
Vaikeasti vammaisten lasten ja aikuisten  
lähi-ihmisille sekä ammattilaisille

Ulos talosta,  
pois pihasta
 -toimintavälinekoulutus

Malike  
kouluttaa

Olen pystynyt
perustelemaan

toiminta välineen  
tarpeellisuutta  

päätöksen tekijöille 
kotikunnassani.



Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutuksen  
lähtökohtana on vaikeasti vammaisten ihmisten  
osallistumisen, toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen.

Koulutus on suunnattu vaikeasti vammaisten henkilöiden lähi-ihmisille 
ja eri alojen ammattilaisille. Se tarjoaa tietoa ja ratkaisuja osallistumiseen 
ihmisille, jotka tarvitsevat toimintavälineen ja toisen ihmisen apua  
voidakseen osallistua ja liikkua.

Koulutuksessa perehdymme apuvälinelainsäädäntöön tasa-arvon  
ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta, tutustumme toimintavälineisiin  
sekä niiden saatavuuteen ja hankintaan. Teemme myös käytännön  
harjoituksia. Toteutamme vaikeasti vammaisille ihmisille suunnatun  
retki- tai tapahtumapäivän, jossa saadaan kokemusta toimintavälineiden 
käytöstä. Retkeläiset toimivat kokemusasiantuntijoina retken aikana.

Valtakunnallisilla koulutuksilla luodaan pohja alueellisen koulutuksen 
järjestämiselle. Koulutuksen jälkeen osallistuja voi organisoida omalle 
paikkakunnalleen alueellisen toimintavälinekoulutuksen, jossa  
kouluttajina toimivat Malikkeen työntekijät. Näin saadaan alueelle  
verkosto ihmisiä edistämään vaikeasti vammaisten lasten ja aikuisten 
osallistumisen mahdollisuuksia. Kokemusten toivotaan innoittavan 
alueella yhteisten välineiden hankintaan. 

Koulutuksen tavoitteet:
 z Ymmärrät toimintavälineiden tarjoamat mahdollisuudet  

vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumiseen ja toimijuuteen. 
 z Tiedät, minkälaisia toimintavälineitä on saatavilla.
 z Osaat käyttää ja soveltaa toimintavälineitä. 
 z Tiedät toimintavälineiden hankintakanavista, saatavuudesta  

ja kokeilumahdollisuuksista.
 z Tutustut apuvälineisiin liittyvään lainsäädäntöön ja oikeuksiin.

Malike on järjestänyt Ulos talosta, pois pihasta -toimintaväline koulutusta  
vuodesta 2008. Koulutuksen jälkeen osallistujat ovat:

 z järjestäneet tapahtumia, ulkoilua ja retkiä vaikeasti vammaisille ihmisille
 z hankkineet apu- ja toimintavälineitä vaikeasti vammaisten ihmisten käyttöön
 z vuokranneet soveltuvia apu- ja toimintavälineitä vaikeasti vammaisten ihmisten käyttöön
 z järjestäneet alueellisia Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutuksia  
 z muodostaneet yhteistyötä tekeviä verkostoja ja lisänneet yhteistyön  

tekemistä muiden toimijoiden kanssa.

Uuden kokeminen antaa merkityksiä asioille.  
Vaikeasti vammaisen ihmisen käsitys asioista, omasta itsestä ja omista 

voimavaroista voi syntyä vain kokemusten ja osallistumisen kautta.  
Kokemusten mahdollistaminen vaatii lähi-ihmisiltä ja työntekijöiltä  

halua luoda tilanteita kokemusten hankkimiseen  
ja toisinaan myös itsensä likoon laittamista.

Tajusin, että  
myös talvella  

on mahdollista  
osallistua koko  

perheenä esimerkiksi  
pulkkailuun.

Todella tärkeitä 
koulutuksia!  

Herättää  
meidät ohjaajat  
ymmärtämään,  

että on  
mahdollisuuksia  

monenlaiseen  
liikkumiseen. 

Olen sisäistänyt,  
että vaikeastikin  

vammaisen kanssa  
voi tehdä sitä,  

mitä muidenkin  
kanssa. Tarvitaan  

vain välineet,  
tietoa ja taitoa.

Lähde: ”Kuin muutkin kansalaiset”. Malikkeen Ulos talosta, pois pihasta  
 -toimintavälinekoulutusten vaikutuksia  10 vuoden ajalta. Malike 2018.
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Matkalle, liikkeelle, 
keskelle elämää!
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