
KORTTIKAMPANJA

Malikkeen korttikampanja käynnistyi vuonna 2008 ja sen avulla 
osallistujat ovat hankkineet omakseen vuoden 2022 loppuun 
mennessä yhteensä 307 välinettä. Vuoden 2022 aikana kortti
kampanjalla hankittiin 19 välinettä. Suosituin väline kampanjassa 
on ollut Snow Comfort kelkka, joita on hankittu 165 kappaletta.

NÄIN SE TOIMII:
1  Valitse korttikampanjan valikoimasta  

väline, jonka haluat hankkia ja ilmoittaudu 
mukaan.

2  Saat postitse myyntisopimuksen.  
Palauta se allekirjoitettuna.

3  Saat välineen hankintaan tarvittavan määrän 
kortteja kahdeksan kortin nipuissa, joiden 
hinta on kahdeksan euroa.  
Kun olet myynyt kaikki kortit (myyntiaika on 
4 kk), tilitä summa Malikkeelle.

4  Maahantuoja toimittaa välineen kotiisi.
5  Kampanjan mahdollistavat yhteis työ kump

panit ja kampanjaa tukevat lahjoittajat.

Oma  
toimintaväline  
kortti - 
kam pan jalla?

Malikkeen korttikampanjan avulla 
vaikeasti vammaiset lapset ja  
aikuiset perheineen voivat hankkia 
toiminta välineitä itselleen. Kampan
jaan osallistuessasi hankit toiminta
välineen kortteja myymällä. 

Korttikampanjan  toimi ntavälineet

SPLASHY -KYLPYTUKI sopii asennon tukemiseen esim. suihkussa, am
meessa tai lattialla. Tuessa on selkänojan kaltevuuden säätö ja 5pis
tevyöt. Koko 1 sopii noin 18 vuotiaille ja koko 2 noin 714 vuotiaille. 
PIENEN KYLPYTUEN SAAT MYYMÄLLÄ 93 JA ISON 110 KORTTIPAKETTIA. 

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

GOTO SEAT -ISTUINTUKI lattiatuella (koko 1 tai 2) mahdollistaa 
istumisen tasaisella alustalla. Ilman lattiatukea kevyttä istuintu
kea voidaan käyttää myös esimerkiksi tuolissa, ostoskärryissä tai 
kelkassa. Istuintuen saat myymällä 90 KORTTIPAKETTIA.

UPSEE-PYSTYASENNON TUKI (KOKO M TAI L) mahdollistaa jaloilleen  
varaavalle lapselle kokemuksen pystyasennossa. Tuessa on muka
na myös erikoissandaalit, joihin asetetaan sekä lapsen, että aikui
sen jalat. Pystyasennon tuen saat myymällä 84 KORTTIPAKETTIA.

SCOOOT-MONITOIMIALUSTA on suunniteltu 2–6vuotiaille lapsille. 
Se antaa mahdollisuuden liikkua, leikkiä ja tutustua ympäristöön. 
Alustaa on helppo muunnella neljään eri käyttötarkoitukseen: 
konttaus/ryömintä päinmakuulla, istuen jaloilla liikuttaen, pyörä
tuolina renkaista kelaten tai työntöaisasta työntäen. Monitoimi
alustan saat myymällä 130 KORTTIPAKETTIA. 

ADA LAP PÖYTÄ- JA LISÄVARUSTETELINE on helppokäyttöinen ja se 
pysyy tukevasti paikoillaan käyttäjän pyörätuolissa tai nojatuolin 
istuintyynyn alle asetettuna. Telineen käyttöä 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.

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 120 KORTTIPAKETTIA.

SNOW COMFORT -KELKKA soveltuu lumella ja jäällä liikkumiseen 
sekä mäenlaskuun loivassa pulkkamäessä. Kelkassa on laskijalle 
jarrukahvat ja takaosan seisomaalustassa erillinen painojarru 
avustajalle. Kelkan saat myymällä 58 KORTTIPAKETTIA.

” Korttikampanja edistää vaikeasti  
vammaisten ihmisten osallistumisen 
mahdollisuuksia.”

Kampanja on voimassa 31.12.2023 saakka. 
Oikeudet muutoksiin pidetään.Lisätietoja ja kampanjaan ilmoittautumiset: 

Tanja Tauria, tanja.tauria@tukiliitto.fi tai 050 3764 980.


