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Merkityksellistä toimintaa  
ja kohtaamisia
KULUNUT VUOSI on ollut täynnä toimintaa ja kohtaamisia, 
monin tavoin merkityksellisiä. Kun katson taaksepäin, mie-
leen nousee monta vaikut avaa hetkeä. 

Pieni tytö tulee äidin kanssa pyörälenkiltä. Piditkö pyöräi-
lystä, kysyn. Vastaus ei jää epäselväksi, kasvoille nousee 
hymy, vartalo jännityy ja kädet nousevat hieman. Kysyn, 
kummasta pidit enemmän uinnista vai pyöräilystä. Uinnille 
nostan vasemman käden vaihtoehdoksi, pyöräilylle oikean. 
Vastaus on selvä, katse kohdistuu vasempaan käteen. 
Pienen tytön koko keho kertoo riemua. Huomioni kiinnityy 
hetkesi muualle, kunnes äiti pysäytää minut: tytö haluaa, 
etä kysyisin lisää. Kiitollisena viisaalle äidille jatkan, kysyn 
monen monta kysymystä. Uskon, etä kävimme merkityksel-
lisen keskustelun, meille molemmille. Hetki todisti vanhan, 
pyhän totuuden. Jokaisella on oikeus vuorovaikutukseen ja 
tulla ymmärretyksi.

Tarjoan koululaispojalle mahdollisuuta kokeilla melontaa, 
muta hän ei oikein innostu. Yritän kysyä, mitä hän halu-
aisi tehdä. Saan hiljaisen vastauksen: onkia. Löydämme 
vapapidikkeen ja yhdeltä perheeltä vielä ongen ja matoja. 
Kohta rantakalliolla istuu onnellinen kalastaja, onkimassa 
ihan itse! Vapapidikkeen ansiosta kenenkään ei tarvitse 
autaa, onki kääntyilee ammatilaisen otein, leualla. Saalista 
odotellessa on vain ihana olla ja kuvitella järvessä uivia ka-
loja. Jokaisella tulee olla yhtäläiset oikeudet osallistumiseen 
riippumata toimintakyvystä.

Perheiden toiminnallisen viikonlopun jälkeen luen palautet-
ta, johon äiti on kirjoitanut: ”On liikutavaa olla teidän po-
rukassanne, kun kerrankin lapsi halutaan kaikkeen mukaan, 
eikä jätetä syrjään.” Hän on yksi monista, jotka törmäävät 
uudestaan ja uudestaan torjuntaan: sehän on niin vaikeaa, 
ei sellainen onnistu... Liian usein vammaiset ihmiset joutu-
vat osallisuuden sijaan syrjäytetyiksi.

Meille Malikkeessa on tärkeintä, etä jokainen pääsee 
osallistumaan ja voi vaikutaa omaan osallistumiseensa – 
moninaisista tuen tarpeista huolimata.

Toivotavasti kohdataan.

SUSANNA TERO 
MALIKE-TOIMINNAN ESIMIES

” Jokaisella  
on oikeus vuoro
vaikutukseen  
ja tulla  
ymmär  re tyk si.”

” Jokaisella tulee 
olla yhtäläiset 
oikeudet  
osallistumiseen 
riippumatta  
toiminta
kyvystä.”
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 Viimeisen vuoden aikana olemme toimintamme kauta tavoitaneet 
yhteensä 2453 osallistujaa, heistä vaikeasti vammaisia lapsia 210 ja 
vaikeasti vammaisia aikuisa 148. 
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VAIKEASTI VAMMAISTEN ihmisten on usein 
haastavaa vaikutaa itselleen merkityksel-
lisiin asioihin. Toiminnas samme on oleel-
lista vaikutaa ihmisiin, jotka toimivat 
heidän kanssaan.

TARJOAMME osallistumisen mahdolli-
suuksia vaikeasti vammaisille lapsille ja 
aikuisille, jotka tarvitsevat toimintaväli-
neen ja toisen ihmisen apua voidakseen 
osallistua ja liikkua.

LISÄÄMME TIETOA sekä vaikutamme 
heidän osallistumistaan ja osallisuutaan 
edistäviin asioihin, esimerkiksi toiminta-
välineiden saatavuuteen.

TOTEUTAMME yhdessä verkostojen kans sa 
toiminnallisia kursseja perheille ja aikuisille 
sekä toimintavälineiden kokeilutapahtumia.

JÄRJESTÄMME Ulos talosta, pois pihasta 
-toimintavälinekoulutusta lähi-ihmisille 
ja eri alojen ammatilaisille. 

TARJOAMME toimintavälineiden kokeilu-
mahdollisuuksia sekä neuvontaa niiden 
käytöön ja hankintaan.

OLEMME OSA Kehitysvammaisten Tukilii-
ton toimintaa ja toimimme valtakunnalli-
sesti ilman diagnoosirajoja.

TOIMINTAAMME RAHOITTAA sosiaali- ja  
terveys ministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Liikkeelle! // 2020

TOIMITUS Susanna Tero / Malike  
TAITTO Mika Aalto-Setälä / Otsomaria Oy 
KANSIKUVA Julia Honkala 
PAINO Forssa Print, Forssa 2020

LUE LISÄÄ Malikkeen ja Kehitysvammaisten Tukiliiton 
toiminnasta osoiteessa www.tukiliito.fi/malike

Mikä on Malike?

441 428
PAINOTUOTE PEFC/02-31-162

Liikkeelle!-lehti on painetu 
Suomessa ympäristöä kun-
nioitaen.

28

 2020 Sisältö // Liikkeelle!

3



Mun elämäni muutos  
-kampanjassa nuoret  
ja aikuiset kertovat  
tarinansa

VUOSI 2020 käynnistyy Mun elämäni muutos -kampanjalla, jossa 
äänessä ovat nuoret ja aikuiset. Me kysyimme Apuvälinemes-
suilla ihmisiltä asioita, jotka ovat muutaneet heidän elämänsä. 
Usein ihmisten, joilla on jokin vamma, asioista puhuvat muut 
ihmiset. Tutkimusten mukaan heidän osallisuus ei toteudu 
samalla tavoin kuin vammatomien ihmisten. Tämän vuoksi 
tuomme esiin juuri sellaisia tarinoita, joita ihmiset itse halu-
sivat kertoa. Osastollemme kokoontui kahden päivän aikana 
ihmisiä, joiden tarinoita dokumentaristi ja videokuvaaja Riina 
Kokko tallensi. Ihmisten tarinat olivat pysäytäviä ja jokainen 
muutos erilainen. 

 Kampanjavideoita kuvatiin 13 ja ne löytyvät täältä: youtube.com/tukiliito 

Oman elämänsä muutoksesta  
kertoivat mm. Niilo Virta 
(ylhäällä), Emilia Mäkiranta 
(vasemmalla), Anniina Sandelin  
(oikealla) ja Benny Talling 
(alimmassa kuvassa). 

Liikkeelle! // Ajankohtaista  2020
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Apu- ja toimintavälineitä  

vaikeasti vammaisille  

lapsille ja aikuisille opas

matkalle, liikkeelle, keskelle elämää

Heinäkuu

24

Kesäkuu

29

Seuraathan meitä  
somessa?
JAAMME kuvia, videoita ja kokemuksia sekä tiedotamme 
tulevista tapahtumistamme sosiaalisessa mediassa.

TYKKÄÄ meistä Facebookissa osoitteessa:
facebook.com/maliketoiminta

SEURAA kuviamme ja videoitamme Instagramissa  
osoitteessa: instagram.com/maliketoiminta

LÖYDÄT meidät Twitteristä nimellä maliketoiminta  
www.twitter.com/maliketoiminta

Malike kesälomalla  
heinäkuussa
LOMAILEMME KESÄLLÄ, jotta työn te kijäresurs
simme ovat käytössä syksyn kursseilla ja 
tapahtumissa. Huomaathan, että toiminta
välineitä ei voi noutaa eikä palauttaa loman 
aikana, 29.6–24.7.2020, ja koko ajalta peritään 
normaali välinevuokra.

 Lisätietoja numerosta 040 4839 327.

Matkahuollon  
uudistunut hinnoittelu 
lisää toimintavälineiden 
rahtikustannuksia

MATKAHUOLTO uudisti hinnoittelukäytäntöään loppu
vuodesta 2019. Uudistuksen myötä rahtihinnoittelu 
perustuu painon sijaan tilavuuteen. Malikkeen toiminta
välineiden kohdalla tämä tarkoitti rahtihin tojen monin
kertaistumista.

Välineiden rahdit nousivat uudistuksen myötä huo
mattavasti, joten suosittelemme välineiden noutoa  
Tampereelta, Helsingistä ja Rovaniemeltä toistaiseksi.

Esimerkkinä mainittakoon Snow Comfort kelkka,  
jonka paino on 15 kg. Yhdensuuntainen rahti on ollut 
15 €, mutta nyt tilavuusperusteinen rahtihinta on 40 €.

Selvittelemme vaihtoehtoisia rahtitapoja ja tiedo
tamme mahdollisista muutoksista kotisivuillamme ja 
verkostopostissa.

Paine vaikuttamistyöhön välineiden saamiseksi esi
merkiksi kuntiin, lähemmäksi käyttäjiä on nyt entistäkin 
suurempi!

Pahoittelemme tilannetta.

Uusi apu-  
ja toiminta-
välinopas  
ilmestynyt

OPAS ESITTELEE vaikeasti vammai
sille lapsille ja aikuisille suunnat
tuja apu ja toimintavälineitä. Mali
ke on yli 20vuotisen toimintansa 
aikana havainnoinut ja kerännyt 
runsaasti kokemuksia vaikeasti vam
maisten lasten perheiltä, heidän lä
hiihmisiltään ja alan ammattilaisilta toimintavälineiden 
tuomista mahdollisuuksista, hyödyistä ja vaikutuksista. 

Uudessa oppaassa sekä aikuisten, että lasten välineet 
on koottu yksien kansien väliin. 

 Toimintavälineoppaan (pdf) voi ladata osoitteesta www.malike.
fi > materiaalit. Painettu versio on tilattavissa sähköpostitse 
osoitteesta malike@tukiliitto.fi

Toimitilaremontti  
vaikuttaa Malikkeen  
toimintaan
KIINTEISTÖSSÄMME (os. Sumeliksenkatu 18) on alkanut 
mittava perusparannusremontti. Siirrymme toimisto
tilojemme osalta remontin ajaksi Kehitysvammaisten 
Tukiliiton Tulppaanitaloon, joka sijaiseen nykyisten 
tilojemme läheisyydessä osoitteessa Pinninkatu 51.  

Työskentelemme pääsääntöisesti Pinninkadulta käsin, 
joten toimintavälineiden noudot ja palautukset tulee 
sopia aina erikseen.

Tiedotamme asiasta tarkemmin Verkostopostissa ja 
sosiaalisen median kanavissamme.

 2020 Ajankohtaista // Liikkeelle!
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Ei mikään kalajuttu

T elttasaunassa saunominen, ravun 
kädessä pitäminen, kalastaminen 
virvelillä… Nämä ovat esimerkkejä 

uusista kokemuksista, joita lapset saivat 
Malikkeen, Luonto kaikille -hankkeen ja 
Majoitus ja Kalastus Rysä Ky:n järjestämäl-
lä luontoteemaisella viikonloppukurssilla 
Päijänteellä elokuussa. 

Viikonloppuun osallistuneet viisi vai-
keasti vammaista lasta perheineen lähtivät 

Kysyimme lapsilta viisi  
kysymystä viikonlopusta:
1  Mikä retkessä oli parasta?
2  Opitko jotain uuta?
3  Mikä oli jännitävää tai pelot avaa?
4  Minkä asian haluaisit tehdä  

uudestaan?
5  Mikä oli mieleenpainuvin kokemus?

rohkeasti hakemaan uusia luontokoke-
muksia ja taitoja retkeilystä ja kalastukses-
ta. Reissu oli ikimuistoinen ja sen aikana 
päästiin kokemaan ja tekemään asioita, 
jotka eivät vältämätä omassa arjessa 
onnistuisi. Osa kokemuksista oli vähän 
jännitäviäkin, muta niistä saatiin mukavia 
muistoja ja tarinoita kerrotavaksi kave-
reille. 

TEKSTI SOILE HONKALA JA SUSANNA TERO / KUVAT SOILE HONKALA

Liikkeelle! // Kokemuksia  2020
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EMIL MÄKELÄ, 12 VUOTTA

1  Kalastus ja varmaan retkeily.
2  No, en mä nyt tiiä… oli se teltan pys ty-

tys vähän uuta.
3  Oli se vähän jännitävää se veneellä  

meno tai liikkuminen” (Oli iso aal lok ko  
ja lautan jarrutaessa sinne nousi vetä.) 
No oli se sade vähän jännitävää. Ja 
kova ukonilma. kun oltiin metsässä 
teltassa.

4  No varmaan se on se kalastus ja telt ailu.
5  Mun mielestä tää on ollut koko jutu 

aika muistetava.

ALISSA PESOLA, 6 VUOTTA

1  Uiminen.
2  Olin teltassa yötä ensimmäistä kertaa. 

Opin tunnistamaan lintuja, muta en 
muista mitä.

3  Ei mikään.
4  Uiminen! Ja teltassa nukkuminen.
5  Kalastaminen.

EERO POKKI, 13 VUOTTA

1  Nopealla veneellä meneminen,  
se menee niin nopeesti! Vauhti on 
parasta.

2  Kalastaan virvelillä. Se on helppoa.
3  Teltasauna oli jännitävä. En ollut  

koskaan ennen käynyt.
4  Varmaan ravustaminen.
5  Kalastus illalla, kun Elias sai niin  

ison ahvenen.

ELIAS RYÖKÄS, 12 VUOTTA

1  Veneily ja kalastaminen.
2  Veneessä oli se sellainen tutka, josta 

näki onko kaloja vai ei. Niin sitä mä 
opin vähän. Musta oli myös kivaa niitä 
rapuja pidellä ja katoo.

3  Vähän jännää oli, etä tuleeks rapuja vai 
ei, kun mä en oo ikinä maistanu niitä. 
Ja mä en tiiä, etä tuleeko ne ruuaksi vai 
mitä niillä tehdään.

4  Mä voisin tulla vaikka ihan samanlai-
selle kurssille uudestaan. Kalastus on 
kivaa ja sitä mä teen uudestaan. Virve-
löinti ja jigaus oli uusia jutuja.

5  Etä sai pitää rapuja käsissä. Oli myös 
hauskoja ne Pipsa ja Fredi -koirat.  
Pipsa nuuski eilen grilliä, se oli hauskan 
näköistä.

LUONTO KAIKILLE -hankkeen tavoit-
teena on kehitää Päijät- ja Kanta- 
Hämeen luontomatkailukohteiden 
esteetömyytä ja saavutetavuuta. 
Tämän pilotin tavoiteena oli tarjota 
alueen yrityksille kokemusta apu-
välineitä käytävien asiakkaiden 
palvelemisesta.

JERE HUOVINEN, 12 VUOTTA

1  Varmaan kalastaminen.
2  Opin, etä selviän teltassa met sässä.
3  Koko matka. Etä missä oikein ollaan 

ja mitä täällä tehdään, kun ollaan niin 
kaukana kotoa.

4  Voisin tulla uudestaan tälle leirille.
5  Kalastus ylipäätään. Täplärapujen pyy-

dystäminen.

Luontoviikonlopun aikana saatiin  
kokemuksia muun muassa kalastuksesta 
ja retkeilystä.

 2020 Kokemuksia // Liikkeelle!
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Osallisuus  
alkaa pienistä  
valinnoista
Unelmien toimintapäivässä Hollolassa  
toteutettiin mahdollisimman monta 
haavetta ja omaa valintaa. Toiminta-
välineet voivat olla yksi keino vahvistaa 
ihmisten toimijuutta.

TEKSTI MARI VEHMANEN / KUVAT LAURA VESA

Riku Tiilikainen ja Minna 
Mäkelä kokeilivat järvellä 
liikkumista.

Liikkeelle! // Kokemuksia  2020
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Minna Kotka ja 
Petri Luomala  
nauttivat Konsta 
Hietasen esityk-
sestä.

Hanna Hieta-
maa valitsee 
täytteitä pit-
saansa Sanna 
Pulkkisen avus-
tuksella.

M itä tarkoitavat osalli-
suus ja toimijuus? Miten 
ne voisivat toteutua 

laajaa tukea tarvitsevien kehitys-
vammaisten ihmisten arjessa?

Näitä kysymyksiä pohditiin tar-
kasti hollolalaisessa Salpakankaan 
palvelukodissa viime keväänä, kun 
Salpakangas osallistui uuden Liikettä 
päivääni – tukea omiin valintoihin 
-toimintamallin pilotointiin.

Suunnitelutyö huipentui huhti-
kuisena retkipäivänä Parinpellon lei-
rikeskuksen laavulla. Yhteen päivään 
oli mahdutetu mahdollisimman 
monta Salpakankaan asukkaiden 
toivomaa asiaa. Muun muassa täl-
laisia haaveita oli yhdessä merkity 
muistiin:

Rauno Kärkkäisen suosikkipuuhaa 
on ulkoilla luonnossa kuunnellen 
halkojen hakkaamista ja nuotiotu-
len rätinää. Kimmo Piipponen pitää 
yli kaiken koirista. Seppo Kiljunen 
puolestaan rakastaa hyvää kahvia ja 
metsässä liikkumista.

Sinikka Ylösen täydelliseen 
päivään kuuluu ehdotomasti 
pitsan syömistä. Minna Kotka taas 
haaveilee muusikko Konsta Hietasen 
tapaamisesta.

Retkipäivän luultavasti isoin yllä-
tys koetiinkin, kun Hietanen asteli 
laavulle metsäpolkua pitkin kitara 
kainalossaan.

”Onko hyvä fiilis? Lauletaanko 
vähän yhdessä”, hän kysyi ja aloiti 
akustisen keikkansa.

Myös päivän kaikki muut ohjel-
manumerot olivat suoraan Salpa-
kankaan asukkaiden toivelistalta. Ret-
kikamiinoiden lämmössä kypsyivät 
pitsat kunkin lempitäyteillä, ja päälle 
juotiin nokipannukahvit. Kiltejä ka-
verikoiria pääsivät silitelemään kaikki 
halukkaat.

Viereisen Vesijärven jäällä nautitiin 
vauhdista ja kevätluonnosta Malik-
keen toimintavälineiden kyydissä. 
Esimerkiksi hiihtokelkat ja maastovä-
lineet ihastutivat sekä Salpakankaan 
asukkaita etä henkilökuntaa.

”Tämä oli varmasti päivä asukkai-
demme mieleen”, ohjaaja Sanna 
Pulkkinen tuumi.

Vaihtoehdot sanoitettava
Liiketä päivääni -toimintamallin 
avulla Malike ja Kehitysvammaisten 

Tukiliiton osallisuustiimi etsivät ta-
poja toteutaa laajaa tukea tarvit-
sevien kehitysvammaisten ihmisten 
osallisuuta.

”Vammaisten ihmisten itsemää-
räämisoikeudesta puhutaan 
yhteiskunnassa yhä laajemmin. 
Tämä keskustelu ei kuitenkaan ole 
oikein yltänyt eniten tukea tarvit-
seviin ihmisiin. Heidän palveluis-
saan vallitsee yhä vahva hoidon ja 
huolenpidon perinne”, asiantuntija 
Kari Vuorenpää Tukiliiton osallisuus-
tiimistä kertoo.

Suunnitelija Pia Mölsän mukaan 
osallisuus on siirtymistä kohteesta 
toimijaksi. Osallisuuden toteutuessa 
ihmisellä erilaisia mahdollisuuksia, 
joista hän saa valita.

”Tämä edellytää sanoitamista. 
Ihmisille on kerrotava selkeästi 
ja riitävän monta kertaa heidän 
vaihtoehdoistaan ja myös niiden 
seurauksista. Valinnanvapauden 
mukana nimitäin seuraa myös vas-
tuu omista päätöksistä”. Pia Mölsä 
sanoo.

Suunnitelija Johanna Sakko 
Malikkeesta näkee, etä toiminta-
välineet ovat yksi keino muiden 
joukossa vahvistaa toimijuuta.

”Toimintavälineiden tarkoituk-
senahan nimenomaan on mah-

dollistaa asioita, jotka ovat tärkeitä 
ihmisille itselleen. Lisäksi tarvitaan 
tietysti paljon muita tapoja”, Johan-
na Sakko toteaa.

Alkuun unelmakartoista
Salpakankaan palvelukodissa Liiketä 
päivääni -toimintamalliin tutustu-
minen aloitetiin tekemällä jokai-
sen asukkaan oma unelmakarta. 
He keräsivät kartoihin ohjaajien 
avustamina itselleen iloa tuotavia ja 
tärkeitä asioita.

Salpakankaan asukkaista vain 
osa kommunikoi puhumalla, joten 
digitaaliseen muotoon kootuissa 
unelmakartoissa hyödynnetiin run-
saasti kuvaa, ääntä ja videota. Moni 
oli valinnut mukaan esimerkiksi 
mieluisia YouTube-klippejä.

Seuraavaksi pidetiin asukkaiden 
ja henkilökunnan suunnitelupäi-
vä yhdessä Malikkeen ja Tukiliiton 
osallisuustiimin kanssa. Päivän 
aloiti ohjaajille suunnatu luento- ja 
keskustelutuokio, jossa pohditiin 
osallisuuden käsitetä.

Tämän jälkeen aletiin koko Salpa-
kankaan yhteisön voimin käydä läpi 
asukkaiden unelmakartoja ja miet-
tiä, millainen yhteinen toiminta-
päivä niiden pohjalta koostetaisiin. 
Muutaman viikon kulutua nämä 
suunnitelmat pantiin toteen.

Kari Vuorenpää ja Pia Mölsä ker-
tovat, etä toimintamallia kehitetään 
edelleen. Parhaassa tapauksessa 
prosessi voi muutaa jotakin asumis-
yksikön arjessa pysyvästi.

”Ainakin voimme toivotavasti 
antaa väläyksiä siitä, mitä kaikkea 
osallisuus voi tarkoitaa.” 

 2020 Kokemuksia // Liikkeelle!
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Vinkkejä veden  
valloitukseen

iminen on hauskaa! Suomen 
Uimaopetus- ja Hengenpelastus-
liiton koulutussuunnittelija  

Anneli Toivonen kertoo vinkkejä, 
joiden avulla suurin osa erityistä tukea 
tarvitsevista lapsista tai aikuisista pystyy 
nauttimaan vedestä. Malike ja Suomen 
Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ovat 
tehneet yhteistyötä lisätäkseen vaikeasti 
vammaisten lasten perheiden rohkeutta 
perheen yhteiseen uintiharrastukseen.

Mennäänkö uimaan?
Kun perheessä suunnitellaan uimahal li-
reissua, on hyvä ottaa etukäteen selvää  
uimahallin esteettömyydestä sekä käy-
tössä olevista tiloista ja apuvälineistä. 
Varautumalla uintireissun eri vaiheisiin 
uinti sujuu helpommin. Suunnittelu lisää 
myös turvallisuutta.

Uintikäynnit kannattaa aloittaa altaalla, 
joka soveltuu erityistä tukea tarvitseval-
le uimarille. Usein tämä tarkoittaa sitä, 

Liikkeelle! // Kokemuksia  2020
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 VINKKEJÄ UINTIIN  
 VALMISTAUTUMISEEN!

– Jos vesi tuntuu jännitävältä 
elementiltä, voi totutelua tehdä 
myös kotona suihkutelujen 
yhteydessä. Anna suihku uima-
rin käteen ja anna veden roiskua 
leikin lomassa.

– Lisäät uintihetken turvallisuuta, 
kun kerrot uinninvalvojalle mah-
dollisesta epilepsiasta, diabetek-
sesta tai vastaavista kohtausris-
keistä.

– Uintiharrastuksen aloitamisesta 
on hyvä keskustella hoitavan lää-
kärin kanssa. Lääkäri antaa joskus 
yksilöllisiä ohjeita, etenkin koskien 
sukeltamista.

– Jos uimarin korvat täytyy suojata, 
laita kiti jo pukuhuoneessa kuiviin 
korviin ja suojaa korvat vielä 
pannalla tai uimalakilla. Näin kiti 
pysyy paremmin paikoillaan.

– Ennakoi ja kerro uimarille, mitä 
milloinkin tehdään ja mitä tapah-
tuu seuraavaksi. Joskus altaasta 
lähteminen voi tuntua kurjalta, 
kun on ollut niin hauskaa. Enna-
kointi autaa asennoitumaan.

– Altaalta kannataa lähteä pois vie-
lä, kun on voimia jäljellä, ennen 
väsymisen merkkejä.

– Uinnin jälkeen on hyvä muistaa 
juoda, koska aineenvaihdunta 
kiihtyy vedessä.

 Ihania uintihetkiä toivoen, Anneli 
Toivonen, Suomen Uimaopetus- ja 
Hengenpelastusliito. Puh. 045 6319 577, 
anneli.toivonen@suh.fi

etä altaassa on lämmin (+30-32 °C) vesi 
ja siellä on helppo avustaa uimaria. Varaa 
aikaa uintireissuun. Kiireetömänä nautite 
enemmän yhteisestä hetkestä.

Ihana, ensimmäinen  
uintikerta
Osa uimareista tarvitsee jatkuvaa tukea ja 
kannatelua vedessä, muta tavoiteena 
on mahdollisimman itsenäinen vedessä 
liikkuminen. Ole lähellä uimaria ja auta 
tarvitaessa. Älä kuitenkaan nosta, vaan 
kannatele häntä laajoin ja kevyin otein. 
Uinnin apuvälineet helpotavat avustamista 
ja mahdollistavat jopa itsenäisen vedessä 
liikkumisen. Kokeilkaa rohkeasti erilaisia 
uinnin apuvälineitä. Avustaessa opit pian 
tuntemaan missä asennossa ja avustusot-
teessa uimari viihtyy ja pystyy rentou-
tumaan sekä sen, missä asennoissa hän 
jännitää vartaloaan. 

Ensimmäisellä uintikerralla luodaan 
pohjaa ja luotamusta vesielementiin ja 
avustajaan. Tehkää asioita ja leikkikää vesi-
leikkejä, joista huomaat uimarin nautivan. 
Näin uintireissusta jää hyvä mieli!

Veteen totuttelua  
omaan tahtiin
Uimarit totutelevat veteen yksilöllisesti. 
Jotkut totuvat veteen hyvinkin nopeas-
ti, kun taas toisilla tämä käy hitaammin. 
Vedessä liikkuminen lisää uimarin vartalon 
liikkeitä ja pitää hänet lämpimänä. Myös 
uimalakki ja lahkeellinen tai hihallinen 
uintiasu autavat herkästi palelevaa uimaria 
pysymään pidempään lämpimänä.  

Antakaa veden roiskua ja kokeilkaa roh-
keasti erilaisia asentoja! Viihtyisikö uimari 
selällään, kyljellään vai vatsallaan? Entä 

olisiko pystyasennossa keinutelu ja hypyt-
täminen hauskaa? Miltä uimarista tuntuisi 
seisotella? Osuisivatko hänen varpaansa 
pohjaan?

Anna uimarin touhuta ja liikutaa varta-
loaan mahdollisimman paljon itse. Näytä 
esimerkkiä! Jos uimaria jännitää tai pelot-
taa, anna hänelle lisää aikaa totuteluun. 
Kannusta ja rohkaise! Iloisessa ja turvalli-
sessa ilmapiirissä uskalletaan kokeilla uusia 
asioita. 

Uskallatko kastautua?
Uintireissulla kastutaan päätä myöten ja 
sitä on hyvä harjoitella uimarille mielek-
käällä tavalla. Vesi saa roiskua! Tipotele 
sitä uimarin päähän ja anna tippojen valua 
kasvoille, muta vain sen verran, etä hyvä 
mieli säilyy. Pikkuhiljaa uimari totuu kas-
voille valuvaan veteen.

Kokeilkaa puhallella kuplia veteen. Anna 
mallia puhaltamisesta. Jos uimari ei pysty 
puhaltamaan, voi kastautumisharjoituksia 
silti tehdä pinnan tuntumassa. Uimari voi 
itse kokeilla painaa kasvonsa veteen. Ui-
malaseja käytämällä saataa avautua aivan 
mahtava vedenalainen maailma!

Tarkkaile, maisteleeko uimari vetä. Välillä 
avustajana voit joutua rajoitamaan veden 
maistelua. 

Niko Havukaisen ensimmäinen uintikerta 
oli riemua täynnä. 

Lukas Reijula totuttelee veteen. Uimarin 
kanssa kannattaa kokeilla erilaisia asen-
toja. Pian huomaat mistä asennosta lapsi 
nauttii ja alkaa rentoutumaan. 
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Koulutuksesta 
korvaamatonta 
sisältöä arkeen
TEKSTI MARJAANA TUNTURI / KUVAT VILMA RIMPELÄ

Malikkeen toiminta tuo Timo  
Heleniuksen ja Aapo Vuorisen 
arkeen korvaamatonta sisältöä. 
Aapo kulkee usein Timon mukana 
koulutuksissa ja retkillä. 

Y ritän aina saada meiltä 
asukkaita mukaan Malikkeen 
koulutuksiin. Koulutetavat 

saavat testata apuvälineitä vaikeas-
ti vammaisen ihmisen kanssa ja 
samalla meidän asukkaamme saavat 
uusia kokemuksia, kertoo Selänne-
kodin ohjaaja Timo Helenius. 

Timo on koulutukseltaan kuntou-
tuksen ohjaaja. Hän on hyödyntänyt 
Malikkeen koulutuksia ja väline-
vuokrausta Selännekodin toimin-
nan alusta asti. Pari vuota siten 
hän kävi Ulos talosta, pois pihasta 
-koulutuksen, ja sielläkin koulutuk-
sissa ja retkillä Aapo Vuorinen oli 
mukana. 

Kun kysytään Aapon mielipidetä 
Malikkeen retkistä, miehen kasvoille 
nousee iloinen hymy. Naurataakin. 
Lempiretkeä tai mieluisinta ulkoilu-
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muotoa Aapo ei osaa nimetä, muta 
Timo kertoo, etä aina kun taksi 
lähtee pihasta, Aapo on täynnä 
intoa. 

Ulkoilun lisäksi Aapo nautii liik-
kumisesta myös sisätiloissa. Oman 
kävelytelineen avulla Aapo pystyy 
tekemään lenkkejä pitkin Selänne-
kodin käytäviä. 

Tarvitaan vain hyvät  
suunnitelmat
Vaikka Timo on oman kiinnostuk-
sensa vuoksi hyvin perillä apuväli-
neiden mahdollisuuksista, Malikkeen 
koulutukset tarjoavat hänellekin aina 
jotakin uuta. Erityisesti kollegoiden 
tapaaminen on antoisaa.

– Mehän näemme arjessa vain 
tätä oman yksikön toimintaa. On 
aina kiinnostavaa jakaa kokemuk-
sia ja kuulla, miten muut asioita 
tekevät.

Varsinkin työuransa alkuvaiheessa 
oleville ja opiskelijoille Malikkeen 
koulutukset ovat ainutlaatuinen 
tilaisuus nähdä, miten toimintavä-
lineet lisäävät vaikeasti vammaisten 
ihmisten mahdollisuuksia ulkoilla ja 
harrastaa. 

– Kun mennään keskelle met-
sää retkelle vaikeasti vammaisten 
ihmisten kanssa, näkee konkreeti-
sesti, etä meidänkin asukkaidemme 
on mahdollista harrastaa samassa 
ympäristössä kuin missä me itse 
liikumme.

Timo kehuu, etä Malikkeen 
tapahtumat on aina suunniteltu 
niin valtavan hienosti ja puiteet 
ovat kunnossa, etä niistä saa intoa 
omaan työhön. Vaikeasti vammais-
ten ihmisten kanssa ulkoilu vaatii 
hyvää suunnitelua ja vaivannäköä, 
muta on tärkeää nähdä, etä se on 
mahdollista. 

Arkea, Särkänniemi  
ja kesäleiri
Sastamalalaisessa Selännekodissa 
ulkoilu on erityisesti kesäisin iso osa 
arkea. Kykyjen mukaan oman kodin 
takapihalla pompitaan trampalla, 

pelataan mölkkyä ja heitetään tik-
kaa. Läheiset uimarannat ovat myös 
ahkerassa käytössä. 

– Lämpiminä päivinä pyörätuolit 
voidaan työntää kävellen rantaan. 
Uimataitoiset uivat ja muut otavat 
aurinkoa, Timo kertoo. 

Malikkeelta Selännekotiin vuok-
rataan yleensä kesäksi pyöriä tai 
maastokärry, joilla tehdään retkiä.

– Joskus mietimme, etä keräi-
simme rahaa ja ostaisimme oman 
pyörän, muta kyllä ne ovat liian 
kalliita, Timo toteaa.

Joka kesä Selännekodista käydään 
myös Tampereella Särkänniemessä. 
Koskiseikkailusta pääsevät nauti-
maan kaikki asukkaat. Aivan uusi 
perinne asukkaille luotiin Malikkeen 
innostamana pari vuota siten. 
Timo alkoi järjestää ohjaaja Virpi 
Laaksonen kanssa yhden yön ke-
säleiriä läheisessä leirikeskuksessa. 
Osa asukkaista ei pysty yöpymään 
mökeissä, muta kaikki ovat muka-
na päiväohjelmissa. 

Malikkeelta rohkeutta
Virpi osallistui Timon kanssa Ma-
likkeen koulutukseen vuosi siten 
talvella. Myös Aapo oli mukana 
Tampereella Koulukadun jäällä. 

– Niille työntekijöille, jotka 
tykkäävät itsekin liikkua ja ulkoilla, 
on iso asia saada tällaista koulu-
tusta. Vaatii myös rohkeuta lähteä 
vaikkapa keskelle metsää vaikeasti 
vammaisen ihmisen kanssa, muta 
Malikkeen koulutuksissa saa kyllä 
juuri tähän tsemppiä ja rohkaisua, 
Virpi sanoo.

Virpi kertoo, etä ohjaajat ovat nyt 
saaneet Selännekodissa mahdol-
lisuuden varata työlistaan aikaa 
myös henkilökohtaiseen ohjauk-
seen. Pääosin hoitotyötä tekevälle 
ohjaajalle uudistus on hienoa asia. 
Henkilökohtaisen ohjausajan voisi 
käytää esimerkiksi lähtemällä kaksin 
ulkoilemaan vähän haastavampaan 
maastoon. 

Haaveissa laskettelu
Aapolla on vielä edessä monia 
upeita uusia kokemuksia. Vaikka hän 
osaa iloita kaikesta ulkoilusta, ihan 
siitä sateisen syyspäivän tavallises-
ta kävelystäkin, Timo uskoo, etä 
lasketelu oman pitäjän Ellivuo-

ressa olisi yksi miehen haaveiden 
täytymys. 

– Vauhdista Aapo ainakin tykkää. 
Kun Timo puhuu lasketelusta, 

tutu riemukas ilme nousee Aapon 
kasvoille ja hänen silmänsä kirkas-
tuvat.

– Aapo on kyllä innoissaan aina, 
kun vain lähdetään ulos, Virpi 
kertoo. 

Aina luontoon lähdetäessä ei 
kuitenkaan tarvita erikoisia apu-
välineitä. Suomessa on nimitäin 
paljon rakennetua, esteetöntä 
maastoa. 

– Laitureitakin on rakennetu 
niin, etä niitä pitkin pääsee pitkälle 
veden päälle. Voi vaikka istuskella 
tuolissa laiturilla ja onkia. Aapo 
tykkäisikin varmaan siitä, kun hän 
on niin kärsivällinen ihminen, Timo 
sanoo. 

Timo korostaa, etä ilman tietoa 
mahdollisuuksista ja välineistä ei 
osaa edes ajatella, mitä kaikkea 
vaikeasti vammaisen ihmisen kanssa 
voi tehdä. Siksi Malikkeen koulutuk-
siin mukaan lähteminen on hänestä 
tärkeää. 

Muistot yhdessä koetuilta  
retkil tä saavat Aapon ja Timon 
hymyilemään. 

Ulkoilu lähi-
ympäristössä 
onnistuu omal-
la pyörätuolilla. 
Sadekaan ei 
haittaa, kun on 
oikeanlaiset 
varusteet.
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Herättää meidät ohjaajat 
ymmärtämään, että on 

mahdollisuuksia monenlai
seen liikkumiseen.
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Ulos talosta, 
pois pihasta
-TOIMINTAVÄLINEKOULUTUS 

Lähtökohtana on vaikeasti vammaisten ihmisten  
osallistumisen, toimijuuden ja osallisuuden  
vahvistaminen.

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

Perehdymme apuvälinelainsäädäntöön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta,  
tutustumme toimintavälineisiin sekä niiden saatavuuteen ja hankintaan. Teemme myös 
käytännön harjoituksia. Toteutamme vaikeasti vammaisille ihmisille suunnatun retki-
päivän, jossa saadaan kokemusta toimintavälineiden käytöstä. Retkeläiset toimivat koke-
musasiantuntijoina retken aikana.

Valtakunnallisen koulutuksen jälkeen osallistuja voi organisoida omalle paikkakun-
nalleen alueellisen toimintavälinekoulutuksen, jossa koulutajina toimivat Malikkeen 
työntekijät. 

Uuden kokeminen antaa merkityksiä asioille. Vaikeasti vammaisen ihmisen käsitys 
asioista, omasta itsestä ja omista voimavaroista voi syntyä vain kokemusten ja osallistu-
misen kauta. Kokemusten mahdollistaminen vaatii lähi-ihmisiltä ja työntekijöiltä halua 
luoda tilanteita kokemusten hankkimiseen ja toisinaan myös itsensä likoon laitamista. 

Sumeliuksenkatu 18 b, 3 krs, 33100 Tampere
www.malike.fi

Valtakunnalliset  
Ulos talosta, pois pihasta 
-toimintavälinekoulutukset
11.–12.3.2020 TAMPERE 

Ilmoitaudu 12.2. mennessä  
johanna.sakko@tukiliito.fi
6.–7.5.2020 TAMPERE 

Ilmoitaudu 8.4. mennessä  
johanna.sakko@tukiliito.fi
16.–17.5.2020 HELSINKI

Ilmoitaudu 20.4.2020 mennessä  
soile.honkala@tukiliito.fi
16.–17.9.2020 TAMPERE

Ilmoitaudu 19.8. mennessä  
tanja.tauria@tukiliito.fi

Alueellisessa yhteis  
työssä järjestettävät  
Ulos talosta, pois pihasta 
-toimintavälinekoulutukset

19.–20.2.2020 KUOPIO   

Ilmoitaudu 23.1.2020 mennessä  
Sari Kokkonen, Savas,  
sari.kokkonen@savas.fi tai  
puh. 044 036 3506.
Yhteistyössä: Malike ja Pohjois-Savon 
Mukana-verkosto.
2.–3.9.2020 MÄNTSÄLÄ  

Ilmoitaudu 7.8.2020 mennessä  
Eija Hynninen, Kortiston tila,  
eija.hynninen@msoynet.com tai  
puh. 050 5939 683.
Yhteistyössä: Malike ja Kortiston tila.

Toimintavälinekoulu
tuksia on järjestetty 
vuodesta 2008 lähtien 
yhteensä 70, joista:

– valtakunnallisia koulutuksia 28
– alueellisia koulutuksia 32
– perheille suunnattuja koulu-

tuksia 5 
– yhteistyössä oppilaitosten 

kanssa 6
– Koulutettuja henkilöitä  

yhteensä 844 
– Koulutusten retkipäiviin on 

osallistunut vaikeasti vam-
maista retkeläistä 526

Olen sisäistänyt,  
että vaikeastikin  

vammaisen ihmisen  
kanssa voi tehdä sitä,  

mitä muidenkin kanssa. 
Tarvitaan vain välineet, 

tietoa ja taitoa.
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Tapahtumat 2020
 MALIKKEEN TOIMINTAKALENTERI

TOIMINTAA JA KOMMUNIKAATIOTA

MAHTIsopeutumis
valmennus perheille
ALOITUSKURSSI 7.–9.2.2020 /   
ERITYISOSAAMISKESKUS  
SUVITUULI, TURKU

Kehitysvammaisten Tukiliito 
järjestää kolmiosaisen MAHTI- 
sopeutumisvalmennuskurssin 
perheille.  
KURSSIIN KUULUU:

– Aloituskurssi 7.–9.2.2020,  
Erityisosaamiskeskus  
Suvituuli, Turku

– Verkkoluennot ja -keskustelut
– Päätösjakso syys-lokakuussa,  

aika tarkentuu myöhemmin

Kurssilla vahvistetaan koko 
perheen vuorovaikutusta ja 
lisätään puheta tukevien ja 
korvaavien kommunikaatio-
keinojen käytöä toiminnassa, 
esimerkiksi leikeissä ja ulkoi-
lussa. Kurssilla on kokeiltavana 
erilaisia toimintavälineitä lap-
sen osallistamiseen liikkumi-
sessa ja harrastamisessa.

Kurssi on suunnatu vai-
keasti vammaisten, leikki- 
ikäisten (n. 4–8 vuotiaiden) 
lasten perheille, jotka tarvitse-
vat tukea kommunikointiin ja 
vuorovaikutukseen. Vaikeasti 
vammaisella lapsella tarkoite-
taan ensisijaisesti lapsia, jotka 
tarvitsevat toimintavälineen ja 
toisen ihmisen apua voidak-
seen osallistua ja liikkua. 

Kurssi tarjoaa tukea arjen 
vuorovaikutukseen ja kom-
munikaatioon, kokemusten, 
tietojen ja ideoiden vaihtoa 
muiden perheiden kanssa sekä 
ohjatua toimintaa koko per-
heelle, virikkeellistä toimintaa 
lapsille ja osin omaa ohjelmaa 
vanhemmille. Osa kurssista 
toteutuu verkossa. Kurssi edel-

lytää tietokoneen ja internetin 
käytövalmiuta. Kurssi on 
osallistujille maksuton.
LISÄTIEDOT: Päivi Havas,  
Kehitysvammaisten Tukiliito 
ry, paivi.havas@tukiliito.fi, 
puh. 050 5695 331.

ALUEELLISESSA  
YHTEISTYÖSSÄ JÄRJESTETTÄVÄ 

Ulos talosta, pois 
pihasta toiminta
välinekoulutus

19.–20.2.2020 / KUOPIO  

Malikkeen kaksipäiväinen Ulos 
talosta, pois pihasta -toiminta-
välinekoulutus tarjoaa tietoa ja 
ratkaisuja vaikeasti vammais-
ten lasten ja aikuisten osallis-

tumiseen sekä osallisuuden 
mahdollistamiseen. Koulutus 
on suunnatu vaikeasti vam-
maisten henkilöiden lähi-ih-
misille ja eri alojen ammat-
tilaisille. Se tarjoaa ratkaisuja 
osallistumiseen ihmisille, jotka 
tarvitsevat toimintavälineen ja 
toisen ihmisen apua voidak-
seen osallistua ja liikkua. 

Koulutuksen lähtökohtana  
on vaikeasti vammaisten 
ihmisten osallistumisen, 
toimijuuden ja osallisuuden 
vahvistaminen. 

Koulutuksen toisena päivänä 
toteutetaan avoin Jäähässäkkä- 
tapahtuma Kallaveden jäällä. 

Osallistumismaksu 120 euroa 
(sis. kurssimateriaalin, lounaan 
ja kahvin molempina päivinä).  

Koulutukseen otetaan 16 hen-
kilöä ilmoitautumisjärjestyk-
sessä. 
YHTEISTYÖSSÄ: Malike ja Poh-
jois-Savon Mukana-verkosto.
ILMOITTAUTUMINEN: 23.1.2020 
mennessä: Sari Kokkonen, 
Savas, sari.kokkonen@savas.fi 
tai puh. 044 036 3506.

Jäähässäkkä 
tapahtuma
20.2.2020 / KUOPIO

Tervetuloa mukaan kaikille 
avoimeen Jäähässäkkä-tapah-
tumaan Kuopion Kallaveden 
jäälle klo 13–15. Tapahtuma on 
tarkoitetu vaikeasti vam-
maisille lapsille ja aikuisille 
lähi-ihmisineen.

Nyt on hyvä tilaisuus päästä 
kokeilemaan luisteluun ja lu-
mella liikkumiseen soveltuvia 
toimintavälineitä. Toiminta-
välinekoulutuksen osallis-
tujat opastavat ja avustavat 
tapahtumassa. Keskuspaikkana 
toimii Finland Ice Marathonin 
-alue, Scandicin edessä oleva 
jääalue. 
YHTEISTYÖSSÄ: Malike ja Poh-
jois-Savon Mukana-verkosto.
LISÄTIEDOT: Sari Kokkonen, 
Savas, sari.kokkonen@savas.fi 
puh. 044 036 3506.

Lumitapahtuma

7.3.2020 / SPORT RESORT YLLÄS, 
KOLARI

Matalan kynnyksen soveltavan 
alppihiihdon ja lumilautailun 
kokeilutapahtuma, johon voi-
vat osallistua niin lapset per-
heineen kuin aikuislaskijatkin. 
Vaikeasti vammaiset laskijat 
voivat ilmoitautua kelkka- ja 
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pystylasketelun tai lumilautai-
lun opetukseen yhdessä oman 
avustajansa kanssa. 

Opetuksen hinta on 20 €/
laskija sisältäen soveltavan 
alppihiihdon välineet opetuk-
sen ajaksi. Hinta ei sisällä va-
kuutusta. Avustajalta toivotaan 
hyvää lasketelutaitoa. 

Ilmoitaudu tapahtumaan 
viimeistään 21.2.2020. Paikkoja 
on rajoitetusti. Ilmoitautu-
mislinkki aukeaa tammikuussa 
2020. Linkki löytyy osoiteesta 
www.malike.fi > Tapahtumat.
YHTEISTYÖSSÄ: Malike, Suomen 
Paralympiakomitea, Sokeain 
lasten tuki ry ja Erityislasten 
Omaiset ELO ry.
LISÄTIEDOT: Anti Tulasalo, Ma-
like, Jarno Saapunki, Suomen 
Paralympiakomitea, jarno.saa-
punki@paralympiakomitea.fi

VALTAKUNNALLINEN 

Ulos talosta, pois 
pihasta toiminta
välinekoulutus
11.–12.3.2020 / TAMPERE

ILMOITTAUTUMINEN 12.2.2020 
mennessä: Johanna Sakko, 
Malike
TARKEMMAT TIEDOT: Liikkeelle- 
lehden sivulla 15.

Retkipäivä 
ULOS TALOSTA, POIS PIHASTA 
TOIMINTAVÄLINEKOULUTUKSEN 
YHTEYDESSÄ 

12.3.2020 / KOULUKADUN KENTTÄ, 
TAMPERE

Luistelua ja lumella liikkumista 
kello 10–14. 

Ryhmäkodit, päivätoiminnat 
ym. yhteisöt voivat hakea osal-
listujaksi toimintavälinekoulu-
tusten retkipäiviin. Retkelle voi 
hakea yhteisöstä 3–4 ihmistä, 
jotka tarvitsevat toimintaväli-
neen ja toisen ihmisen apua 
voidakseen osallistua ja liikkua. 
Kommunikoinnin ja ruokailun 
sujumiseksi mukana tulee olla 
myös tarvitava määrä ohjaajia 
tai avustajia / yhteisö.

Retkeläiset toimivat koulu-
tuksessa kokemusasiantun-
tijoina. Toimintavälinekou-
lutuksen osallistujat toimivat 
avustajina retkellä ja autavat 
muun muassa siirtymisissä. 
LISÄTIEDOT JA HAKEMUKSET: 

12.2.2020 mennessä: Johanna 
Sakko, Malike.

Lumellaloma 

23.–28.3.2020 / VUOKATIN 
URHEILU OPISTO, SOTKAMO

Talven riemua ja hauskoja ko-
ke muksia keväthangilla koko 
perheen voimin. Lumella- 
lomalla hiihdetään, lasketel-
laan ja nautitaan pulkkamäen 
vauhdeista.

Loma on suunnatu vaikeasti 
vammaisille lapsille ja heidän 
perheilleen. Lasten osallistu-
minen ohjelmaan mahdolliste-
taan toimintavälineiden avulla. 

Loman aikana saadaan ideoita 
perheen arkiliikkumiseen ja 
päästään keskustelemaan mui-
den samassa elämäntilantees-
sa olevien perheiden kanssa.

MTLH ry myöntää lomalle 
valituille lomatuen. Omavas-
tuuosuus aikuisilta on 20 €/
vrk sisältäen täysihoidon ja 
lomaohjelman, 0–16 -vuotiaat 
lapset lomailevat maksuta. 
YHTEISTYÖSSÄ Malike, Maaseu-
dun Terveys- ja Lomahuolto ry 
sekä Vuokatin urheiluopisto.
HUOM! Hakuaika on päätynyt, 
muta voit tiedustella peruu-
tuspaikkoja.
LISÄTIEDOT: Soile Honkala, 
Malike.

Vertaistukea ja luon
tokokemuksia kurssi

24.–26.4.2020 / POHJOISSUOMI

Viikonlopun mitainen perhe-
kurssin Pohjois-Suomen 
alueella, paikkakunta tarken-
tuu myöhemmin. Kurssilla on 
toiminnallista ja vertaistuellista 
ohjelmaa, joka tarkentuu alku-
vuoden 2020 aikana. Päivitetyt 
tiedot löytyvät osoiteesta 
www.malike.fi > Tapahtumat.
YHTEISTYÖSSÄ: Malike, Leijona-
emot ja Erityislasten Omaiset 
ELO ry.
LISÄTIEDOT: Soile Honkala, 
Malike.

VALTAKUNNALLINEN 

Ulos talosta, pois 
pihasta toiminta
välinekoulutus
6.–7.5.2020 / TAMPERE

Ilmoitautuminen 8.4.2020 
mennessä: Johanna Sakko, 
Malike.
TARKEMMAT TIEDOT: Liikkeelle- 
lehden sivulla 15.

Retkipäivä 
ULOS TALOSTA, POIS PIHASTA 
TOIMINTAVÄLINEKOULUTUKSEN 
YHTEYDESSÄ 

7.5.2020 / LAMMINPÄÄN  
ULKOILUALUE, TAMPERE

Luonnossa liikkumista ja pyö-
räilyä 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 voi-
dakseen osallistua ja liikkua. 
Kommunikoinnin ja ruokailun 
sujumiseksi mukana tulee 
olla myös tarvitava määrä 
ohjaajia tai avustajia / yhteisö. 
Retkeläiset toimivat koulutuk-
sessa kokemusasiantuntijoina. 
Toimintavälinekoulutuksen 
osallistujat toimivat avustaji-

Ilmoittaudu mukaan  
kursseille ja koulutuksiin!
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na retkellä ja autavat muun 
muassa siirtymisissä. 
LISÄTIEDOT JA HAKEMUKSET: 

12.2.2020 mennessä:  
Johanna Sakko, Malike.

VALTAKUNNALLINEN 

Ulos talosta, pois 
pihasta toiminta
välinekoulutus
16.–17.5.2020 / HELSINKI

ILMOITTAUTUMINEN: 20.4.2020 
mennessä: Soile Honkala, 
Malike. Tarkemmat tiedot Liik-
keelle-lehden sivulla 15.
YHTEISTYÖSSÄ: Sininauhaliiton 
Vihreä Veräjä -toiminta.

Retkipäivä 
ULOS TALOSTA, POIS PIHASTA 
TOIMINTAVÄLINEKOULUTUKSEN 
YHTEYDESSÄ 

17.5.2020 / UUTELAN LUONTO
POLKU, HELSINKI

Luonnossa liikkumista kello 
10–14. Ulos talosta, pois pihas-
ta -toimintavälinekoulutuksen 
toisena päivänä järjestetään 
retki Uutelan luontopolulle.  

Retkelle mahtuu mukaan 
seitsemän vaikeasti vammaista 
retkeläistä. Toivomme saavam-
me mukaan sekä aikuisia etä 
lapsia, jotka tarvitsevat toimin-
tavälineen ja toisen ihmisen 
apua voidakseen osallistua ja 
liikkua. Kommunikoinnin ja 
ruokailun sujumiseksi retke-
läisten mukana tulee olla oma 
avustaja mukana. Toiminta-
välinekoulutuksen osallistujat 
toimivat avustajina retkellä ja 
autavat muun muassa siirty-
misissä. 
LISÄTIEDOT: www.malike.fi > 
Tapahtumat. Hakemukset 
20.4.2020 mennessä: Soile 
Honkala, Malike.
YHTEISTYÖSSÄ: Sininauhaliiton 
Vihreä Veräjä -toiminta

VAMMAISJÄRJESTÖT  
KUTSUVAT KAIKKI

Liikkeelle luontoon

TOIMINTA JA HARRASTUSVÄLI
NEIDEN KOKEILUTAPAHTUMA

6.6.2020 KLO 13–17 /  
SALMEN ULKOILUALUE, VIHTI

Upea suurtapahtuma Nuuksi-
on kansallispuiston metsä- ja 

järvimaisemissa. Viime vuon-
na tapahtuma keräsi noin 400 
kävijää. 

Päivän aikana on mahdol-
lista kokeilla erilaisia apu- ja 
toimintavälineitä sekä harras-
tuksia. Pääset retkeilemään 
metsässä sekä paistamaan 
vaahtokarkkeja ja tikkupullaa. 
Voit myös kokeilla melontaa, 
pyöräilyä tai poniratsastusta ja 
saat tietoa kommunikoinnin 
tavoista ja mahdollisuuksista. 
Kahvila Pohjoisessa Pirtissä 
voit nautia omakustanteisen 
keitolounaan.

Tapahtumassa on tarjolla 
ohjausta ja neuvontaa toimin-
tavälineiden soveltuvuudesta 
ja hankinnasta sekä mahdol-
lisuus tutustua eri järjestöjen 
toimintaan mukavan toimin-
nallisen tekemisen lomassa. 
Tapahtuma on maksuton ja 
kaikille avoin.
YHTEISTYÖSSÄ: Kehitysvammais-
ten Tukiliito ja sen Malike- 
toiminta, LUKA-hanke, SOLIA, 
Vammaisperheyhdistys Jaati-
nen ry, Minua kuullaan -hanke, 
Espoon Kehitysvammatuki ry, 
Kehitysvammatuki 57 ry, Suo-
men CP-liito ry, Leijonaemot 

ry, Uudenmaan Epilepsiayhdis-
tys ry, Invalidiliiton TuleApu- 
hanke, Kahvila Pohjoinen Pirti, 
Sea Star Events, Ricasluonto ja 
Adventuristo.
LISÄTIEDOT: Soile Honkala, 
Malike.

Liikkeelleloma 

8.–13.6.2020 / ROKUA HEALTH & 
SPA, ROKUA

Yhteistä tekemistä, uusia 
kokemuksia ja vertaistukea. 
Liikkeelle-loma on suunnatu 
vaikeasti vammaisten, alle 
18-vuotiaiden lasten ja nuorten 
perheille.

Lomalla nautitaan kesäisestä 
tekemisestä koko perheen voi-
min. Alustavassa ohjelmassa 
on mm. pyörä- ja metsäretket 
sekä uintia. Lasten osallistumi-
nen ohjelmaan mahdolliste-
taan toimintavälineiden avulla. 
Loman aikana saadaan ideoita 
perheen arkeen ja päästään 
keskustelemaan muiden 
samassa elämäntilanteessa 
olevien perheiden kanssa.

MTLH ry myöntää lomalle 
valituille lomatuen. Omavas-
tuuosuus aikuisilta on 20 €/
vrk sisältäen täysihoidon ja 
lomaohjelman, 0–16 -vuotiaat 
lapset lomailevat maksuta. 
Lomalle haetaan Maaseudun 
Terveys- ja Lomahuolto ry:n 
lomatukihakemuksella, joka 
löytyy osoiteesta www.mtlh.fi. 
HUOM! Hakuaika päätyy jo 
8.3.2020. 
YHTEISTYÖSSÄ: Malike, MTLH ry 
ja Rokua Health & Spa.
LISÄTIEDOT: Soile Honkala, 
Malike ja www.malike.fi > 
Tapahtumat.

Kaikille soveltuva 
ulkoliikuntapäivä 
15.8.2020 KLO 13–17 /  
LAPINLAHDEN LÄHDE, HELSINKI

Tule vietämään hauskaa 
ulkoliikuntapäivää Lapinlah-
den Lähteelle. Tapahtumassa 
on mahdollisuus kokeilla 
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Malikkeen ja Solian pyöriä sekä 
testata maastovälineitä meren 
rannalla. Pääset kokeilemaan 
melontaa ja pelailemaan pi-
hapelejä. Tule vaikka piknikille 
koko perheen kanssa. Ohjelma 
tarkentuu myöhemmin. 

Tapahtuma on suunnatu 
sekä lapsiperheille etä aikui-
sille!
YHTEISTYÖSSÄ: Malike, Suomen  
CP-liito ry, Uudenmaan CP-yh-
distys ry, Solia ja Adventuristo.
LISÄTIEDOT: Heidi Hutunen, 
Suomen CP-liito, heidi.hutu-
nen@cp-liito.fi.

Vauhtia syksyyn 
tapahtuma 
25.8.2020 KLO 12–16 / VILPPULA 

Malike on mukana yhteistyössä 
toteutamassa avoimen toi-
mintavälineiden kokeilutapah-
tuman Vilppulan satamaravin-
tolan ympäristössä klo 12–16. 

Kokeiltavana on mm. 
maastoliikkumisen välineitä ja 
polkupyöriä.

Tapahtuman aikana on 
mahdollisuus käytää grilliko-
taa sekä rantaravintolan palve-

luita. Lisätietoja kotisivuiltam-
me www.malike.fi.
YHTEISTYÖSSÄ: Malike, Tukena 
Kaarikatu, Pihlajakoti, Kuuselan 
ryhmäkoti, Toimintakeskus Sa-
takieli, Vilpun Paja, Vaikeavam-
maisten päivätoiminta Vipinä 
ja muita paikallisia toimijoita. 
LISÄTIEDOT: Johanna Sakko, 
Malike.

Perhe edellä puuhun 
yhteistyökurssi
28.–30.8.2020 / KALAJOKI

Vaikeasti vammaisten lasten 
perheille suunnatu, viikonlo-
pun mitainen kurssi Kalajoen 
kauniissa maisemissa. Ohjelma 
ja sisältö tarkentuvat myö-
hemmin.
YHTEISTYÖSSÄ: Malike ja 
Leijonaemojen Perhe edellä 
puuhun -projekti.
LISÄTIEDOT: Soile Honkala, 
Malike.

ALUEELLISESSA YHTEISTYÖSSÄ 
JÄRJESTETTÄVÄ 

Ulos talosta, pois 
pihasta toiminta
välinekoulutus

2.–3.9.2020 / MÄNTSÄLÄ  

Malikkeen kaksipäiväinen Ulos 
talosta, pois pihasta -toiminta-
välinekoulutus tarjoaa tietoa ja 
ratkaisuja vaikeasti vammais-
ten lasten ja aikuisten osallis-
tumiseen sekä osallisuuden 
mahdollistamiseen. Koulutus 
on suunnatu vaikeasti vam-
maisten henkilöiden lähi-ih-
misille ja eri alojen ammat-
tilaisille. Se tarjoaa ratkaisuja 
osallistumiseen ihmisille, jotka 
tarvitsevat toimintavälineen ja 
toisen ihmisen apua voi-
dakseen osallistua ja liikkua. 
Koulutuksen lähtökohtana on 
vaikeasti vammaisten ihmisten 
osallistumisen, toimijuuden ja 
osallisuuden vahvistaminen. 
Koulutuksen toisena päivänä 
toteutetaan retki vaikeas-
ti vammaisten retkeläisten 
kanssa. 

Osallistumismaksu 120 euroa 
(sis. kurssimateriaalin, lounaan 
ja kahvin molempina päivi-

nä). Koulutukseen otetaan 16 
henkilöä ilmoitautumisjärjes-
tyksessä. 
YHTEISTYÖSSÄ: Malike ja Kortis-
ton tila. 
ILMOITTAUTUMINEN: 7.8.2020 
mennessä: Eija Hynninen, 
Kortiston tila, eija.hynni-
nen@msoynet.com tai puh. 
050 5939 683.

VALTAKUNNALLINEN 

Ulos talosta, pois 
pihasta toiminta
välinekoulutus
16.–17.9.2020 / TAMPERE

Ilmoitautuminen 19.8.2020 
mennessä: Tanja Tauria, Malike
TARKEMMAT TIEDOT: Liikkeelle- 
lehden sivulla 15.

Retkipäivä 

ULOS TALOSTA, POIS PIHASTA 
TOIMINTAVÄLINEKOULUTUKSEN 
YHTEYDESSÄ 

17.9.2020 / LAMMINPÄÄN ULKOI
LUALUE, TAMPERE

Luonnossa liikkumista ja pyö-
räilyä kello 10–14.

AMC ry:n kesäpäivää vietet-
tiin Tampereella Näsijärven 
rannalla onginnan, melonnan 
ja vertaisuuden merkeissä. 
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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 voi-
dakseen osallistua ja liikkua. 
Kommunikoinnin ja ruokailun 
sujumiseksi myös tarvitava 
määrä ohjaajia tai avustajia / 
yhteisö. Retkeläiset toimivat 
koulutuksessa kokemusasian-
tuntijoina. Toimintavälinekou-
lutuksen osallistujat toimivat 
avustajina retkellä ja autavat 
muun muassa siirtymisissä. 
LISÄTIEDOT JA HAKEMUKSET: 
19.8.2020 mennessä Tanja 
Tauria, Malike.

Luontokokemuksia  
ja kinestetiikkaan 
tutustumista

26.9.2020 KLO 9.30–15.00 / 
FOLKHÄLSAN REHAB KORSHOLM, 
NIILONTIE 1, MUSTASAARI, VAASA

Tervetuloa vietämään ver-
taistuellista retkipäivää ja 
kuulemaan kinestetiikasta ja 
sen tarjoamista mahdollisuuk-
sista. Retkipäivä on maksuton 
ja se on tarkoitetu vaikeasti 
vammaisten lasten perheille. 

Kinestetiikka on voimava-
ralähtöinen toimintamalli, 
joka perustuu luonnollisten 
liikemallien ja aistitoimintojen 
ymmärtämiseen. Siinä tuetaan 
ihmistä hänen perustoimin-
noissaan siten, etä hän kokee 
toimintansa mielekkäänä ja 
kykenee aktiivisesti osallistu-
maan huolimata sairaudes-
taan tai vammaisuudestaan 
(katso lisää osoiteesta www.
kinestetiikka.fi).

Päivä alkaa Folkhälsanin 
tiloissa olevalla Malike-esite-
lyllä ja Kinestetiikka-luennol-

la. Tämän jälkeen siirrytään 
omilla autoilla Pilvilammen 
ulkoilualueelle, jossa nautitaan 
retkilounas ja kahvi. Iltapäivän 
aikana on mahdollista testata 
maastovälineitä ja kokeilla 
kalaonnea Pilvilammessa. 
Ohjelmassa on myös pieni 
rentoutushetki, jossa hyödyn-
netään kinestetiikka-oppeja. 
YHTEISTYÖSSÄ: Malike, Folkhäl-
san Rehab Korsholm ja Suo-
men Kinestetiikkayhdistys ry.
LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET 

18.9.2020 MENNESSÄ: 

Elina Ala-Honkola,  
elina.ala-honkola@folkhalsan.fi  
tai puh. 050 5649323  
(klo 16 jälkeen).

Riemua vedestä  
kurssi
VAIKEASTI VAMMAISTEN  
LASTEN PERHEILLE

14.–15.11.2020 /  
RUISSALON KYLPYLÄ, RUISSALO

Vesi antaa mahdollisuuksia 
monipuoliseen harjoiteluun 

yhdessä perheen kanssa!
Kaksipäiväinen uintiin ja 

uinninavustamiseen keskityvä 
kurssi on suunnatu perheille,  
joissa on 2–16 -vuotias vai keas - 
ti vammainen lapsi. Viikon-
lopun aikana perheet oppivat 
turvalliseen ja tavoiteelliseen 
toimintaan vedessä sekä 
saavat vinkkejä avustamiseen 
uinnissa. Samalla tutustutaan 
muihin samassa elämäntilan-
teessa oleviin perheisiin.

Kurssi järjestetään yhteis-
työssä Suomen Uimaopetus-  
ja Hengenpelastusliiton kanssa.

Kurssille valitaan seitsemän 
perhetä. Kurssin omavastuu-
osuus on 65€/aikuinen ja 45€/
lapsi sisältäen täysihoidon sekä 
uinnit.

Täytä sähköinen hakulomake 
12.10.2020 mennessä osoitees-
sa: www.malike.fi -> Tapah-
tumat.
YHTEISTYÖSSÄ: Malike ja Suo-
men Uimaopetus- ja Hengen-
pelastusliito ry.
LISÄTIEDOT: Soile Honkala, 
Malike.

Liikettä päivääni, tukea omiin 
valintoihin retkipäivässä 
nautittiin talvisesta ulkoilusta 
Hollolassa.
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Etsimme yhteistyökumppaneita

Liikettä päivääni, tukea omiin valintoihin 
on yhteistyömalli, jota Tukiliiton Malike- 
toiminta ja osallisuuden tuki tekevät 
yhdessä vaihtuvien yhteistyökumppa-
nien kanssa. Malli koostuu neljästä 
erillisestä päivästä, joiden aikana 
suunnitellaan, toteutetaan ja arvioi-
daan yhdessä toiminnallinen päivä. 
Yhteistyömallin tarkoituksena on 
etsiä tapoja toteuttaa osallisuutta  
tukevaa toimintaa erityisesti vai-
keasti vammaisille ihmisille. Jos 
yhteisösi, esimerkiksi päivätoimin - 
ta tai ryhmäkoti, kiinnostuvat  
yhteistyöstä, ota yhteyttä. 
OTA YHTEYTTÄ:

Johanna Sakko, 
puh. 0401801883 tai
johanna.sakko@tukiliitto.fi 

Liikettä päivääni,  
tukea omiin valintoihin

MATKALLE, L I IKKEELLE, 
KESKELLE ELÄMÄ Ä

Suunnittele teemapäivä  
Malikkeen kanssa

Pohditteko yhteisössänne osallisuuden 
tukemista? Suunnittelett eko toimintaa 

vaikeasti vammaisten ihmisten kanssa? 
Lähdemme mielellämme ideoimaan 

teidän kanssanne matalan kynnyk-
sen toiminnallista teemapäivää! 
Teemapäivät ideoidaan, suunni-
tellaan ja toteutetaan yhdessä. 
Malike mahdollistaa kaikkien 
osallistumisen erilaisten 
toiminta välineiden avulla. 

Erilaiset yhteisöt, kuten yhdis-
tykset, ryhmäkodit ja päivätoi-

mintakeskukset voivat ehdottaa 
yhteistyötä kanssamme.  

OTA YHTEYTTÄ:  
Johanna Sakko, puh. 0401801883 tai 

johanna.sakko@tukiliito.fi

Yhdessäteemapäivä 

MATKALLE, L I IKKEELLE, 
KESKELLE ELÄMÄ Ä
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Toimintavälineiden 
kokeilu

TAMPERE, MALIKE
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, TOIMINTA-  
JA HARRASTUSVÄLINE-
VUOKRAAMO, 
VAMMAISPERHE YHDISTYS  
JAATINEN RY

puh. 09 477 1002 tai  
akseli@jaatinen.info
KÄYNTIOSOITE: 
Vellikellonpolku 1,  
00410 Helsinki
POSTIOSOITE: 
Parivaljakontie 6,  
00410 Helsinki

VÄLINEIDEN LUOVUTUKSET JA  
PALAUTUKSET: 
ma–to klo 10–16.  
Muina aikoina sopimuksen 
mukaan.

ROVANIEMI,  
KOLPENEEN  
PALVELUKEKSUS

Myllärintie 35,  
96400 Rovaniemi

TOIMINTAVÄLINEIDEN  
VARAUKSET:
Riku Ollikainen 
puh. 040 356 0941,  
riku.ollikainen@kolpene.fi
Yhteydet ensisijaisesti sähkö-
postilla.
MUUT YHTEYDENOTOT:
Rauni Väliranta 
puh. 040 707 1563, 
rauni.valiranta@kolpene.fi

VÄLINEIDEN LUOVUTUKSET JA  
PALAUTUKSET:
ma-to 8–16 ja pe 8–14.
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LISÄÄ TIETOA  
OPPAISTAMME!

Vammainen henkilö tarvit-
see arkensa sujumiseksi  
sekä toimintakyvyn yllä-
pitämi seksi ja edistämi-
seksi usein erilaisia apu- 
tai toimintavälineitä. 

Tietoa toimintavälineistä löydät 
Malikkeen apu- toimintavälineoppaasta. Esitelem-
me oppaassa välineitä, joiden käytöstä meillä on 
laaja kokemus toiminnassamme yhdessä vaikeasti 

vammaisten lasten ja aikuisten 
sekä heidän perheidensä ja 
lähi-ihmistensä kanssa.

Vammaiselle henkilölle 
voidaan hakea apuvälinetä 
useiden eri lakien nojalla. 
Lisätietoa löydät Oikeus 
tarvitaviin apuvälineisiin 
-oppaasta. 

  Oppaat löytyvät osoiteesta:  
 www.malike.fi > Materiaalit

TOIMINTAVÄLINEIDEN VUOKRAAMINEN  
LYHYTAIKAISEEN KOKEILUUN

– Malike vuokraa toimintavälineitä vaikeasti vam-
maisille ihmisille.

– Välineisiin voi tutustua osoiteessa www.malike.fi 
> Kokeile toimintavälineitä

– Ajankohtaisen varaustilanteen näet osoiteessa 
htp://varaus.malike.fi, jossa voit lähetää varaus-
pyynnön yksitäisestä välineestä.

– Varauksen voi tehdä puhelimitse,  
puh. 040 483 9327.

– Toimintavälineiden vuokra-aika on 1–3 viikkoa.
– Välineet voidaan noutaa vuokraamosta tai ne 

voidaan toimitaa rahtina (lukuun otamata  
sähköistetyjä polkupyöriä sekä muita suuriko-
koisia ja teknisiä välineitä).

– Välineiden noutaminen vuokraamosta on suosi-
teltavaa, jota voimme ohjata ja neuvoa välineen 
käytössä sekä turvallisuusasioissa.

– Voit varata myös ajan toimintavälineen kokeiluun 
Malike-keskukseen Tampereelle. 

– Toimintavälineen mukana tulevat käytöohjeet 
sekä ohjeet palautuksesta.

– Vuokraaja vastaa välineen turvallisesta käytöstä ja 
säilytyksestä.

– Vuokraaja maksaa välineen vuokran lisäksi mah-
dolliset rahtikulut. Lasku lähetetään vuokrauksen 
jälkeen.

M alike tarjoaa neuvon-
taa toimintavälineiden 
käytöön ja hankintaan 

liityen. Toimintavälineitä voi kokeil-
la tapahtumissa ja kursseilla. Niitä 
voi myös vuokrata lyhytaikaiseen 
kokeiluun. 

Vuokraamotoiminnan tavoiteena 
on mahdollistaa toimintavälinei-
den kokeilu ennen oman välineen 
hankintaa tai tilapäiseen käytöön 
esimerkiksi lomamatkalle. Lyhytai-
kaisen kokeilun avulla välineiden 
hankintaa suunnitelevat henkilöt tai 
tahot (esimerkiksi koulu-, terveys-, 
ja liikuntatoimet sekä ryhmä- ja 
palvelukodit) voivat varmistaa, etä 
heille hankitava väline on sopiva. 

Toistuvaan ja jatkuvaan tarpee-
seen Malike ei pysty vastaamaan. 
Toimintavälineet ovat vuokrata-
vissa, kun ne eivät ole Malikkeen 
omassa käytössä.

Toimintavälinevuokraamot palve-
levat vaikeasti vammaisia ihmisiä, 
jotka tarvitsevat toimintavälineen 
ja toisen ihmisen apua voidakseen 
liikkua ja osallistua. Henkilöt, joiden 
toimintakyky on alentunut ikäänty-
misestä johtuvista syistä eivät kuulu 
Malikkeen kohderyhmään. 

Malikkeen vuokraamo Tampe-
reella palvelee toimintavälineiden 
vuokraajia valtakunnallisesti. 

Helsingin vuokraamoa ylläpitää 
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry 
Malminkartanossa ja Rovaniemen 
vuokraamoa ylläpitää Kolpeneen 
palvelukeskus, joista välineet ensisi-
jaisesti noudetaan.

 Tietoa muista apu- ja toimintavälineitä 
vuokraavista ja lainaavista toimijoista 
löytyy osoiteesta www.välineet.fi
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V altakunnalliset lääkinnällisen 
kuntoutuksen apuvälineiden 
luovutusperusteet-oppaalla 

ohjataan apuvälineiden luovutamista. 
Opas on lakia ja asetusta alempitasoinen. 
Oppaan johdanto-osassa todetaan, etä 
luovutusperusteilla ei suljeta pois minkään 
CE-merkityn apuvälineen luovutamista, 
kun asetuksen mukaiset kriteerit täyt-
tyvät. Luovutusperusteiden kirjauksista 
riippumata tulee aina tehdä yksilöllinen 
tarvearviointi ja myöntää apuväline aina 
silloin, kun asiakkaalla on apuvälinease-
tuksen mukainen tarve apuvälineelle.

Terveydenhuoltolaki ja valtioneuvos-
ton asetus lääkinnällisen kuntoutuksen 
apuvälineiden luovutuksesta velvoitavat 

Polkupyörä  
apuvälineenä 

apuvälineyksiköitä tekemään yksilöllisiä 
ratkaisuja, huomioiden asiakkaan toimin-
takyky, elinympäristö ja elämäntilanne. 
Asetuksen mukaan tavoiteena ei ole 
pelkkä selviytyminen päivitäisestä elä-
mästä, vaan toimintakyvyn ylläpitäminen, 
edistäminen tai heikkenemisen ehkäisy, 
tulee myös huomioida. 

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuk-
sien sopimus on Suomessa voimassa 
laintasoisena ja se velvoitaa päätöksen-
tekijöitä toimimaan sen mukaan. Sen 
artiklat eivät ole toiveita, vaan määräyksiä 
siitä, kuinka tulee toimia kohti vammais-
ten ihmisten yhdenvertaisuuta, osalli-
suuta ja itsemääräämisoikeuta. Sopimus 
myös velvoitaa Suomea edistämään 

vammaisille ihmisille tarkoitetujen 
kuntoutukseen liityvien apuvälineiden ja 
apuvälineteknologian saatavuuta, tunte-
musta ja käytöä. 

Apuvälinepyörä pienen  
vaikeasti vammaisen lapsen  
kuntoutusvälineenä
Motorisen kehityksen edistyminen vaatii 
sensorisen integraation kehitymistä ja 
nämä vaativat kehityäkseen harjoitusta. 
Pyöräily antaa paljon sensorisia aistiär-
sykkeitä ja mahdollisuuden toistuvaan, 
pitkäkestoiseen vuorotahtiseen liikkee-
seen. Lapsen motoriseen kehitykseen 
liityy vuorotahtinen liike jo ryömimään 
ja kontaamaan opetelusta alkaen. Osa 
lapsista ei kykene tekemään vuorotahtista 
liiketä aktiivisesti itse, tai toistomäärät 
jäävät hyvin vähäisiksi.

Oikein valitu apuvälinepyörä mahdol-
listaa vaikeasti vammaiselle lapselle riit-
tävän vuorotahtisen liikkeen toistomäärän 
saamisen. Kehon osien aktiivinen käytö 
harjaannutaa hermostollisia prosesseja 
ja samalla kehon hallintaa. Pyöräily mah-
dollistaa vaikeasti vammaiselle lapselle 
myös pystyasennossa toimimisen, mikä 
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puolestaan avaa lapselle uuden maail-
man havainnoimiseen ja vuorovaikutuk-
seen ympäristön kanssa. Havaintotoi-
mintojen aktivoimisella tiedetään olevan 
vaikutusta muun muassa kognitiivisten 
toimintojen kehitymiselle.

Apuvälinetandemit  
kuntoutusvälineenä
Pitkäkestoisen toistuvan polkemisliik-
keen kuntoutavat vaikutukset ovat samat 
riippumata polkupyörän renkaiden tai 
polkijoiden lukumäärästä ja sijainnista. 

Peräkkäin ja rinnakkain ajetavat apu-
välinetandemit on suunniteltu tukemaan 
vammaisen henkilön pyöräilyä. Niillä 
varmistetaan turvallisuustekijät silloin, 
kun asiakkaalla on esimerkiksi hahmo-
tus-, näkö- tai ymmärtämisen haasteita. 

Kognitiiviset tekijät voivat esimerkiksi ke-
hitysvammaisella tai autistisella henkilöllä 
estää itsenäisen pyöräilyn yksin, muta se 
on mahdollista tandempyörällä. Pyöräily 
voi olla autistiselle nuorelle hyvä keino 
purkaa fyysistä aktiivisuuta ja sitä kauta 
autaa toiminnan säätelemisessä. 

Maailmalta löytyy paljon tutkimuksia 
polkemisliikkeen kuntoutavista vaiku-
tuksista. Käytöön luovutetu apuväline-
tandem mahdollistaa suuret toistomäärät 
ja pitkäkestoisen harjoitelun, sekä tukee 
harjoiteluun motivoitumista. Pyöräilyllä 
voidaan tukea lapsen kasvua, kehitystä ja 
osallistumisen mahdollisuuksia. 

Olemme Malike-toiminnassa saaneet 
apuvälinepyörän saaneilta perheiltä ja 
niitä myöntäneiltä ammatilaisilta lukuisia 
palauteita pyöräilyn positiivisista, kun-
toutavista ja kehitystä tukevista vaikutuk-
sista: toimintakykyyn, nivelliikkuvuuteen, 
vuorovaikutukseen, lihasjäykkyyden vähe-
nemiseen, koordinaatioon, verenkierron 
vilkastumiseen, iän mukaiseen toimintaan 
osallistumiseen ja jatkuvasti istuvalle 
vaikeasti vammaiselle lapselle aktiivises-

ta pystyasennossa toimimisesta. Lisäksi 
pyöräilyllä voidaan lisätä tutkimuksissakin 
todetuja luonnon terveysvaikutuksia. 
Kuulemme myös valitetavan usein, etä 
aktiivisen apuvälinepyörän myöntäminen 
on eväty vedoten luovutusperusteisiin, 
vaikka myöntämiselle on ollut terapeutin 
tai kuntoutustyöryhmän suositus. 

Vastuu lain, asetuksen ja YK:n vam-
maisten oikeuksien sopimuksen toteu-
tumisesta on niillä, joilla on valtaa tehdä 
päätöksiä. 

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY / MALIKE-TOIMINTA 
KÄYTTÄJÄLÄHTÖISTEN APUVÄLINEPALVELUIDEN  
ASIANTUNTIJAT

TANJA TAURIA 
VERKOSTOKOORDINAATTORI,  
TOIMINTATERAPEUTTI

ANTTI TULASALO 
TOIMINTAVÄLINENEUVOJA , 
FYSIOTERAPEUTTI

VASEMMALLA: Rinnakkain poljettava kolmi-
pyöräinen tandem VanRaam Fun2GO.

VIERESSÄ: Kolmipyöräinen polkupyörä 
Momo Schucmann.

Peräkkäin poljettava kolmipyöräinen 
tandem Draisin Capitan Duo.
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Lattialta  
pöydän  
ääreen

Yhdessä kyläilemään tai 
ulos syömään lähteminen  
on istuintuen takia helppoa 
ja mukavaa.
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GoTo Seat -istuintuen 
avulla Hilda Tolonen, 3, 
pääsee jakamaan  
ravintolahetket sisarus-
tensa ja vanhempiensa 
kanssa. Saara Tolonen 
kuuli Malikkeen kortti-
kampanjasta ystävältään, 
joka oli hankkinut apu-
välineitä kortteja myy-
mällä. 

TEKSTI MARJAANA TUNTURI 
KUVAT TOLOSTEN KOTIALBUMI JA MALIKE

T olosten uusperheessä on kuusi las-
ta. Hilda on lapsista toiseksi nuorin 
ja hänen elämässään jokainen 

päivä on ihme. Diagnoosinsa perusteel-
la Hildan olisi nimitäin pitänyt kuolla jo 
vasta syntyneenä. 

Vaikka Hildan elämä on kulkenut toisella 
tavalla kuin diagnoosin mukaan on odo-
tetu, pienen tytön tarpeisiin suhtaudutaan 
aina vain nihkeästi. Oikeus osallisuuteen 
kuuluu kuitenkin ihan jokaiselle ihmiselle, 
myös Hildalle. 

– Meidän on pitänyt taistella monista 
Hildan apuvälineistä, joten tuntui mukaval-
ta saada Malikkeen kauta tällainen positii-
vinen kokemus, Hildan äiti Saara kertoo. 

Malikkeella Hildan ja perheen tarpeisiin 
suhtaudutiin Saaran mukaan ystävälli-
sesti. Kortikampanjan avulla Toloset 
saivat lunastetua GoTo Seat -istuintuen 
mukavasti. 

Ihan alkuun kortien myyminen tosin 
tuntui vanhemmista tyrkytämiseltä. Moni 
korteja ostanut sanoi kuitenkin, etä oli 
jo pitkään mietinyt, miten voisi autaa 
perhetä.

– Jotkut ilahtuivat siitä, etä löytyi tällai-
nen mahdollisuus tukea meitä. 

Saara kertoo, etä hän vastusteli pitkään 
apuvälineiden tuomista kotiin, koska ne 
ovat niin isoja ja rumia. Hilda pystyi istu-
maan pitkään syötötuolin vauvaosassa, 
minkä vuoksi apuvälineille ei alkuun ollut 
pakotavaa tarveta. 

Kun apuvälinetuolia lopulta tarvitiin, 
otetiin se, mikä apuvälinekeskuksesta 
annetiin. Vasta kun eräs Saaran ystä-
vä kommentoi, etei annetu tuoli tue 
Hildaa ollenkaan oikealla tavalla, Toloset 

ymmärsivät pyytää Hildalle sopivampaa 
apuvälinetuolia.

– Tieto kehitysvammaisten tukimuo-
doista on kauhean pirstaloituneena, ja 
joskus tuntuu, etä tietoja jopa salataan. 
Olen saanut kaikki kehitysvammaisuuteen 
ja tukiin liityvät tietoni vertaistuen kauta, 
Saara kertoo.

Nykyisin perhe saa tietoa sopivista apu-
välineistä fysioterapeutilta, joka käy To-
losilla antamassa Hildalle Kelan tukemaa 
fysioterapiaa. Pian Hilda saa apuväline-
yksiköstä apuvälinerataat, joissa voi istua 
niin, etä näkee paremmin ympärilleen ja 
pääsee osaksi muiden touhuja. Saara on 
suunnitellut myös pulkan vuokraamista 
Malikkeelta, kunhan tulee talvi ja lunta. 

– Olisi mukavaa kokeilla Hildan kanssa 
uusia tapoja ulkoilla. 

Huonojen kokemusten takia Tolo-
sille ei tullut mieleenkään hakea GoTo 
Seat -istuin tukea Hildalle lääkinnällisen 
kuntou tuksen apuvälineenä. Nyt istuin-
tuki on onneksi olemassa, koska sillä on 
iso merkitys koko perheen arjen kannalta. 
Yhdessä kyläilemään tai ulos syömään 
lähteminen on istuintuen takia helppoa ja 
mukavaa. 

– Hildan ei tarvitse enää kökötää ravin-
toloissa rataissa tai latialla, vaan hän 
pääsee muiden mukaan pöytään, Saara 
kertoo. 

Isä Jukka Tolonen ja Hilda Tolonen Apu-
välinemessuilla. 
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KORTTIKAMPANJA

Malikkeen korttikampanja on käynnistynyt vuonna 2008 ja  
sillä on hankittu vuoden 2019 loppuun mennessä yhteensä  
245 välinettä. Vuoden 2019 aikana korttikampanjalla hankittiin 10 
välinettä. Suosituin väline kampanjassa on ollut Snow Comfort 
-kelkka, joita on hankittu 125 kappaletta.

 Kampanja on voimassa 31.12.2020 saakka. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Näin se toimii:
– Valitse korttikampanjan valikoimasta väline, jonka haluat 

hankkia ja ilmoittaudu mukaan.
– Saat postitse myyntisopimuksen. Palauta se allekirjoitettuna.
– Saat välineen hankintaan tarvittavan määrän kortteja kah-

deksan kortin nipuissa, joiden hinta on kahdeksan euroa. 
Kun olet myynyt kaikki kortit (myyntiaika on 4 kk), tilitä 
summa Malikkeelle

– Maahantuoja toimittaa välineen kotiisi.
– Kampanjan mahdollistavat yhteis työkumppanit ja kampan-

jaa tukevat lahjoittajat.

 Lisätietoja ja kampanjaan ilmoittautumiset:  
Päivi Ojanen, paivi.ojanen@tukiliitto.fi tai puh. 050 587 0084.

Toimintavälineet 
edistävät  
vaikeasti  
vammaisten  
ihmisten  
osallistumisen  
mahdollisuuksia 

Malikkeen korttikampanjan  
avulla vaikeasti vammaiset lapset  
tai aikuiset voivat hankkia toiminta
välineitä itselleen. Kampanjaan  
osallistuessasi hankit toiminta  
välineen kortteja myymällä. 

Korttikampanjan  toimi ntavälineet

STABILO -ASENTOTYYNY (KOKO L) tukee yksilöllisesti käyttäjän asentoa  
erilaisissa istuimissa. Tyyny muotoillaan haluttuun asentoon, ja ylimää - 
räinen ilma pumpataan pois mukana tulevalla pumpulla. Tyyny jää 
haluttuun muotoon. Asentotyynyn saat myymällä 110 KORTTIPAKETTIA.

SNOW COMFORT -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.

” Korttikampanja edistää vaikeasti  
vammaisten ihmisten osallistumisen 
mahdollisuuksia”
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Korttikampanjan  toimi ntavälineet

SNOW BABY FUN -KELKKA soveltuu 1–3-vuotiaalle lapselle lumella ja 
jäällä liikkumiseen. Kelkassa on 3-pistevyöt ja säädetävä työntö-
kahva. Kelkan saat myymällä 30 KORTTIPAKETTIA. 

WHEELBLADES-PYÖRÄTUOLISUKSET helpotavat lumella liikkumista. 
Ne kiinnitetään pyörätuolin pieniin tukipyöriin nopeasti, ilman 
työkaluja. Pyörätuolisukset saat myymällä 30 KORTTIPAKETTIA. 

GOTO SEAT -ISTUINTUKI latiatuella (koko 1 tai 2) mahdollistaa 
istumisen tasaisella alustalla. Ilman latiatukea kevytä istuintu-
kea voidaan käytää myös esimerkiksi tuolissa, ostoskärryissä tai 
kelkassa. Istuintuen saat myymällä 80 KORTTIPAKETTIA.

UPSEE-PYSTYASENNON TUKI (KOKO M TAI L) mahdollistaa jaloilleen  
varaavalle lapselle kokemuksen pystyasennossa. Tuessa on muka-
na myös erikoissandaalit, joihin asetetaan sekä lapsen, etä aikui-
sen jalat. Pystyasennon tuen saat myymällä 75 KORTTIPAKETTIA.

SCOOOT-MONITOIMIALUSTA on suunniteltu 2–6-vuotiaille lapsille. 
Se antaa mahdollisuuden liikkua, leikkiä ja tutustua ympäristöön. 
Alustaa on helppo muunnella neljään eri käytötarkoitukseen: 
kontaus/ryömintä mahallaan, skuutaus istuen jaloilla liikutaen, 
pyörätuolina renkaista kelaten tai työntöaisasta työntäen. Moni-
toimialustan saat myymällä 125 KORTTIPAKETTIA. 

ADA LAP PÖYTÄ- JA LISÄVARUSTETELINE on helppokäytöinen ja se 
pysyy tukevasti paikoillaan käytäjän pyörätuolissa tai nojatuolin 
istuintyynyn alle asetetuna. Telineen käytöä voi soveltaa monissa 
tilanteissa ja siihen on saatavana erilaisia lisäosia. Kampanjan teli-
neessä on perusosan lisäksi asennusputki, tarjotin ja vapateline. 
Pöytä- ja lisävarustetelineen saat myymällä 45 KORTTIPAKETTIA.
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Painava sana 2020
FILOSOFI FRANK MARTELA on tutkinut ihmisyytä ja sitä, mikä meidät tekee on-
nelliseksi. Uskokaa tai älkää, tulokset ovat samanlaisia yleismaailmallisesti 
kaikenlaisilla ihmisillä. Martela puhuu motivaatiotimantista, jonka alaosassa 
on asiat, jotka pitävät meidät hengissä. Näitä ovat turvallisuus, resurssit, 
hyväksyntä ja status. 

Timantin yläosaan Martela on sijoitanut asiat, jotka tekevät elämästä 
elämisen arvoisen. Näitä asioita ovat muun muassa itsensä toteutaminen 
ja ylitäminen, läheisyys ja hyväntekeminen. Näihin asioihin me myös Malik-
keessa haluamme vaikutaa. 

Osallisuuden määritelyn mukaan ihmisellä tulee olla valtaa sekä omiin 
asioihin etä kaikkien yhteisiin asioihin. Tämän lisäksi mahdollisuus toimia 
erilaisissa yhteisöissä nähdään osallisuuden tärkeänä elementinä. Osalli-
suus on universaalia ja sen tulisi toteutua kaikilla ihmisillä. Näinhän asia ei 
kuitenkaan ole. Kun ihmisellä on jokin vamma, esimerkiksi puhe-, liikunta- 
tai kehitysvamma, osallisuus kapenee aina jonkin verran. Kuinka paljon se 
kapenee, riippuu lähi-ihmisistä, asuinkunnasta, palveluista, tuesta ja muusta 
ympäristöstä. Kun ihmiset voivat elää itselleen mielekästä elämää, jollai-
sesta Martela puhuu, myös osallisuus toteutuu. 

Kierrän Malikkeen suunnitelijana paljon ympäri Suomea ja tapaan mielen-
kiintoisia ihmisiä. Usein ihmisten, joilla on jokin vamma, asioista puhuvat 
muut ihmiset, kuten työntekijät ja omaiset. Malikkeen Mun elämäni muutos 
-kampanjalla halutiin nostaa esiin se, mistä ihmiset itse haluavat kertoa. 
Kampanjan videot kuvatiin Apuvälinemessuilla marraskuussa 2019. Videoilla 
ihmiset kertovat omassa elämässään tapahtuneesta muutoksesta ja siitä, 
miten tämä muutos on vaikutanut omaan elämään. Kampanjan videoilla 
tulee esiin se, miten erilaisia ihmisten elämänpolut ovat. Jotkut ovat saaneet 
elämässään juuri oikeanlaista tukea, joka on mahdollisesti vaikutanut 
muutoksen syntymiseen. Lopputuloksena saimme 13 erilaista tarinaa, joita 
kertovat ihmiset itse. Katso videot osoiteesta: youtube.com/tukiliito.

JOHANNA SAKKO 
SUUNNITTELIJA, MALIKE

”Kun ihmiset  
voivat elää  
itselleen miele
kästä elämää, 
myös osallisuus 
toteutuu.”
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Malike-toiminnan esimies
050 5561 273
susanna.tero@tukiliitto.fi
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Suunnittelija, aikuisten toiminta
040 1801 883
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Toimintavälineneuvoja
050 9177 471
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Soile Honkala
Suunnittelija, perheiden toiminta
050 3139 848
soile.honkala@tukiliitto.fi

Tanja Tauria
Verkostokoordinaattori
050 3764 980
tanja.tauria@tukiliitto.fi

Päivi Ojanen
Palveluneuvoja
050 5870 084
paivi.ojanen@tukiliitto.fi

Kari Mäkinen
Toimintavälineohjaaja
040 1678 555
kari.makinen@tukiliitto.fi

Ota yhteyttä
Malike-keskus 
Sumeliuksenkatu 18 B 3. krs, 
33100 Tampere 
Puh: 040 4839 327  
sähköposti: malike@tukiliito.fi
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Lahjoittamalla annat vaikeasti vammaisille lapsille,  
nuorille ja aikuisille mahdollisuuden liikkumisen 
riemuun. Sinun avullasi voimme hankkia toiminta
väli neitä, joiden avulla vaikeasti vammaiset ihmiset 
pääsevät ensimmäistä kertaa elämässään esimerkiksi 
liikkumaan metsässä, katsomaan tähtitaivasta ran
nalle, matkustamaan tai vaikka pulkkamäkeen koko 
perheen voimin. Lahjoituksesi antaa paljon enemmän 
kuin pelkän toimintavälineen. Annat valtavan ilon, 
riemun ja tunteen yhteenkuulumisesta.

– Lahjoita haluamasi summa MobilePay mobiilimak
suna lyhytnumeroon 22242.

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

– Lahjoita verkon kautta www.tukiliitto.fi/malike/
tuetoimintaamme

Keräyksellä on Poliisihallituksen lupa, tarkemmat tiedot www.
tukiliitto.fi/fija tue/  Kerätyt varat käytetään kuluvan vuoden tai 
seuraavan vuoden aikana kyseessä olevaan lahjoituskohteeseen.

Tue Malikkeen toimintaa

MATKALLE, L I IKKEELLE, 
KESKELLE ELÄMÄ Ä


