, jonka haluat hankkia
vaihtelevat.
ja ota meihin yhteyttä!
2. Saat postitse myyntisopimuksen.
Allekirjoita ja palauta se meille.
3. Lähetämme sinulle samalla välineen hankintaan
tarvittavan määrän kortteja kahdeksan kortin
nipuissa, joiden hinta on kahdeksan euroa.
Kun olet myynyt kaikki kortit,
tilitä summa meille.
4. Tämän jälkeen tilaamme toimintavälineen
maahantuojalta, joka toimittaa sen kotiisi.
Korttikampanja edistää
5. Myyntiaika on 4 kuukautta.
vaikeasti vammaisten
Tutustu tarvittaessa välineeseen etukäteen
ihmisten osallistumisen
esimerkiksi tapahtumissamme tai vuokraa
mahdollisuuksia.
se lyhytaikaiseen kokeiluun.

”

SNOW COMFORT

WHEELBLADES-PYÖRÄTUOLISUKSET

ISTUINTUKI GOTO SEAT

Kelkka soveltuu lumella ja jäällä liikkumiseen sekä mäenlaskuun loivassa
pulkkamäessä. Kelkassa on laskijalle
jarrukahvat ja takaosan seisoma-alustassa erillinen painojarru avustajalle.
Kelkan saat myymällä 50 korttipakettia.

Pyörätuolisukset helpottavat lumella
liikkumista. Ne kiinnitetään pyörätuolin pieniin tukipyöriin nopeasti, ilman
työkaluja. Pyörätuolisukset saat myymällä 40 korttipakettia.

Istuintuki lattiatuella (koko 1 tai 2)
mahdollistaa istumisen tasaisella
alustalla. Ilman lattiatukea kevyttä
istuintukea voidaan käyttää
myös esimerkiksi tuolissa,
ostoskärryissä tai kelkassa.
Istuintuen saat myymällä
80 korttipakettia.

ASENTOTYYNY STABILO

PYSTYASENNON
TUKI UPSEE

SNOW BABY FUN

Kelkka soveltuu 1 – 3-vuotiaalle lapselle
lumella ja jäällä liikkumiseen. Kelkassa
on 3-pistevyöt ja säädettävä työntökahva. Kelkan saat myymällä 30 korttipakettia.

Asentotyyny (koko L) tukee yksilöllisesti käyttäjän asentoa erilaisissa istuimissa. Tyyny muotoillaan haluttuun asentoon, ja ylimääräinen ilma pumpataan
pois mukana tulevalla pumpulla. Tyyny
jää haluttuun muotoon. Asentotyynyn
saat myymällä 110 korttipakettia.

Pystyasennon tuki
(koko M tai L)
mahdollistaa
jaloilleen varaavalle lapselle kokemuksen pystyasennossa. Pystyasennon tuen
saat myymällä 75 korttipakettia.
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Kokemuksia

Kärryllinen iloa koululaisille
Vauhti ja jännitys kuuluvat liikuntarajoitteisiin katsomatta aivan jokaiselle koululaiselle.
Riemunkiljahdukset kertovat talvisten apuvälineiden suosiosta, kun Malikkeen kärry kaartaa
viikoksi oululaisen Tiernan koulun Pihlajakummun toimipaikan pihaan.
”Pukkaapa kenkä pohjaan asti”, koulunkäynninohjaaja Sarianna Huhtala ohjeistaa 12-vuotiasta Otto Lämsää, joka
hymyilee pyörätuolissaan.
Otto tekee työtä käskettyä ja pian ulkoilukamppeet on vedetty niskaan hyvässä yhteistyössä. Parivaljakko aikoo
viettää yksilötunnin tänään yhdessä hieman poikkeuksellisella tavalla, ulkoilun
merkeissä.
Koko viikon ajan Pihlajakummun koululaiset saavat nauttia talviliikuntaan soveltuvista apuvälineistä, jotka on saatu
lainaksi Tukiliiton Malike-toiminnalta.
Juuri nyt talviliikuntaan soveltuvat välineet nousevatkin arvoon arvaamattomaan: ulkona tuiskuttaa lunta taivaan
täydeltä. Koulun ympäristöön on ehtinyt
yön ja aamun aikana sataa komea kerros
uutta upottavaa lunta.
”Tavallisella pyörätuolilla ei tällä kelillä
enää pääse kunnolla liikkumaan. Tai ainakin se on paljon raskaampaa”, Sarianna kertoo.
Tänään Oton kulkuneuvona onkin
hieman isorenkaisempi menopeli. Kangoo-monitoimirattaat kulkevat vaativammallakin polulla sujuvasti, ja mahdollistavat liikkumareviirin laajentamista
koulun pihalta lähiympäristöön.
Sarianna pyytää koulunkäynninohjaaja Alina Nylanderin avukseen, ja pian
Otto istuu tukevasti menopelissään. Turvavyöt vaativat pientä säätöä, mutta pian
kaikki on valmista. Sitten mennään!

Rajoitteita voi pienentää
”Suurin osa meidän koululaisistamme istuu pyörätuolissa ja liikkuminen on jokseenkin hankalaa. Osa kävelee, mutta
kaikki tarvitsevat jonkinlaista apua. Ihan
mahtavaa, kun saatiin kärryllinen ulkoliikuntavälineitä lainaksi”, hehkuttaa erityisluokanopettaja Maria Posio.
Eikä hehkutus ole turhaa. Koko Pihlajakummun henkilökunta tietää, että rajoit-
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teiden rooli pienenee, kun apuvälineet
ovat kohdillaan. Ja omasta takaa talviliikuntaan sopivaa välineistöä ei tässä pienessä toimipisteessä juuri ole.
”Eilen pääsimme luistelemaan toisen
luokan kanssa, ja siellä oli useampi oppilas, jotka eivät olleet päässeet aiemmin
luistelemaan”, erityisluokanopettaja Satu Muurikainen kertoo.

Kokemuksia kaikille
Oton ja Sariannan ulkoilu maastopyörätuolilla etenee iloisissa merkeissä. Matka taittuu, ja raittiin ilman sekä liikkumisen ohella parivaljakko käy läpi myös viikonpäiviä ja värejä. Ehtiipä kaksikko kaivaa esiin Oton tablettitietokoneenkin, ja
napata muistoksi selfien tuiskun keskellä.

”

liikuntapalveluilla on toki myös oma lainaamonsa. Soveltavan liikunnan harrastevälineitä voi lainata periaatteessa milloin vain, mutta lainaamoon lähteminen
vie kuitenkin oman aikansa. Siinäkin mielessä Malikkeen apuvälinekärry on erittäin tervetullut vierailija Pihlajakummun
pihassa.

Nautinnollinen jännitys
Viikon päätteeksi apuvälineet jatkavat
matkaa seuraavalle koululle. Tavoitteena
onkin, että kärry voisi kiertää alueella ollessaan useammalla koululla, ja tuottaa
iloa mahdollisimman monelle.
”Koululaiset huokuvat hymyä ja tyytyväisyyttä kelkkojen ja rattaiden kyydissä.
Ja sieltä tulee myös selvää toivetta, että
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Sitten ojennetaan pipoa ja kintaita, ja jatketaan matkaa.
”Otosta näkee, että hän nauttii, mutta
yhtä innoissamme taidamme mekin olla”, Sarianna iloitsee koko henkilökunnan
puolesta.
”On ensiarvoisen tärkeää, että voimme
tarjota monipuolisesti kokemuksia kaikista liikuntalajeista. Se on yksi meidän
tärkein kasvatustehtävämme, että mahdollistamme liikuntarajoitteista huolimatta tasavertaisia kokemuksia ikätovereiden kanssa”, huomauttavat erityisluokanopettajat Maria ja Satu.
Tätä tehtävää varten Oulun kaupungin

älkää nostako minua pois, vaikka vähän
sormia palelisikin”, Satu-opettaja kertoo
edellispäivänä luistelureissun kokemuksista.
”Laitoin välillä vauhtia lisää, ja sieltä tuli
naurua ja kihertämistä. Ja välillä koettiin
vähän kauhunhetkiäkin, kun luistelukelkka horjahti kaartaessa. Pitää olla myös
jännittävää – jännityksestähän kaikki tämän ikäiset nauttivat.”
Niin näyttävät nauttivan: Hetkeä myöhemmin maastopyörätuoli laskeutuu
hurjaa vauhtia mäkeä alas. Otto nostaa
kädet ilmaan ja kiljuu riemusta, kun Sarianna juoksuttaa tuolia edestakaisin. ✽

TEKSTI JA KUVAT Anu-Maija Kärjä, Oulu

Uudestaan! Otto Lämsä
kiljuu riemusta, kun
koulunkäynninohjaaja
Sarianna Huhtala
juoksuttaa
maastopyörätuolia
mäkeä alas.

Kaikki liikkuu -kärry kiertää!
• Kouluilla on mahdollisuus
saada määräajaksi käyttöönsä
peräkärryllinen liikunnan apuja toimintavälineitä, kuten
hiihto- ja luistelukelkkoja,
jääkiekkokelkkoja, pystyluistelun
tukia sekä maastopyörätuoli.
• Välineistö mahdollistaa
esimerkiksi vammaisten ja
vammattomien koululaisten
yhteisen jääkiekkopelin kelkoissa
istuen.
• Toimintamallilla vaikutetaan
ensisijaisesti vaativan
erityisen tuen oppilaiden
osallistumiseen koululiikuntaan,
välituntileikkeihin ja retkiin.
• Tavoitteena on, että kärry kiertää
alueella useammalla koululla.
• Kärryllä pitää olla alueellinen
koordinoija, joka organisoi
käyttöä sekä toimittaa
Malikkeelle käytön päättyessä
yhteystietolistan toimipisteistä,
joissa kärry kiersi.
• Käytöstä ei peritä vuokraa,
mutta käyttäjät vastaavat kärryn
siirtämisestä ja siitä aiheutuvista
kustannuksista itse.
• Kokemusten toivotaan
innoittavan alueella yhteisten
välineiden hankintaan.
• Malikkeen ja SOLIAn yhteistä
välinekärryä koordinoidaan
Tampereelta, Malikkeen
toimistolta.
• Jos haluat kärryn omalle
alueellesi ja olet kiinnostunut
koordinoimaan sen liikkumista
alueesi kouluilla, ota yhteyttä
malike@tukiliitto.fi
• Malli tukee uuden opetussuunnitelman toteuttamista.
Se tarjoaa keinoja opetukseen
osallistumiseen ja osallisuuden
tukemiseen.
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Painava sana

Malikkeen vuokraamotoiminta ei yksin riitä

M

alike on mahdollistanut toimintavälineiden kokeilua ja vuokrausta jo lähes 20 vuotta. Vuokraustoiminta on syntynyt perheiden tarpeesta saada kokeilla välineitä kotiympäristössä. Samalla halutaan saada arvokkaat välineet tehokkaaseen käyttöön silloin, kun ne ovat omalta toiminnalta vapaana.
Toimintavälineitä vuokrataan ensisijaisesti lyhytaikaiseen kokeiluun ennen
oman välineen hankintaa, jotta välineen
sopivuudesta ja toimivuudesta voidaan
varmistua. Malikkeessa monia välineitä
on vain yksittäiskappaleita, joten emme
pysty varmistamaan välineiden saatavuutta ja sopivuutta kaikille tarvitsijoille.
***

Suomi on ratifioinut YK:n vammaisten oikeuksia koskevan sopimuksen ja sen 30.
artiklassa sitoutunut vammaisten ihmisten vapaa-ajan toiminnan mahdollistamiseen: vammaisten henkilöiden tulee
voida osallistua yhdenvertaisesti muiden
kanssa virkistys-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan mukaan lukien lasten osallistuminen leikkitoimintaan ja koulujärjestelmän tarjoamaan toimintaa. Monille
osallistuminen on mahdotonta ilman soveltuvia apu- ja toimintavälineitä!
Apuvälinelainsäädäntö ei suoranaisesti estä tämän tyyppisten välineiden luovuttamista apuvälineenä. YK:n sopimuksella Suomi on myös sitoutunut kehittämään apuvälinepalveluita. Nykyiset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden
luovutusperusteet kuitenkin rajaavat
vahvasti toimintavälineitä pois tarvitsijoiden käytöstä. Perustelut päätöksissä ovat
jopa lainvastaisia – eivätkä aina perustu
yksilölliseen tarpeen määrittämiseen.
Tulevaisuudessa osallisuutta edistävien toimintavälineiden pitää sisältyä esimerkiksi päivätoimintojen ja asumispalveluiden kalustehankintoihin. Näin välineet mahdollistavat päivittäisen ja tar-
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Antti Tulasalo (oik.) tuntee vaikeasti vammaisten ihmisten toimintavälinetarpeet
yli kymmenen vuoden kokemuksella.

peenmukaisen käytön – tuoden käyttäjille mahdollisuuden osallistua ja olla osallisia omaan elämäänsä!
***
Malikkeen välineet ovat meidän kaikkien
käyttäjien yhteisiä ja yhteisellä vastuulla. Siksi onkin toivottavaa, että niistä pidettäisiin vähintään yhtä hyvää huolta
kuin omista tavaroista. Jos jokin paikka
välineessä natisee, niin tarkista, mistä tämä johtuu ja vähintään kiristä löystyneet
ruuvit. Muista myös kertoa meille, kun
havaitset puutteita!
Malikkeen toimintavälinevuokraus ei
ole tarkoitettukaan toimimaan kaupallisen välinevuokrauksen tavoin. Meillä ei
ole resursseja hankkia välineitä kysynnän
lisääntyessä tai välineen rikkoontuessa. Uusien välineiden hankinta perustuu
Malikkeen kurssi- ja tapahtumatoiminnan tarpeisiin.
***
Toimintamme yhtenä tavoitteena on vaikuttaa apu- ja toimintavälineiden tiedon

ja saatavuuden lisäämiseen lähelle tarvitsijoita. Lisäksi etsimme entistä paremmin
käyttäjien tarpeita palvelevia välineitä,
ja tarjoamme niitä koekäyttöön, kunnes
yhteiskunnan muut apuvälinepalvelut
pystyvät niitä tarjoamaan.
Palveluntarjontaa on jo leasing-tyyppisellä lainauksella muun muassa sähköistettyihin erityispyöriin. Tämän otamme
ilolla vastaan. Hinnat ovat markkinahintoja, mutta toivottavasti yritystoiminta
myös välineiden vuokraamisessa lisääntyy ja saamme keskittyä entistä paremmin ydintoimintamme toteuttamiseen:
koulutuksiin, kursseihin, tapahtumiin,
vaikuttamistyöhön.
Malike on osa Kehitysvammaisten Tukiliittoa, joka ihmisoikeusjärjestönä vaatii kaikkien kansalaisten osallisuuden turvaamista.
Toiset tarvitsevat enemmän
saadakseen yhtä paljon.
Antti Tulasalo
Toimintavälineneuvoja, Malike

Ota yhteyttä
Malike-keskus, Sumeliuksenkatu 18 B 3. krs, 33100 Tampere
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Tue Malikkeen toimintaa
Lahjoittamalla annat vaikeasti vammaisille
lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuuden
liikkumisen riemuun.
Sinun avullasi voimme hankkia toimintavälineitä, joiden
avulla vaikeasti vammaiset ihmiset pääsevät ensimmäistä
kertaa elämässään esimerkiksi liikkumaan metsässä,
katsomaan tähtitaivasta rannalle, matkustamaan tai vaikka
pulkkamäkeen koko perheen voimin.
Lahjoituksesi antaa paljon enemmän kuin pelkän
toimintavälineen. Annat valtavan ilon, riemun ja tunteen
yhteenkuulumisesta.

Lahjoita MobilePay-mobiilimaksuna
haluamasi summa lyhytnumeroon 22242.
Lahjoita tilisiirtona
Nordea IBAN FI49 1146 3007 2069 12.
Käytä viitenumeroa 67506.
Lahjoita verkon kautta
www.tukiliitto.fi/malike/tue-toimintaamme
Keräyksellä on Poliisihallituksen lupa,
tarkemmat tiedot: www.tukiliitto.fi
Kerätyt varat käytetään kuluvan vuoden
tai seuraavan vuoden aikana lahjoituskohteeseen.

