
 

 

LAINATTAVAT TOIMINTAVÄLINEET YLÖJÄRVEN KAUPUNGILLA 

 

Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut on kehittänyt soveltavan liikunnan välinelainausta. Niitä 

lainataan Ylöjärven ja ympäristökuntien henkilöille, joilla on pitkäaikaissairaus, liikkumisrajoite tai 

toimintakyvyn haitta. Lainaus on maksutonta. Katso kunkin välineen kohdalta, mistä välinettä 

lainataan. 

Lainausehdot: 

-Lainaaja käyttää välineitä omalla vastuullaan ja tutustuu käyttöohjeisiin ennen välineen käyttöä. 

-Välineitä ei ole vakuutettu lainauksen ajaksi. Lainaaja vastaa välineille sattuneista vahingoista, lukuun 

ottamatta normaalista käytöstä johtuneita rikkomuksia. 

-Lainaaja noutaa ja palauttaa välineet sopimuksen mukaan. 

-Laina-aika on sovittavissa ja se kirjataan sopimukseen. Kirjaston toimintavälineiden lainausaika on 1 viikko. 

-Lainaus on maksuton. 

-Palauttamatta jääneestä tai kadonneesta välineestä/työkalusta lainaaja sitoutuu korvaamaan tarvikkeen 

jälleenhankintahinnan. 

-Lainattava väline palautetaan kuivattuna, puhdistettuna ja pakattuna.  

 

Lisää lainattavia välineitä löydät Välineet.fi -sivuilta, joka on toimintavälineitä sekä vammaisurheilun ja -

liikunnan apuvälineitä vuokraavien tahojen yhteinen valtakunnallinen verkkopalvelu. 

 

Ympärivuotiseen käyttöön sopivat välineet 

Nummikoti/Huiskeen toimintavälineet: 

• Aurinkokeinu, jota voi tulla Nummikotiin kokeilemaan, ei lainata, koska on asiakkaan 

henkilökohtainen 

• Maastopyörätuoli Hippocampe koko XL 

• Lainaus p. 050 390 4818   

• Lainaus sijainti: Koivumäentie 1, 33470 YLÖJÄRVI 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valineet.fi/


Aurinkokeinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maastopyörätuoli Hippocampe koko XL 

- Maastopyörätuoli Hippocampe on kolmirenkainen monitoimiväline, joka soveltuu monenlaiseen maastoon. 

- Leveät ilmatäytteiset renkaat, takana työntöaisa sekä edessä vetonaru. 

- Maastopyörätuolin avulla voi liikkua avustettuna (työnnettynä ja/tai vedettynä) tai itse kelaten esim. 
maastossa ja uimarannalla. 

- Tukevan istuimen lisäksi tuolissa on käsinojalliset sivutuet, niskatuki ja neopreeninen nelipisteliiviturvavyö. 

- Tuoli menee osina pieneen tilaan (jääkiekkokassi) ja se on koottavissa ilman työkaluja. 

- Maastopyörätuoli kelluu tyhjänä vedessä ja sillä voi avustaa uimarin uimaan ja pois uimasta. 

- Käsinojissa ja istuimen sekä jalkalaudan välissä suojaavat verkkokankaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kesävälineistö (polkupyörät) 

Nummikoti/Huiskeen toimintavälineet: 

• Yhdistelmäpyörä (sähköapu) Voi tulla Nummikotiin kokeilemaan, ei lainata ulkopuolelle, koska on 

asiakkaan henkilökohtainen. 

• Lainaus p. 050 390 4818   

• Lainaus sijainti: Koivumäentie 1, 33470 YLÖJÄRVI 

 

Talvivälineistö 

 

Ylöjärven liikuntapalvelut: 

-Snow comfort -kelkka 2 kpl 

- Lainataan vain Ylöjärveläisille vaikeavammaisten lasten ja nuorten perheille! 

• Loivaan mäkeen sekä lumella ja jäällä liikkumiseen 

• Ensisijaisesti liikuntarajoitteisille 

• Kuljetus koottuna 

• Laina-aika ollut 2 viikkoa 

• Välineet ovat Lions Club Ylöjärvi/Teivon lahjoittamia. 

• Lainaus riikka.tuominen@ylojarvi.fi  

• Lainaus sijainti: Koulutie 6, 33470 YLÖJÄRVI 

 

 Snow Comfort-kelkka 

 

 

 

 

 

 

 

 Snow Comfort-kelkka soveltuu loivaan pulkkamäkeen sekä lumellla ja jäällä liikkumiseen. 
- Kelkkaa voi työntää niskatuessa olevasta työntökahvasta ja/tai vetää kelkan keulassa olevasta vetonarusta. 
- Kelkan takana on irrotettava jalas ja sitä on mahdollista potkutella potkukelkan tapaan. 
- Muotoiltu istuin, turvavyöt, säädettävä niskatuki ja jarru. 

- Molemmilla sivuilla on jarrukahvat. Lisäksi kelkassa on avustajalle erillinen seisonta aluista jossa on jarru. 
- Kelkan koko pituus 130 cm, leveys 53 cm, korkeus106 (kuljetuksessa n.47 cm) ja paino n.15kg. 
- Soveltuu lapsesta aikuiseen, painoraja 80kg (seisonta alustalla n. 60 kg). 

mailto:riikka.tuominen@ylojarvi.fi


 

Nummikoti/Huiskeen toimintavälineet: 

• Ahkio istuimella.Voi tulla Nummikotiin kokeilemaan, ei lainata ulkopuolelle, koska on asiakkaan 

henkilökohtainen. 

• Tyhjiö- asentotyyny Stabilo. Voi tulla Nummikotiin kokeilemaan, ei lainata ulkopuolelle. 

• Kelkka Snow comfort 

• Pyörätuolin sukset Wheelblades 

• Lainaus p. 050 390 4818   

• Lainaus sijainti: Koivumäentie 1, 33470 YLÖJÄRVI 
 

 Wheelblades-sukset 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wheelblades-sukset kiinnitetään pyörätuolin pieniin tukipyöriin ja ne ohjautuvat tukipyörien mukana. 

- Sukset mahdollistavat pyörätuolilla liikkumisen talvella kävelyyn tarkoitetulla melko kovapohjaisilla väylillä. 

- Sukset ovat tarkoitettu päivittäiseen pyörätuolilla liikkumiseen talviolosuhteissa. Niitä ei ole tarkoitettu 
urheiluun tai mäenlaskuun eikä   liikkumiseen syvässä lumessa. 

- Wheelblades- pyörätuolisukset soveltuvat niin itsenäisesti kuin avustettuna liikkuville pyörätuolin käyttäjille. 

- Sukset on tarkoitettu käytettäväksi manuaalipyörätuoleissa, ei sähköpyörätuoleissa. 

- Sukset on suunniteltu renkaisiin, jotka ovat halkaisijaltaan 80-200 mm ja leveydeltä 20-60 mm. 

 

 

 

 

 

 

 



Tyhjiö-asentotyyny Stabilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahkio istuimella 

 

 

 

 

Snow comfort kelkka 

 

 

 

 

 

 

 

• Snow Comfort-kelkka soveltuu loivaan pulkkamäkeen sekä lumella ja jäällä liikkumiseen. 
• Kelkassa on selkänojallinen muotoiltu istuin, niskatuki, sivutuet sekä lantion-, polvi- ja 

nilkkavyö sekä jarru. 
• Kelkkaa voi työntää työntökahvasta ja/tai vetää keulassa olevasta vetonarusta. 
• Kelkan takana on irrotettava, jarrulla varustettu jalasosa, jolta kelkkaa on mahdollista 

potkutella potkukelkan tapaan ja käyttää avustajan seisomalautana loivaa mäkeä 
laskettaessa. 

• Kelkan koko: pituus 120 cm, leveys 50 cm (Istuimen 40 cm) ja paino 14 kg. Kelkan 
kokonaiskorkeus työntöaisan ollessa paikalla 104 cm. 

• Soveltuu lapsesta aikuiseen, painoraja 90 kg. 
 

 



 

Ylöjärven kirjastot: 

• Ylöjärven kirjastoista on lainattavissa toimintavälineitä omatoimiseen liikkumiseen ja pelailuun. 

Laina-aika välineillä on viikko. Lainaus onnistuu normaalilla Piki-kirjastokortilla. Ajankohtaisin listaus 

vuokrattavista välineistä sekä varaustilanne löytyy kirjastojen PIKI-verkkokirjastosta piki.fi. Lyhyt 

käyttöohje: Valitse ensin Muita aineistoja > Urheiluvälineet ja valitse haluamasi kirjasto Rajaa 

tulosta - valikon alta. 

• Lisätietoa kirjastojen lainattavista esineistä kirjaston kokoelmasivuilta. 

 

Kirjasto Leija: 

• Lainaus: https://piki.finna.fi/  tai kirjaston asiakaspalvelusta lainaus 040 133 1431 tai 040 133 1432. 

• Lainaus sijainti: Koivumäentie 2, 33470 Ylöjärvi 

 

-TykeSkateR luistelutuki, 2 kpl 

-- Lainataan vain Ylöjärveläisille vaikeavammaisten lasten ja nuorten perheille! 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Korkeuden säätö 68-100cm 

• Saa kasattua kuljetuksen ajaksi 

• Laina-aika 1 viikko 

• Välineet ovat Lions Club Ylöjärvi/Teivon lahjoittamia. 

 

 

-Lumikengät (4 paria) 

• Kantavuus 77-114 kg 

• Laina-aika 1 viikko 

 

 

 

 

https://www.ylojarvi.fi/kokoelmat-ja-e-aineisto
https://piki.finna.fi/


 

-Retkiluistimia (3 paria) 

 

 

 

 

 

 

• Talvikenkiin sopivat. Koot: 1x36-40, 1x40-45 ja 1x45-48. 

• Laina-aika 1 viikko 

 

 

Kirjasto Viljakkala: 

• Lumikengät (3 paria). Kantavuus 77-114 kg.  

•     Retkiluistimia (3 paria). Talvikenkiin sopivat. Koot: 1x36-40, 1x40-45 ja 1x45-48 

• Laina-aika 1 viikko 

• Lainaus: https://piki.finna.fi/  tai kirjaston asiakaspalvelusta lainaus 050 390 4714. 

• Lainaus sijainti: Aittatie 2, 39310 Viljakkala 

 

Kirjasto Kuru: 

• Lumikengät (4 paria). Kantavuus 77-114 kg. 

•  Retkiluistimet (4 paria). Koot: 2xM (SNS-side), 1xL (NNN-side) ja 1xXL (NNN-side). 

• Laina-aika 1 viikko 

• Lainaus: https://piki.finna.fi/  tai kirjaston asiakaspalvelusta lainaus 050 437 1118.  

• Lainaus sijainti: Kauppatie 7-9,34300 Kuru   

https://piki.finna.fi/
https://piki.finna.fi/

