
Asennettavat 
apuvälineet
APUA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN



2 Mediq | Asennettavat apuvälineet

Nopea asentaa ja turvallinen! Asennus on helppo, sillä 
kumi materiaalina on nihkeä pinnaltaan ja antaa hyvän 
kitkan. Tämä tarkoittaa sitä, että joissain tilanteissa 
luiska pysyy paikallaan ilman minkäänlaista asennusta. 
Jos kuitenkin tuntuu, että luiska saattaa liikkua paikal-
taan, sen voi asentaa esimerkiksi 2-puoleisella teipillä, 
silikonilla tai ruuveilla. Asennustavan voi valita sen 
mukaan mikä kohteeseen parhaiten sopii. 

Luiskaa on helppo työstää mattopuukolla tai sahalla, 
jos siihen on tarve. Luiskat ovat leveydeltään 900 mm. 
Tämä mitta istuu lähes kaikkiin oviaukkoihin sellai- 
senaan. Korkeusvaihtoehtoja on kattavasti alkaen 
4 mm aina 60 mm asti. Luiskan etenemä riippuu sen 
korkeudesta. 

Kumiluiskat ovat helppo, nopea ja turvallinen tapa ratkaista pienten korkeuserojen tuomat ongelmat. 
Rollaattorin ja pyörätuolin käyttäjät tietävät tämän varsin hyvin, sillä aina kynnyksiä ei voida poistaa. 
Märkätilojen (suihku- ja wc-tilat) sekä ulko-ovien kynnykset on säilytettävä niin käytännön kuin viran-
omaismääräystenkin vuoksi. Jo muutaman sentin korkuinen kynnys voi olla ylitsepääsemätön este 
esimerkiksi rollaattorin käyttäjälle. 

Luiskat ja rampit

PIENTEN KORKEUSEROJEN TURVALLISEEN YLITTÄMISEEN

Kumiluiskan koko Hinta/kpl  
(alv. 0 %)

FRR04 kumiluiska 4 x 40 x 900 mm  8,64 € 

FRR06 kumiluiska 6 x 60 x 900 mm  24,12 € 

FRR08 kumiluiska 8 x 80 x 900 mm  25,32 € 

FRR10 kumiluiska 10 x 100 x 900 mm  33,96 € 

FRR12 kumiluiska 12 x 120 x 900 mm  38,88 € 

FRR16 kumiluiska 16 x 150 x 900 mm  47,64 € 

FRR20 kumiluiska 20 x 150 x 900 mm  68,04 € 

FRR24 kumiluiska 24 x 150 x 900 mm  87,72 € 

FRR28 kumiluiska 28 x 200 x 900 mm  114,96 € 

FRR32 kumiluiska 32 x 200 x 900 mm  119,88 € 

FRR36 kumiluiska 36 x 200 x 900 mm  126,72 € 

Kumiluiskan koko Hinta/kpl  
(alv. 0 %)

FRR40 kumiluiska 40 x 250 x 900 mm  150,12 € 

FRR44 kumiluiska 44 x 250 x 900 mm  161,88 € 

FRR48 kumiluiska 48 x 250 x 900 mm  168,72 € 

FRR52 kumiluiska 52 x 300 x 900 mm  216,00 € 

FRR56 kumiluiska 48 x 250 x 900 mm  210,00 € 

FRR60 kumiluiska 60 x 300 x 900 mm  243,60 €

 

HINNASTO

Kumiluiskat
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Kynnysrampeilla luiskataan matalampia korkeuseroja, 
kuten terassien ja parvekkeiden ovien kynnyksiä.  
Saatavana on suoraa ja nivellettyä mallia. Ylitettävä  
korkeusero on maksimissaan 25 cm. Kynnysramppeja 
ei tarvitse kasata. Ramppi asetetaan paikalleen ja se 
on valmiina käyttöön. Maksimi painoraja 250–300 kg 
riippuen rampin pituudesta.

Teleskooppiluiskat on helppo ottaa vaikka autoon 
mukaan. Kahvalliset ja kevyet luiskat ovat helppoja 
käsitellä. Saatavana on eri pituuksia.

Teleskooppiluiskat

Kynnysrampit

Malli T090 T120 T200 T200-3 T300

Pituus
avattuna 90 cm 119 cm 202 cm 199 cm 288 cm

Pituus
taitettuna 58 cm 75 cm 116 cm 87 cm 116 cm

Paino 2,8 kg 3,7 kg 5,6 kg 6,5 kg 8,2 kg

Kuorma 200 kg 200 kg 150 kg 150 kg 125 kg

Sisäleveys 19 cm 19 cm 19 cm 17 cm 17 cm

Suositeltu
nousukorkeus 20 cm 22 cm 40 cm 40 cm 60 cm
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Turvallisen siirtymisen takaa rampin pohjaritilän terävä 
pinta. Rampin tekee vaarallisen liukkaaksi jopa millinkin 
tasainen pinta pohjaritilässä. Tätä ongelmaa ei Mediqin 
rampeissa ole! Salmiakin muotoinen ritilän silmä pyrkii 
estämään pyörätuolin tukipyörän jumittamista rampilla 
liikuttaessa. Alumiini materiaalina tekee rampeista 
keveytensä vuoksi nopeita asentaa ja helppoja varas- 
toida. Ramppi pysyy siistinä vuodesta toiseen, koska 
se ei ruostu. Jokainen osa on kierrätettävissä.

Modulaariset alumiinirampit mahdollistavat turvallisen siirtymisen sisältä ulos säästä riippumatta. 

Tuotteella on lääkinnällisen laitteen CE-merkintä. 
Näin asiakas voi olla varma, että ramppi on tehty 
tarkoitustaan vastaavaksi, helpottamaan arjen 
turvallista liikkumista. 
  
Perusrakenne: Tasot käännöksiin, suorat ramppi- 
palat, kaiteet ja liitososat. Helposti saatavilla myös 
räätälöityjä ramppeja. Keskimääräinen asennusaika 
noin 3-6 tuntia. 

Moduulirampit
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ALUMIINIRAMPIT
• Kaikki osat täysin kierrätettävissä
• Turvallinen käyttää, vaadittavat huomiomerkinnät 

alku- ja loppupäässä 
• Terävä pohjaritilä takaa hyvän pidon ympäri vuoden. 

Tämä on rampin tärkein ominaisuus 
• Kaikki osat yhden asentajan käsiteltävissä
• Nopea asentaa jolloin säästetään työkustannuksissa
• Osat alumiinia, ei ruostu ja pysyy siistinä
• Vakiokokojen lisäksi saatavana mittatilaus- 

kokonaisuuksia
• Maksimi painoraja 400 kg
• CE-merkitty tuote, MDD 93/42/EEC,  

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
NS 11001-2:2009, AS/NZS 3856.2:1998
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Stannah-tuolihissi on akkukäyttöinen ja sähkö-
moottorilla toimiva tuoli, joka liikkuu kiskoa pitkin. 
Kisko kiinnitetään portaisiin ja se valmistetaan aina 
yksilöllisesti olemassa olevan portaikon mukaisesti. 
Stannah-tuolihissi voidaan asentaa joko suoriin tai 
kaartuviin portaisiin ja joko sisä- tai ulkokaarteeseen, 
eikä se yleensä vaadi mitään muutostöitä portaisiin.

Kun hissi ei ole käytössä, voidaan tuoliosa taittaa 
kasaan, jolloin istuin sekä jalka- ja käsituet taittuvat 
ylöspäin. Näin kulkutilaa jää riittävästi myös kapei- 
siin portaisiin. Verhoilu sekä tuolin värimaailma 
voidaan valita omien tarpeiden ja mieltymysten 
mukaan. Saatavana on kangas-, keinonahka- tai 
aito nahkaverhoilu.

Stannah-tuolihissi
Tuolihissi mahdollistaa turvallisen, mukavan ja esteettömän elämän omassa kodissa. Useimmiten tarve 
herää, kun alakerran pesutiloihin liikkuminen käy hankalaksi ja jopa vaaralliseksi. Vaihtoehtona voi olla 
muutto asunnosta toiseen, mutta tuolihissin hankinta tulee yleensä huomattavasti edullisemmaksi kuin 
mitä asunnon vaihdosta aiheutuneet kustannukset olisivat. 
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Stannah-tuolihissi
• Nopea asennus, noin 4-6 tuntia 
• Tuoli ja moottori kierrätettävissä
• Erittäin laadukas ja kestävä
• Hankinnalla voidaan välttää 

muut mittavat ja kalliit 
asunnon muutostyöt
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Lavahissit
Liikuttaessa kerroksesta toiseen tarvitsee pyörätuolin käyttäjä apuvälineen, joka mahdollistaa 
tuolin kanssa siirtymisen. Lavahissi liikkuu asennettua kiskoa pitkin portaikossa tasolta toiselle 
tai useamman kerroksen välillä. 

Yleensä asennuskohteissa ei tarvita rakenteellisia 
muutoksia, sillä kisko räätälöidään olemassa olevaan 
portaikkoon. Käyttö on helppoa. Pyörätuolia käyttä-
vä henkilö tilaa lavahissin kerrokseen, siirtyy kelaten 
lavalle ja ajaa lavahissillä haluttuun kerrokseen täysin 
itsenäisesti. 

Lavahissien avulla pääsy julkisiin kohteisiin saadaan 
esteettömäksi. Viime vuosina lavahissejä on asennettu 
moniin vanhoihin kohteisiin, joihin oli aiemmin hyvin 
hankalaa päästä esimerkiksi pyörätuolilla. Museoiden, 
ravintoloiden, toimistojen ja koulujen lisäksi lavahissit 
helpottavat liikkumista myös monissa yksityiskodeissa. 
Lavahissien kiskot valmistetaan mittatilaustyönä sekä 
suoriin että kaartuviin portaisiin.



9Mediq | Asennettavat apuvälineet



10 Mediq | Asennettavat apuvälineet

Tavallisimpia kohteita tasonostimille ovat yksityiskäy-
tössä rintamamiestalot, joissa ulko-oven ja maanpinnan 
välillä saattaa korkeuseroa olla jopa kahteen metriin 
asti. Näissä kohteissa myös portaat saattavat olla liian 
heikkokuntoiset lavahissin asennusta varten. Julkisissa 
kohteissa tasonostimen näkee parkkihalleissa, vanhoissa 
kerrostaloissa, kouluissa ja muissa rakennuksissa, joissa 
on matalia korkeuseroja. Tasonostimelle on ominaista 
avoin nostokori, jonka vuoksi sen päälle voidaan raken-
taa kevyt kate suojaamaan nostinta ulkokäytössä. 

Tasonostimet
Tasonostin on sopiva apuväline siirtymisiin kun korkeuseroa on vajaa kerrosväli. Toiminnallisuudeltaan 
tasonostin sijoittuu kuilullisen pystyhissin ja lavahissin välimaastoon. 

Tasonostin tulee asentaa aina tasaiselle, mieluiten 
100 mm vahvan betonialustan päälle. Sähkönsyö-
töksi riittää 240V 10A. Tasonostinta suunniteltaessa 
kannattaa huomioida kulkuväylät, ovien kätisyydet ja 
tasojen riittävä tila. Nostimiin on saatavana saluuna-
ovet, puomi, ylätason automaattiportti saranoilla sekä 
erilaisia kytkimiä hissin ajamiseen sekä paljon muita 
lisävarusteita. Nostimen asennus on erittäin nopea, 
kun tarvittavat alustavat rakenteelliset työt on tehty. 
Käytännössä nostin asetetaan sellaisenaan paikoilleen, 
hienosäädetään haluttu nostokorkeus ja kytketään pis-
tokkeella sähköverkkoon. Nostimen toimitus suunnitte-
lusta lähtien kannattaa jättää Mediqin ammattilaisten 
hoidettavaksi.
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Kattonostimet

Isot ja kolhot lattianostimet vievät tilaa ja vaativat 
monessa tilanteessa jopa kaksi henkilö avuksi siirto-
tilanteisiin. Kattonostimen kanssa tilanteet hoituvat 
lähes aina yhden avustajan voimin. Nykyään katto- 
nostimet ovat paljon muutakin kuin nostamisen ja 
siirtämisen apuvälineitä. Erityisillä hoivatyön liinoilla 
nostin voidaan ottaa mukaan päivittäiseen hoiva- 
työhön tekemään raskaimmat vaiheet, kuten kääntä-
minen, kylkiasennossa pitäminen, raajojen ja vartalon 

kohottaminen ja osittain asentohoivan toteuttaminen. 
Kiskoston kiinnitystapoja on monia. Lähes poikkeuksetta 
löydetään aina jokin tapa kiinnittää kiskosto mahdolli-
simman ylös lähelle katonrajaa. Asennusten suunnittelu 
ja oikean kokonaisuuden arvio tehdään veloituksetta 
Mediqin toimesta. Kattonostimen kaikki osat ovat myös 
kierrätettävissä ja nostimet sopivat poikkeuksetta lähes 
kaikille käyttäjille, jolloin kierrättäminen on tehokasta.

Kattonostimilla nostoista ja siirroista tehdään asiakkaille mahdollisimman miellyttäviä ja turvallisia. 
Suurin etu kattonostimilla saadaan siinä, että nostin ei vie lattiapinta-alaa kuten lattialla liikkuvat 
nostimet. Tämän vuoksi kattonostin onkin yksityiseen kotiin paras mahdollinen ratkaisu. 

Molift Air

• Säästää resursseja
• Tekee kodista kodin, ei laitosta 
• Huomaamaton ja siisti
• Paljon eri käyttömahdollisuuksia
• Maksimi nostorajat 200, 350 ja 

500 kg
• Kaikki mallit kierrätettävissä 

Kiinteä kiskolle asennettava nostin, 
jonka maksimi nostokyky on 500 kg 
yhdellä nostimella. Käytetyin nostin 
vammaispalveluissa on Molift Air 
200 kg. Saatavana on myös paljon 
lisävarusteita ja liinoja.
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Molift Nomad

Vapaasti seisova kiskosto, joka 
kootaan kohteeseen. Kattonostin 
saadaan käyttöön ilman kiskojen 
kiinteää asennusta rakenteisiin. 
Kokoaminen vie noin 10 min.  
Tämä ratkaisu palvelee hyvin, kun 
tarve tulee nopeasti tai käyttöajan 
tiedetään olevan lyhyt ja kiinteää 
asennusta halutaan välttää kustan-
nussyistä tai asennukseen ei ole 
lupaa esimerkiksi vuokra-asunnossa.

TEHTY 
KIERRÄTET- 

TÄVÄKSI!

Molift Duo

KEVYT KÄSITELLÄ – SUURI NOSTOKAPASITEETTI
Molift Nomad painaa vain 6,8 kg. Keveydestä huolimatta sen nostokapa- 
siteetti on 255 kg. Molift Nomadissa on ainutlaatuinen kaareva muoto, ja 
sen integroitu 4-pistenostokehikko käytettynä minkä tahansa Molift-nosto-
liinan kanssa, tarjoaa käyttäjälle mukavan ja tilavan asennon. Molift Nomad 
on varustettu lukuisilla turvaominaisuuksilla, kuten elektroninen ylikuorma-
suoja, elektroninen ja manuaalinen hätälasku ja hätäpysäytys.

HELPPO SIIRTO HUONEESTA TOISEEN
Molift Nomad -nostimessa on integroidut kantokahvat helppoa käsittelyä 
varten. Kytkentä on helppo eikä edellytä työkaluja. Yhdessä erikoisraken-
teisen kelkan kanssa Molift Nomad -nostinta voidaan käyttää kiipeämiseen 
yhdestä kiskojärjestelmästä 
toiseen ilman siirtokiskoa. 
Tämä mahdollistaa helpon 
siirron huoneesta toiseen. 
Käytettäessä Molift Nomad 
-jatkovartta nostin voidaan 
helposti kytkeä kelkkaan 
lattiasta ja irrottaa siitä. 
Molift Nomad -kärry on 
ihanteellinen nostimen 
varastointiin ja kuljetta- 
miseen.

Siirrettävä kevyt nostin, sopii kaikkiin jokapäiväisiin toimenpiteisiin. 
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Molift-kiskojärjestelmä

TEHOKAS ASENNUSPROSESSI
Molift Rail System -kiskojärjestelmässä on innovatiivi-
set ratkaisut integrointiin kaiken tyyppisten kattojen 
ja seinien kanssa. Monet erilaiset kiinnitysvaihtoehdot 
mahdollistavat yhden markkinoiden tehokkaimmista 
asennusprosesseista. Se on helposti integroitavissa  
ja esteettisesti sovitettavissa huoneen tyyliin ja arkki-
tehtuuriin. Kytkinten ja muiden siirtovarusteiden vali-
koima tekee kiskojärjestelmästä erittäin monipuolisen.
Molift Rail System -järjestelmän kapasiteetti voi olla 
160–500 kg tarpeiden ja nostomoottorin valinnan 
mukaan.

EDULLISET RATKAISUT
Asennusprosessin tehokkuus ja monipuoliset omi-
naisuudet tekevät Molift Rail System -järjestelmästä 
kustannustehokkaan, kilpailukykyisen ja kannattavan 
sijoituksen sairaaloille, laitoksille ja kodeille. Tämä 
auttaa luomaan käytännöllisen ja tehokkaan työpaikan 
hoitajille samoin kuin viihtyisän ympäristön siirrettäville 
ja vierailijoille.

Kustannustehokas ja monipuolinen ratkaisu kaikkiin ympäristöihin.

Poikittainen kiskojärjestelmä 
Yksi markkinoiden joustavimmista 
ratkaisuista, joka kattaa kaikki 
nostotarpeet huolimatta huoneen 
uudistamisesta tai laitteiden vaihdosta.

Poikittaisvaihto 
Mahdollistaa kahden erilaisen kisko- 
järjestelmän kytkemisen, esimerkiksi 
poikittaisen järjestelmän ja yksittäisen 
kiskon. Erittäin hyödyllinen siirrettäessä 
huoneesta toiseen.

Yhden kiskon järjestelmä
Suora kisko ja/tai kaarevat 
kiskot tarjoavat yksinkertaisen 
ja tehokkaan potilaan siirron 
useimpiin nostotilanteisiin, 
kuten nostettaessa vuoteesta 
pyörätuoliin.

Siirto huoneesta toiseen
Kun on tarve siirtää huoneesta 
toiseen tai yhdestä kiskojärjestelmästä 
toiseen, Molift voi tarjota huoneesta 
toiseen -toiminnon (kiipeämisen),  
vaihtojärjestelmät tai ovien läpi 
jatkuvat kiskojärjestelmät jne.

Kiskovaihto
Kiskovaihto – mahdollistaa yksittäisten 
kiskojen suunnan vaihdon, esimerkiksi 
suorasta kiskosta kaarevaan kiskoon.

MUKAUTETTU KAPASITEETTI
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JOUSTAVA JÄRJESTELMÄ
• Helppo asentaa.
• Eri painoluokkia.
• Useita asennusvaihtoehtoja – integroitu sisäkaton sisään tai alle, 

seinään tai lattialle pystytukien varaan jne.
• Voidaan asentaa kaiken tyyppisiin kattoihin, seiniin ja lattioille.

Kiskon sisäinen lataus
Kiskon sisäisen latauksen  
ansiosta laite voi ladata akkuja 
missä tahansa järjestelmän osassa. 
Näin nostin on aina käyttövalmis. 
Kiskon sisäinen lataus voidaan 
asentaa vain suoriin ja poikittaisiin 
kiskojärjestelmiin.

Integroitu kisko
Integroitu kiskojärjestelmä 
– yksittäinen integroitu kisko 
tarjoaa erittäin huomaamattoman 
ja siistin ratkaisun.

Verhon läpikulku
Verhon läpikulku sallii aukot osas-
ton kattoon kiinnitettyjä verhoja 
varten. Tämä tarkoittaa, että useat 
vuoteet voivat jakaa saman moot-
torin ja säilyttää silti yksityisyyden 
hoidattaessa yksittäistä potilasta.

Seinään kiinnitetyt kiskot
Seinään kiinnitetyt kiskot 
– jos katto ei pysty kannattamaan 
järjestelmää, kiskon voi kiinnittää 
seinään.
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Nostoliinat
Molift RgoSling -nostoliinat

Moliftin RgoSling -nostoliina on 
anatomisesti muotoon leikattu, ja 
selkä- ja jalkaosissa on pehmusteet. 
Nostoliina myötäilee selkärangan 
luonnollista muotoa ja estää käyt-
täjän luisumisen. Turvallinen ja 
mukava nosto varmistetaan jaka-
malla käyttäjän paino tasaisesti. 
Olkahihnoissa on liukusäädettävät 
lenkit, joiden avulla painon jakau-
tumista voidaan kontrolloida koko 
nostotapahtuman ajan. Siirtyminen 
istuma-asennosta makuuasentoon 
tai toisinpäin on mukavaa, eikä 
ripustimen kallistuskulmaa tarvitse 
säätää erikseen

Molift RgoSling -nostoliina 
WC-käyttöön LowBack ja HighBack
WC-käyttöön suunniteltu joustava 
nostoliina.

Molift RgoSling -kävelyharjoitteluliivi
Kävelyharjoituksiin yksin tai avustajan 
kanssa.

Molift EvoSling -FlexiStrap
Avuksi ylä- tai alaraajan nostamiseen.
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Suihkuistuimet
Etax Relax
-suihkuistuin
Etac Relax on suunniteltu varmistamaan turvallinen 
ja miellyttävä suihkukokemus. Suihkuistuimen muoto 
tarjoaa useita istuutumisvaihtoehtoja, jotka helpotta-
vat sen käyttöä. Relax on aina käden ulottuvilla ja vie 
kokoontaitettuna tuskin lainkaan tilaa. Etac Relaxista 
on saatavana kaksi väriä ja kuusi eri mallia, jotka on 
suunniteltu tarjoamaan vaihtoehtoja eri kylpytiloihin.

Suihkuistuimen muoto mahdollistaa 
useita istuma-asentoja, jotka 
helpottavat sen käyttöä.

Seinään kiinnitetty suihkutuoli vie 
kokoontaitettuna tuskin lainkaan tilaa.

Taitettavien käsitukien muoto ja 
materiaali takaavat turvallisen 
ja tukevan otteen.
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Pesutilojen kahvat ja  tukikaiteet

Ylös nostettavat WC-istuimen ympärille asennettavat 
tukikaiteet auttavat henkilöä siirtymään turvallisesti 
WC-istuimelle ja siitä pois. Muotoilu mahdollistaa 
miellyttävän tuen ottamisen koko kyynärvarrella. 
Tukijalka saatavana lisävarusteena.

Ikääntyvän henkilön ensiaskel yhteiskunnan palvelujen ja avun piiriin alkaa monesti toimintakyvyn epä-
varmuutena suihkussa peseytyessä tai WC-käyntien yhteydessä. Epävarmuutta voidaan lykätä joitakin 
vuosia esimerkiksi oikein valituilla tukikaiteilla, kahvoilla ja muilla suihku- ja WC-tilojen apuvälineillä. 
Mediqillä on tuotevalikoimassa kattavasti laadukkaita kiinteästi asennettavia apuvälineratkaisuja.

Etac Handy 
-tukikahvat
Kahvoissa kuminen rengas, joka edesauttaa mahdol-
lisimman hyvää ja turvallista otetta, sekä estää kättä 
liukumasta kahvalla. Asennettava.

Etac Rex 
-tukikaide

Tukikahvan materiaali ja sen hyvin suunniteltu muoto 
ja pinta takaavat vakaan otteen silloinkin, kun kätesi 
tai kahvat ovat kosteita. Myös kolmiomainen muoto ja 
peukalon paikka lisäävät turvallisuuden tunnetta.

Etac Flex- 
tukikahvat



19Mediq | Asennettavat apuvälineet

Pesutilojen kahvat ja  tukikaiteet

Etac OptimaL -tukikaide
Toimivuutta ja yksinkertaisuutta fiksussa yhdistelmässä.

Etac OptimaL on siisti, seinään kiinnitettävä tukikaide. 
Jalka varmistaa vakauden, ja pieni seinäkiinnike 
mahdollistaa asennuksen lähelle WC-istuinta. 
OptimaL pysyy turvallisesti ylös taitettuna, ja se 
on helppo kääntää alas kahvan kanssa.

Etac Optima -tukikaide
Etac Optima -tukikaiteessa on pehmeä, pyöristetty 
pää, josta saa mukavan otteen. Tukijalka on säädettä-
vissä siten, että kontakti lattiapintaan on täydellinen. 
Suuri seinälevy varmistaa vahvan kiinnityksen seinään.

Lukittava Etac Optima -tukikaide voidaan lukita joko 
ylös tai alas taitettuun asentoon. Se antaa vakaan 
tuen seistessäkin. Ainutlaatuista lukitusmekanismia on 
helppo käyttää yhdellä kädellä. Käsituessa on pehmeä, 
pyöristetty pää, josta saa mukavan ja turvallisen otteen.
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