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Tänä vuonna lahjoitamme lastensuojelutyöhön 4,5 miljoonaa euroa.







Reilusti riemua

Monimuotoinen ja moniarvoisuutta edistävä työyhteisö ja sen 
johtaminen 

HR-toimintojen ns. neutraalit käytännöt/yksilölliset vaihtoehdot eivät sulje 
ketään pois: estä työhön pääsyä, työssä onnistumista ja kehittymistä 

tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työelämässä: vastuullinen nuorten työllistäjä 

2014 alkaen Linnanmäelle on rekrytoitu osatyökykyisiä nuoria
yhteistyössä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (Vamlas) kanssa 

Asiakkaat: palvelujen ja tuotteiden sopivuus kaikille
saatavuus, käytettävyys, sopiva valikoima, turvallisuus, saavutettavuus, 
esteettömyys 

FIBS-yritysvastuuverkoston monimuotoisuusverkoston jäsen 2015 
alkaen



Nykykäytänteitä

Maksuton avustajalupa vammaisen/liikuntarajoitteisen 
avustajalle

avustettava maksaa laitteista normaalin hinnan

10 kaikille maksutonta laitetta, maksuton sisäänpääsy ja ohjelma!

Suuri osa huvipuistolaitteista myös 
vammaisten/liikuntarajoitteisten saavutettavissa

huomioitava laitevalmistajien ohjeet: hyvin rajaavia!

katsotaan tapauskohtaisesti turvallisuusnäkökulmat huomioiden

useita laitteita emme suosittele, jos esim. tuki- tai liikuntaelinsairauksia

uloskäynnin kautta jonon ohi henkilökunnan avustuksella



Nykykäytänteitä

Laitteissa noudatetaan pituusrajoja: näissä emme tee 

poikkeuksia esim. lyhytkasvuisten kohdalla

Opaskoirat tervetulleita puistoon

Alue mahdollista kiertää pyörätuolilla, inva-WC-tiloja 

useita, ravintoloissa hissit, invapysäköintipaikkoja jonkin 

verran

Ensi kaudelle tulossa esteettömyysopas ja verkkosivut 

uudistuvat asiakaslähtöisemmiksi



Nykyhaasteita

Maasto haasteellinen pyörätuolilla 

liikkumiseen

Osa rakennuksista vanhoja, joissa esteettömyyttä ei 

huomioitu

pyritty mukautuksiin, esim. luiskia lisätty

Viestinnässä on kehitettävää: selkokielisyys, kyltitys ja 

opasteet puistossa, näkövammaisten huomiointi, 

työntekijöiden tietotaito



Reilusti riemua

Tervehdys Linnanmäen väki!

Olin eilen 4.7.2017 vieraananne ystäväni Maaritin kanssa. 

Maarit on neljä vuotta sitten halvaantunut ja vaikeasti 

vammautunut aivoverenvuodon takia. Entisenä 

aktiiviurheilijana hän luuli jo kaiken hauskan olevan ohi 

jouduttuaan pyörätuoliin. Eilinen päivä muutti aika paljon. 

Hänen suuri toiveensa oli ollut vielä joskus päästä 

Linnanmäen Vuoristorataan. Eilen toive toteutui. 

Haluaisin, että välitätte suuren suuret kiitokset 

Vuoristoradan sekä Linnunradan henkilökunnalle aivan 

upeasta ja ystävällisestä avusta. Oli liikuttavaa, kuinka 

hyvin hänet huomioitiin ja häntä autettiin. Ihan parasta 

palvelua, kymppi ei taida riittää arvosanaksi. Maaritin 

sanoin, "paras päivä koskaan". Tästä kaikesta 

innostuneena hän alkoi jo miettiä 

tandemlaskuvarjohyppyä. 

Pienillä teoilla voi olla suuret vaikutukset.

Vielä suuret kiitokset ja hyvää kesää teille kaikille!



Kysymyksiä?

Kiitos!


