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Mikaela Ingberg 
keihäänheittäjä 

MM- ja EM-pronssi

HELPPOA RAHAA!
HYVÄ TUOTTO

Tilaamalla kerta-arpoja myyntiin,  
saatte jokaisesta myydystä arvasta 
jopa 3 euron myyntipalkkion. 

Jakamalla arvat jäsenillenne myytä-
väksi saatte helposti tuhansia euroja. 

Esimerkiksi jos 300 urheilijaa  
myy kukin 10 arpaa, on veroton 
tuottonne jopa 9 000 euroa! 

Arpoja voi tilata myyntiin niin pieni 
joukkue kuin suuri seurakin.

Tutustukaa 100% verovapaaseen  
varainhankintaan: unelma-arpa.fi/seurat

Urheilun Unelma-Arvalla 
keräätte helposti rahaa 
toimintaanne ympärivuotisesti.

URHEILUN  
UNELMA-ARPA  

ON SUOMEN SUURIN  
TAVARA-ARPAJAINEN.

1. 2.

KAKSI TAPAA SAADA

VIELÄ PAREMPI TUOTTO
Voitte helposti tuplata tai triplata  
tuottonne myymällä kerta-arpojen  
ohessa hyvätuottoisia tilausarpoja. 

Jokaisesta myymästänne kolmen  
kuukauden pituisesta viiden arvan  
tilauksesta saatte 36 euroa!  
 
Kun 300 urheilijaa myyvät kerta- 
arpojen lisäksi jokainen yhden arpa- 
tilausjakson, on tuottonne 10 800 
euroa lisää kerta-arpojen tuoton 
päälle!

TILAUKSET JA LISÄTIEDOT: seurat@unelma-arpa.fi, 050 573 9385, unelma-arpa.fi/seurat

Varainhankinnan  

matematiikkaa:  

   300 x 10  

+ 300 x 1 
-----------------

 
 
 = 19 800 euroa!
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Pääkirjoitus

www.facebook.com/
vammaisurheilu

Tavoitteen 
asettamisen haaste
Suomen sinivalkoisen paralympiajoukkueen tavoitteena Riossa oli saavuttaa 
kuusi mitalia. Kisojen päättyessä joukkueen urheilijat olivat saavuttaneet yh-
teensä värisuoran, kolme mitalia. Minulle tulos kertoo, että yhteisestä tavoit-
teesta jäätiin. Samalla se kertoo, että joukkueen rima oli korkealla, rohkeasti 
kuudessa mitalissa. Tulos ei kerro niinkään epäonnistumisesta, vaan tavoit-
teen asettamisen vaikeudesta. 

Tavoitteen asettamisessa kuulun niihin, jotka uskovat SMART-muistilistaan. 
Tavoitteen pitää olla selkeä, määrämuotoinen (specific) ja mitattavia (me-
asurable). Kuusi mitalia kisoista on selkeä ja mitattava tavoite, mutta saman-
laisen tavoitteen voi asettaa mille tahansa omalle toiminnalle. Tavoitteen 
pitää olla myös kunnianhimoinen, mutta silti mahdollinen (attainable) – jokai-
sen mukana olevan urheilijan, valmentajan ja muiden joukkueiden jäsenten 
pitää uskoa, että tavoite on mahdollista saavuttaa. Itse pidän tärkeimpänä 
sitä, että tavoitteet ovat oleellisia (relevant) – niitä kaikkein tärkeimpiä asioita, 
joissa meidän pitää onnistua. Lisäksi tavoitteiden pitää olla aikaan sidottuja 
(timely), sillä tekemisellä pitää olla alku ja loppu, jonka jälkeen toiminta ja ta-
voitteet arvioidaan. 

Urheilussa mitalit olennaisia, mutta samoin ovat hyvät suoritukset, itsensä 
ylittäminen tärkeimmällä hetkellä. Seura- ja yhdistystoiminnassa olennainen 
tavoite voi olla osallistujamäärän lisääminen tai uuden toiminnan aloittami-
nen ja muuttuminen pysyväksi toiminnaksi. Oman kuntokuun tavoite voi olla 
tunti liikettä jokaiseen päivään tai syksyn tavoitteena yhden uuden lajin ko-
keilu. Liikunnan tavoite olla myös hyvä olo tai yhdessä liikkuminen. Vaikka 
tavoitteiden asettaminen kuulostaa helpolta, se ei aina ole sitä. Tavoitteiden 
saavuttamisessa on omat haasteensa. Jos tavoite on helppo, sen saavuttami-
nen ei tunnu miltään. Jos tavoite on liian korkealla, hyväkään suoritus ei riitä 
sen tavoittamiseen. Yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin pääseminen on hieno 
tunne. Voitto, joka koskettaa kaikkia. 

Epäonnistumisen pelossakin taidan jatkossakin kallistua enemmän siihen, 
että on huonompi vaihtoehto jättää tavoite asettamatta kuin olla saavutta-
matta tavoitetta. 

Rima ylös!

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA
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Mitalistien poluilla
monia tekijöitä

Tuoreiden paralympiamitalistien polku huipulle on ollut jokaisella omanlaisensa. 
Pyysimme Marjaana Heikkistä, Henry Mannia ja Leo-Pekka Tähteä nimeämään 

kolme asiaa, jotka ovat mahdollistaneet heidän tiensä mitalistiksi.
TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVAT: HARRI KAPUSTAMÄKI

Marjaana Heikkinen

1 Ammattimainen valmennus. Olen kiitollinen aiem-
mista valmentajistani Arttu Dahlströmistä ja Erkki 
Helanojasta, jotka tekivät arvokkaan pohjan ja pää-

sin urallani alkuun. Aprillipäivästä 2015 lähtien olen työs-
kennellyt Kimmo Kinnusen kanssa. Hänen kanssaan olem-
me tehneet työtä mitään säästelemättä ja analyyttisesti, ja 
olen kehittynyt heittäjänä. 

2Ammattimainen urheilu ja urheilulle eläminen. Ta-
so on noussut niin paljon, että nyt täytyy todella teh-
dä töitä. Harrasteurheilun ja huippu-urheilun ero on 

iso. Viimeiset pari vuotta olen ollut huippu-urheilija. Luu-
lin, että olin jo Lontoon jälkeen sitä. Vasta nyt vajaan parin 
vuoden ajan, huhtikuusta 2015, voin kuitenkin oikeasti sa-
noa eläneeni huippu-urheilijana. Tekeminen on ollut ku-
rinalaista ja päämäärätietoista.

3 Taustatiimi. Yksin tai valmentajan kanssa kahdes-
taankaan en pärjäisi. Lihashuoltoon minulla on kak-
si fyssaria, lääkäri on aika tiukasti kuvioissa, henki-

nen valmennus, tuolin kanssa teknikko ja tietysti perhe. 
Paljon ihmisiä, joiden kanssa on päivittäin tai vähintään vii-
koittain tekemisissä. Jos joku puuttuu, puuttuu paljon. Vai-
kein asia on rahoitus, joka on joka kausi saatava kuntoon.
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1Lapsuus ja nuoruus. Monipuolisuus liikunnas-
sa, oma halu ja lahjakkuus. Vanhempien rooli 
tärkeä. Antoivat mahdollisuuden lapsena har-

rastaa ja kuljettivat minua harjoituksiin. 

2 Oma henkilökohtainen valmentaja vuonna 
2002, kun Juha Flinck tuli kuvioihin mukaan. 
Hän organisoi harjoitusohjelmani uuteen us-

koon. Hänellä oli keskeinen rooli huippu-urheilijak-
si ”kasvamisessa”.  

3Ammattimaisuus. Tämä käytännössä tapahtui 
Ateenan paralympialaisten jälkeen voitettuani 
kaksi paralympiakultaa. Sen jälkeen aloin saa-

maan opetusministeriön myöntämää urheilija-apu-
rahaa, joka on elinehto huipputasolla kilpaillessa. Il-
man apurahaa ei ammattimainen harjoittelu olisi 
mahdollista, vaan olisi tehtävä siviilitöitä huippu-ur-
heilun ohessa. Yksi merkittävimmistä asioista urhei-
lu-urallani. 

Henry Manni

1Vanhempien kannustus ja innostus. He ovat ilmoittaneet lei-
reille ja kuskanneet. Kun aloitin kelaamaan, leirit olivat Kuor-
taneella. Aika monena viikonloppuna sinne isän kanssa ajeltiin 

treenaamaan. Toki myös kun alettiin hommata kelaustuolia, van-
hemmat olivat niissä alussa mukana. Vanhemmat ovat olleet alku-
vaiheessa tärkein, että olen ylipäätään pystynyt aloittamaan lajin.

2  Oma motivaatio ja halu tehdä sekä valmennus. Kelaukseen 
satsaaminen on ollut enemmän prosessi kuin mikään yksittäi-
nen päätös. Jäin kelaukseen koukkuun vähitellen. Jossain vai-

heessa vaan tajusin, että olen riippuvainen tästä. Kun aloin pärjätä, 
aloin ajatella, että tästä voisi tullakin jotain. Olen saanut harjoitella 
urallani hyvässä valmennuksessa. Nyt viime vuosina on ollut ilo har-
joitella valmentajani (Maarit Kurki) ja harjoituskaverini Amanda Ko-
tajan kanssa. Olemme tehneet paljon töitä yhdessä.

3Olosuhteet ja edellytykset harjoitella. Yläasteen jälkeen olin Pa-
julahdessa opiskelemassa, missä olosuhteet harjoitteluun oli-
vat hyvät. Koulun jälkeen pääsin olemaan omassa seurassa-

ni oppisopimuksella merkonomiksi. Pystyin yhdistämään urheilun, 
työn ja opiskelun. Olen myös viime vuosina saanut yhteistyökump-
paneita ja muita taloudellisia resursseja, mikä on myös ollut älyttö-
män tärkeää. Nyt pääsin VAU:hun töihin, ja pystyn taas yhdistämään 
työn ja urheilun. Koen sen älyttömän tärkeäksi, mielenterveydelleni 
on hyväksi, että saan tehdä myös vähän töitä ja muuta ajateltavaa. 

Leo-Pekka Tähti
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TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN
KUVA: OSKU KUUTAMO

Pyörätuolirugbyn maajoukkuevalmen-
tajat Jussi Immonen ja Osku Kuuta-
mo olivat kaksi seitsemästä suomalais-
valmentajasta, jotka Ahos-apurahan 
avustuksella vierailivat Rion paralym-
pialaisissa. Kuutamolla oli reissulla kol-
me päätavoitetta: maailman parhaiden 
joukkueiden pelitapojen ja pelaajien 
skouttaus, verkostoituminen ja tapah-
tuman osa-alueiden toimivuuteen tu-
tustuminen.

– Skouttauksen osalta tavoite täyt-
tyi, pääsimme katsojina näkemään 
tarvittavan määrän pelejä. Joukkuei-
den pelitavat tulivat tutuiksi. Suomi on 
rankingissa 12:ntena, Riossa olleista 

Pyörätuolirugbymaajoukkueen 
valmennuskaksikko

sai Riosta paljon ajatuksia

Pyörätuolirugbyssä ottelu Iso-Britannia–Ruotsi, Euroopan kärki.

seitsemän yläpuolellamme olevaa kiin-
nostivat meitä erityisesti, Kuutamo sa-
noi.

Miltä tilanne sitten vaikuttaa Suomen 
kannalta kohti Tokion paralympialai-
sia tähdätessä? Kuutamo jakoi para-
lympialaisissa olleet joukkueet kahteen 
kastiin, Australian, Yhdysvaltojen, Japa-
nin ja Kanadan muodostamaan kärki-
nelikkoon sekä eurooppalaisiin.

– Kärkinelikon joukkueet ovat ääret-
tömän kovia. Sille tasolle päästäksem-
me meidän pelaajamassamme pitäi-
si olla suurempi. Sen näen oleva aika 
kaukana, mutta Iso-Britannia, Ruotsi 
ja Ranska ovat lähemmin saavutetta-

vissa pelitavallisesti ja hyvällä, laaduk-
kaalla systemaattisella treenillä, Kuuta-
mo mietti.

Tokioon on kuitenkin lyhyt matka, 
mutta hän luottaa suomalaisilla olevan 
täydet mahdollisuudet sijojen 5–7 tun-
tumaan.

– Pelaajien pitää treenata hyvin ja 
laadukkaasti joka ikinen päivä. Toinen 
on sitten se, että meidän pitää onnis-
tua rekrytoimaan pelaajia. Se on pi-
dempi prosessi pyörätuolirugbyn kal-
taisessa lajissa, mutta se on selkeästi 
otettava mukaan.

Verkostoitumisessa oli haasteita, sil-
lä akkreditoitujen ja pääsylipullisina 
katsojina paikalla olleiden kohtaamis-
mahdollisuudet arvokisoissa ovat ra-
jalliset. Kolmas tavoite liittyi Kuutamon 
työhön Liikuntakeskus Pajulahdessa 
vammaisurheilun koordinaattorina. 
Hän tarkkaili niin oman lajinsa pyörä-
tuolirugbyn kuin muidenkin lajien osal-
ta järjestelyjä niin katsojien kuin urhei-
lijoidenkin näkökulmasta.

– Esimerkiksi katsojina palveluiden 
saavutettavuus ja tapahtumien suju-
vuus aukenivat minulle hyvin, kilpai-
lijoiden näkökannalta olisi ollut hyvä 
päästä sinne akkreditoituneiden alu-
eelle. Suomalaislajeista toki sain heiltä 
kokemuksia ja kommentteja, Kuutamo 
sanoo.

Silmiä avaavaa hänelle oli myös yh-
teiskunnan eriarvoisuuden näkeminen 
paikan päällä. 

– Eriarvoisuudesta huolimatta ihmis-
ten elämänasenteeseen kuuluu iloi-
suus, Kuutamo sanoo..
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Helena Kummala on aktiivisesta elämästä nauttiva liikkuja, joka 
osallistui elinsiirronsaaneiden EM-kilpailuihin Vantaalla 2016.

Kolumni

KUVA: MAURI FORSBLOM

O
n joulukuu 2014, kaksi päivää keuhkojensiir-
rostani. Istun teholla jo tuolissa ja ihmettelen 
kuinka hyvin happi huilaa. Sitten saikin lähtä 
eka lenkille. Siinä vaiheessa ylöstoimittaminen 
tuntui sille, että joku haluaa ruoskia, ne kivut ja 

kaikki. Lähdettiin käytävälle, hoitaja vei niitä vekottimia, joi-
den nokassa roikuin, fysioterapeutti tuki, minä kävelin. 

Sinä iltana pääsin osastolle, siitä alkoi kova kuntoutus. Kun-
topyörän selkään pääsin viidentenä päivänä, kolmatta viik-
koa rollaattori oli kaverini. Potilashotelliin pääsyn jälkeen 
saatiin käydä kävelylenkkejä käytävillä, portaikoissa ja ulko-
na koko perheellä. Hissin käytön lopetin heti. Kinttuja sär-
ki yökaudet. Icepoweria kului, vaan kyllä ne lihakset sinne 
vaan takaisin tulivat. Ne mummotkaan ei enää painaneet 
ohi. Ennen siirtoa se tuntu järkylle, että oonko mää näin 
huonossa kunnossa. Kaikkeenhan tottuu, vaan kun saa ver-
tailukohtaa, niin silmät avautuu monen asian suhteen.

Viiden viikon siirtoreissu etelässä tuntui lyhyeltä ajalta, sel-
visin. Siitä lähtien oon saanut oikeasti liikkua välillä pidentä-
en, välillä lyhentäen lenkkejä. Olen saanut pyöräillä, hiihtää, 
luistella, kävellä, juosta ja lukea niitä iltasatujakin. Ystävät, 
joita olen saanut sairauteni ja siirron myötä, ovat kannusta-

neet minuakin löytämään elinsiirtourheilun. Ensimmäisel-
le liikuntaleirille osallistuin toukokuussa. Turhaan jännitin, 
että miten sujuu: siellä sai liikkua oman voinnin mukaan, 
kokeilla lajeja, mitkä kiinnostivat. Ajattelin, että meidät on 
huomioitu, meille järjestetään tällaista ja kannustetaan pi-
tämään itseämme kunnossa.

Elinsiirronsaaneiden EM-kisoihin lähdin mukaan tavoitteel-
la, että saan osallistua ja olla kokemassa liikkumisen riemun 
muiden siirrokkaiden kanssa. Se toteutui! Me, jotka saatiin 
olla mukana, ollaan niitä extraonnekkaita. Kaikilla asiat ei 
mene hyvin, ehkä se olisi hyvä pitää mielessäkin. Ei se, että 
juoksitko sekunnin nopeampaa. Vaan se, että sinä saat liik-
kua. Se, että saat huomata kehitystäkin ja luoda pohjaa sil-
le, että me selvitään vielä monesta mutkastakin, kun pide-
tään kunnosta huolta. 

Se, että olen saanut tällaisen lahjan elämältä, on poikani 
syntymän jälkeen parasta. Kiitollisuus tästä hetkestä. Minä 
saan ja voin: lähtä potkimaan pihalle palloa poikani kanssa, 
saattaa hänet koulumatkalle, käydä metsällä koirien kans-
sa, hypätä pyörän selkään ja vintata muutama kilsa.

Se on luksusta.

Arjen luksusta
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V
alttien tueksi palkattiin 15 
osa-aikaista koordinaat-
toria, jotka ryhtyivät jär-
jestelemään Valttipareja, 
kokoamaan osallistumissi-

toumuksia ja rekrytoimaan lisää Valt-
teja. Valttikoordinaattorit toimivat 15 

Syksy on
Valtti-kokeilujen aikaa

 

Vammaisia lapsia ja nuoria harrastuksen löytymisessä
tänä syksynä auttavat henkilökohtaiset tukihenkilöt eli Valtit.

Kiinnostus on ollut suurta, sillä Valttia haki
lähes 400 erityistä tukea tarvitsevaa lasta tai nuorta.

Heistä noin 300 kokeilee syksyllä lajeja Valtin ohjauksessa.
Valtit on pääasiassa opiskelijoita.

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVAT: JAANA HEIKINSUO

paikkakunnalta käsin. 
– Innostus Valttia kohtaan yllätti po-

sitiivisesti, kertoo tutkimuspäällikkö 
Aija Saari VAU:sta. 

– Alun perin ohjelmaan haki run-
saat 200 valttia, mutta saimme houku-
teltua liki 100 Valttia lisää. Lisäksi osa 

Valtti-ohjelman puitteissa on järjestetty myös SporttiValtti-perhetapahtuma Varalassa Tampereella.

Valteista lupasi ottaa ohjaukseensa 
useamman nuoren. Lopputulemana 
lähes 300 lasta tai nuorta on nyt saa-
massa Valtin. 

Valtteja ei pystytty järjestämään kai-
kille paikkakunnille. Etenkin pienillä tai 
syrjäisemmillä alueilla asuvia on lisäy-

Teema
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Teema

Kokeilut käynnissä 
positiivisin mielin
Valttiparien harrastuskokeilut ovat käynnissä ympäri Suomea 
positiivisin mielin. Kaikki osapuolet ovat innolla mukana, kerto-
vat Valttikoordinaattorit. 

– Osa pk-seudun Valteista toteutti kokeilut ohjattavansa kans-
sa jo kesällä. Uusia harrastuksia löytyi ja Valtit olivat innokkaana 
mukana saattamassa omaa ohjattavaansa mieluisten harrastus-
ten pariin. Nyt syyskuussa kaikki loputkin Valtit käynnistivät ko-
keilujakson, Mia Wahrman kertoo.

Myös Oulussa meininki on hyvä:
– Kaikki Valttimme ovat olleet perheisiin yhteydessä ja har-

rastuskokeilusuunnitelmia tehdään tohinalla. Lapset ovat olleet 
innoissaan uudesta harrastuskaverista ja tulevista harrasteko-
keiluista. Oulun urheiluseurat ovat olleet avoimia ottamaan eri-
tyislapsia mukaan, Ronja Ronkainen kertoo.

Samanlaiset tunnelmat ovat myös Turussa.
– Valttiprojekti on käynnistynyt Turun osalta positiivisin mie-

lin. Kaikki valtit ovat olleet perheisiin yhteydessä ja ensimmäisiä 
lajikokeiluja on monilla takana. Valtit ovat olleet projektin toteu-
tuksesta mielissään ja odottavat innolla tulevaa, Nelli Suomi-
nen kertoo.

Joulukuun lehdessämme kattava katsaus Valtti-kokemuksiin.

rityksistä huolimatta jäämässä ilman 
omaa Valttia. Perheiden toiveena on 
saada ohjelmasta harrastusvinkkejä 
ja nuorelle harrastuskaveri. Sovelta-
van liikunnan opettajat näkevät Valtti-
na toimimisen hyvänä keinona oppia 
ratkomaan liikuntaneuvonnan ongel-
mia sekä opetella kohtaamista ja asia-
kaslähtöisyyttä. 

– Parasta palautetta on, jos perheet 
ovat tyytyväisiä, Valtti koki onnistu-
neensa, ja harrastus löytyi. Bonuksena 
olisi vielä jos saamme lampun sytty-
mään uusissa urheiluseuroissa siihen, 
ettei tämä inkluusio olekaan niin pe-
lottavaa ja vaikeaa. Marraskuussa tie-
dämme, kuinka onnistuimme.

Valtti-ohjelma on Suomen Vammais-
urheilu ja -liikunta VAU:n pilotti, jonka 
avulla pyritään lisäämään vammais-
ten lasten liikunnan harrastamista ja 
ehkäisemään syrjäytymistä. VAU:n ke-
hittämä Valtti-toimintamalli on osa 
EU:n tukemaa Sport Empowers Disab-
led Youth -hanketta (2015-2017), jossa 
on mukana yhdeksän partneria seit-
semästä EU-maasta. Ohjelmassa et-
sitään ratkaisuja vammaisten lasten 
ja nuorten liikkumattomuuteen. Valt-
ti-yhteistyössä on mukana 18 oppilai-
tosta..

 “Soveltavan liikunnan 
opettajat näkevät 

Valttina toimimisen 
hyvänä keinona 

oppia ratkomaan 
liikuntaneuvonnan 

ongelmia sekä opetella 
kohtaamista ja 

asiakaslähtöisyyttä.” 
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Laureassa muutama opiskelija suorit-
ti Valtti-jakson jo kesällä. Kahden en-
simmäisen palautetun raportin perus-
teella molempien oppimiskokemus oli 
erittäin positiivinen. Parien käymistä 
kokeiluista löytyi toiselle lapselle jo nyt 
kaksi harrastusta ja toinen on aikeissa 
jatkaa kuntosaliharjoittelua.

– On aina hyvä tarjota opiskelijoille 
autenttista mahdollisuutta nähdä eri-
tyistarpeita omaavien lasten kanssa 
mitä kaikkea voi tehdä. Valtti-yhteistyö 
tarjoaa erittäin hyvää osaamista, sillä 
opiskelijat saavat kokemusta perhei-
den ja lasten kohtaamisista sekä vam-

Karoliinan ja Katariinan 
harrastuskokeilut 
hyvässä vauhdissa
Karoliina Kariniemi on viihtynyt Valttina harras-
tuskokeiluja Katariinalle suunnitellessaan. Haas-
tatteluhetkellä lajikokeiluista takana oli jo mukavak-
si osoittautunut jalkapallo, tulossa oli vielä neljästä 
viiteen kokeilua.

– Harrastuskokeilujen suunnittelu on ollut haus-
kaa, mielenkiintoista, opettavaa ja haastavaa. Mie-
lenkiintoista ja opettavaa, koska olen oppinut 
paljon pääkaupunkiseudun liikuntatarjonnasta, Ka-
riniemi sanoo.

Harrastuskokeilujen suunnittelussa on ollut aika-
taulujen yhteensovittaminen, sillä Valtin ja perheen 
aikataulujen lisäksi huomioitava on myös lajitarjonta.

– Tiettyä lajia saattaa olla vaan, ja yleensä onkin, 
yksi kerta viikossa. Etäisyydet totta kai tuovat myös 
omat haasteensa, Karoliina sanoi.

Valtti tuo monenlaista 
osaamista opiskelijoille

Valtti-ohjelma tuo oppilaitoksille käytännönläheisen
oppimismahdollisuuden soveltavaan liikuntaan.

Oppilaitokset ovatkin lähteneet innolla mukaan yhteistyöhön.
Laurea-ammattikorkeakoulu on Uudellamaalla yksi oppilaitos,

josta Valtteja on mukana.

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVA: LAURI JAAKKOLA

maisliikunnasta ja -urheilusta, Irma 
Karhu sanoo.

Karhu kiittää myös niistä koulutuk-
sista, joita VAU on tarjonnut sovelta-
vaan liikuntaan oppilaitoksen tarjon-
nan lisäksi. Kokonaisuutena hän on 
jo yhteistyökokemuksen alkumetreillä 
tyytyväinen Valtti-ohjelmaan.

– Lähdemme mielellämme tällaisiin, 
missä tulee työelämän yhteyttä mu-
kana. Tämä myös antaa opiskelijoil-
le paljon enemmän, kun he oman ko-
kemuksen kautta näkevät lapsen tai 
nuoren saattamista harrastuksen pa-
riin. Mielellään aina tällaisissa olemme 

mukana.
Laureassa haasteena on ollut, että 

soveltava liikunta ei ole ollut pakolli-
sissa opinnoissa, vaan opintojakso on 
ollut täydentävän osaamisen kurssina. 
Opiskelijoita jaksolle kuitenkin hyvin 
löytyi, ja lapset saivat Valttinsa. Haas-
tatteluhetkellä opintojakso oli vielä al-
kutaipaleella, mutta Karhu toivoi jo 
ohjelman saavan jatkoa.

– Jatkossa meillä on opetussuun-
nitelmassa soveltava liikunta pakolli-
sissa opinnoissa. Se helpottaa paljon 
käytännön suunnittelua, Karhu enna-
koi jo jatkoa..

Karoliina Kariniemi ja Katariina Karttunen.
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– Samalla lailla kuin liikuntakeskukset 
järjestävät asiakkailleen ilmaisia tapah-
tumia, me järkkäämme meidän asiak-
kaillemme sopivia vastaavia juttuja. Isol-
le osalle meillä käyvistä kuntoutujista on 
hyvin vähän liikuntamahdollisuuksia tar-
jolla, joten me päätimme järjestää niitä, 
Päivi Tolppanen Hyvinkään Fysiotera-
pia Oy:stä kertoo.

Edellisellä kerralla pidetty toimintapäi-
vä oli kolmituntinen ja alkoi Torikadun 
liikuntakeskuksen jumppasalissa yhteis-
jumpalla. Jo se oli uusi kokemus mo-
nille asiakkaille, jotka eivät yleisissä lii-
kuntakeskuksissa juuri käy. Sen jälkeen 
päivä jatkui toimintapisteillä, joita olivat 
lattiacurling, boccia, puhallustikka, pyö-
rätuoliaerobic, pöytätennis sekä kunto-
saliharjoittelu.

– Asiakkaat saivat kiertää pisteillä niin 
kuin itse halusivat ja fysioterapeuttimme 
olivat mukana avustamassa.  Tarjolla oli 
grilliruokaa, kahvit ja kakku, jotta ener-
gia vaje ei päässyt yllättämään, Tolppa-
nen kertoo.

Asiakkaiden toimintapäiviä on Hyvin-
kään Fysioterapia oy:n toimesta järjes-
tetty jo 90-luvulta lähtien. Tolppasen 
aikakaudella mukaan ohjelmaan tuli lii-
kunta. Palaute on ollut positiivista.

– Päivät ovat erinomaisen odotettu-
ja ja kysyttyjä. Päivän jälkeen kysytään 
jo, koska on seuraava, Tolppanen sanoo 
hymyillen.

Tolppasen tiedossa ei ole varsinaises-
ti uuden harrastuksen toimintapäivistä 
löytäneitä, mutta hän tietää monen saa-
neen rohkaisua esimerkiksi omatoimi-
seen kuntosalilla käyntiin.

– Kun kuntoutujat ovat meidän kans-
samme käyneet salilla, kynnys lähteä 

Toimintapäivä tutustuttaa 
eri lajeihin Hyvinkäällä

Asiakkaan aktiivinen osallistuminen on nykyään olennainen osa fysioterapiaa. 
Siksi liikuntalajikokeiluista on tullut luonteva fysioterapian työväline.

Hyvinkään Fysioterapia Oy on mennyt askeleen eteenpäin
ja tuonut asiakkailleen  kerran kahdessa vuodessa järjestettävissä 

toimintapäivissään tutustuttavaksi lajikattauksen.
TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVA: HYVINKÄÄN FYSIOTERAPIA OY:N ARKISTO

itse on pienentynyt, Tolppanen sanoo.
Nykyään KELA edellyttää aktiivista otet-

ta kuntoutuksessa ja mahdollistaa myös 
lajeihin tutustumisen osana fysiotera-
piaa. Luonnollisesti tämä on Tolppasta 
miellyttävä suuntaus. Siksi Hyvinkään Fy-
sioterapia oy:n väki soisi vastaavia päiviä 
järjestettävän ympäri Suomea.

– Toimintapäivien järjestämiseen voi 
olla korkeampi kynnys, jos vammais-
urheilu ja erityisesti sovellettu liikun-

ta eivät ole kovin tuttuja. Välttämättä 
eivät kaikille fyssareille ole. Kysymys 
saattaa olla myös talouspoliittinen, sil-
lä toimintapäivän kulut ovat pitkä mii-
nus tilikirjassa. Mielestäni tämä on kui-
tenkin osa laadukasta fysioterapiaa. Ja 
osaksi myös markkinointia, josta sana 
leviää ”ai noilla tehdään tommoista”-
tyyliin. Pienessä kaupungissa hyvä 
sana leviää, tämä on myös poikinut 
töitä, Tolppanen miettii..
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M
onen lajin yleisseuras-
sa Haukiputaan Heitos-
sa on sähköpyörätuoli-
salibandyssa kaikkiaan 
20 pelaajaa, jotka pe-

laavat kahdessa joukkueessa. Sekä 
Finlandia-sarjan Heitto Heavyweight-
sissa että SM-sarjassa pelaavassa Heit-
to Lightweightsissa on hyvä henki.

–  Meillä on kaksi joukkuetta, joten 
kaikki pääsevät mukaan. Esimerkik-
si Finlandia-sarjassa hyvää on, että 
kun nopeusrajoitus on matalampi, se 
mahdollistaa sellaistenkin pelaajien 
mukana olon, joilla on vaikeuksia ha-
vaita nopeuksia ja etäisyyksiä. Pelitah-
ti ei ole niin nopea, Ikonen kannustaa.

Lajin harrastajissa on monenlais-
ta pelaajaa. Osa harrastaa arkikäytös-
säkin olevalla sähköpyörätuolillaan, 
osa ei arkena käytä lainkaan sähkö-
pyörätuolia, jollain saattaa olla ai-
noana rajoitteena alaraajojen toimi-
mattomuus. Kaikille mukaantulo on 
Heitossakin haluttu tehdä mahdolli-
simman helpoksi.

– Meillä on joukkueen omistama 
tuoli, joka mahdollistaa sen, että la-
jia voi tulla kokeilemaan. Ei ole pakko 
heti sitoutua kilpailemiseen ja sarjaan 
osallistumiseen. Kaikki ovat tervetul-
leita.

Heitossa ikähaarukkakin on kattava, 
sillä nuorin on 21-vuotias ja vanhin lä-
hestyy 70 vuotta.

Haukiputaan Heitossa 
helposti mukaan 

sähköpyörätuolisalibandyyn
Oululaisessa Haukiputaan Heitossa sähköpyörätuolisalibandyn aloittaminen 
on tehty helpoksi. Mukaan pääsee arkikäytössä olevalla sähköpyörätuolilla ja 

ihan alkuun vaikkapa joukkueen omistamaa tuolia kokeilemalla.
Uudet kokeilijatkin otetaan ilolla vastaan, 

sanoo koko lajiyhteisön puolesta valmentaja Riina-Kaisa Ikonen.

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVA: RIINA-KAISA IKONEN

– Jotkut pelaajat ovat olleet muka-
na siitä lähtien, kun laji on Suomessa 
aloittanut vuonna 1995. Muutama on 
viiden vuoden sisällä aloittanut, yksi 
uusi pelaaja aloitti viime kaudella.

Pelaajapula ja siihen ratkaisujen 
miettiminen on sähköpyörätuolisali-
bandyssakin arkea.

– Tietysti seuran puoleltakin vaadi-
taan aktiivisuutta ja sitoutuneita ih-
misiä. Uusia on vaikea saada mukaan.  
Liikuntamaa on ollut hyvä, sillä siellä 
tavoitimme nuorten vanhempia ja he 
näkivät, että lapsi pystyy tällaista har-

rastamaan. Silloin vanhemmatkin in-
nostuvat ja aktivoituvat. Viime kerran 
Liikuntamaan jälkeen Vaasaan on saa-
tu uusi joukkue, Ikonen kertoo innois-
saan.

Se kertoo paljon lajin hengestä: jo-
kainen uusi harrastaja jossain päin 
Suomea on aina iloinen asia.

–  Kun johonkin joukkueeseen tu-
lee uusi pelaaja, kaikki olemme innois-
samme siitä, että lajin pariin olemme 
saaneet uuden ihmisen. On se sitten 
kuka tahansa ja mihin joukkueeseen 
tahansa, Ikonen sanoo..

NäkökulmaTeema
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Kolumnipalstalla pohditaan, ihmetellään ja otetaan kantaa 
vammaisurheiluun ja -liikuntaan eri näkökulmista.

Näkökulma

MARJO KONTTINEN on
Nurmijärven kunnan erityisliikunnanohjaaja.

S
yksy tuo tullessaan paljon muutoksia. Lapset 
ovat aloittaneen koulunsa ja loma-ajan rytmi on 
palautettu itse kullakin arjen rytmiin. Syksy on 
myös aikaa, jolloin monet aloittavat, etsivät ja 
toivottavasti löytävätkin uusien tai vanhojen har-

rastustensa pariin. Monessa perheessä koulun, työn ja har-
rastusten yhteensovittaminen on tuttua, ehkä vaikeaakin.  

Tänä syksynä myös Nurmijärven kunnan liikuntapalveluis-
sa syksy tuo tullessaan suuren muutoksen. Pitkään erityis-
liikunnan parissa työtä tehnyt liikuntasuunnittelija jää eläk-
keelle ja kunnassa vallitsevista taloudellisista syistä johtuen 
erityisliikunnan tehtävät siirtyvät muille liikuntasuunnitteli-
joille. Vaikka tämä kausi on jo ”lyöty lukkoon”, on kuitenkin 
tarpeen pohtia tulevaisuutta. Millä tavalla saadaan uusia, 
varsinkin erityisliikunnan harrastajia mukaan. ”Vanhat” ak-
tiiviset liikkujat löytävät palveluiden pariin, mutta miten uu-
det liikkujat sekä lapset ja nuoret saataisiin aktivoitua. Mikä 
on se tapa/keino tai malli, jolla esim. kaikki innokkaat ja vä-
hemmän innokkaat saadaan mukaan toimintaan? 

Liikkumisella ja urheilulla on tarjota monenlaisia tehtäviä. 
Pitää vain etsiä ja löytää itselle oma tapa liikkua ja toimia.  
Liikunnan terveydelliset hyödyt lienevät kaikille tuttuja. 

Kun kunta on 
uuden edessä

Liikkuminen palkitsee. Liikunta voi olla myös sosiaalista toi-
mintaa, vapaaehtoistoimintaa, ystävyyssuhteita, liikkumis-
ta lähellä kotia, perheen tai ystävien yhteinen harrastus. Se 
voi tarjota vertaistukea. Joku pitää ohjatusta, toinen oma-
toimisen liikunnan tarjoamasta vapaudesta. Toiset halua-
vat kilpailla, mutta kaikki eivät. Joidenkin rooli saattaa olla 
katsoja, kannustaja, kustantaja, ehkä kokki ja kuljettaja. Lu-
ettelo on loputon. 

Nimikkeet voivat muuttua, mutta erityisliikunta ei kunnas-
tamme häviä. Me toimimme jatkossakin apuna, jotta jokai-
nen halukas löytää oman paikkansa liikunnan kentillä ja 
katsomoissa. 

 “Liikunta voi olla myös 
sosiaalista toimintaa, 
vapaaehtoistoimintaa, 

ystävyyssuhteita, liikkumista 
lähellä kotia, perheen tai ystävien 

yhteinen harrastus.”
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Tutkittua

TEKSTI: AIJA SAARI, PIIA KORPI

Liikkuva koulu on opetus- ja kulttuuri-
ministeriön rahoittama ohjelma, jon-
ka tavoitteena on saada koulupäivään 
lisää liikettä ja vähemmän istumista. 
Suomessa on yli 1 500 liikkuvaa kou-
lua, joissa opiskelee yli 70 prosenttia 
Suomen peruskoululaisista. VAU, Val-
teri-koulut ja Jyväskylän yliopisto ovat 
käynnistäneet työryhmän, joka pohtii 
toimenpiteitä liikunnan lisäämiseksi 
tukea tarvitsevien oppilaiden koulu-
päivään. 

VAU, Valteri–koulut ja Jyväskylän yli-
opisto kysyivät opettajilta ja kouluväel-
tä millaista tukea he tarvitsevat. Kyse-
ly toteutettiin sähköisenä (webropol) 
touko–elokuun aikana 2016. Siihen 
vastasi 165 henkilöä, joista noin 90% 
toimii parhaillaan opettajana. Muita 
vastanneita olivat esimerkiksi koulun-
käynnin ohjaajat sekä fysio–  ja toimin-
taterapeutit. Vastaajista suurin osa 
(60 %) toimii yleisopetuksen ryhmissä. 
Suurimmiksi haasteiksi koetaan puut-
teet välineissä (59%), omassa osaa-
misessa (53%), oppilaan asenteessa 
(53%) tai tilojen esteellisyydessä (42%).

Oppilas ei halua,  
uskalla tai pysty
Koulun liikunnallistamisessa puhu-
taan liikuntatuntien lisäksi myös vä-
lituntiliikunnasta, toiminnallisesti to-

Lisää liikettä 
tukea tarvitsevien 
oppilaiden koulupäivään

teutetuista luokkatunneista sekä 
mukaan pääsystä iltapäivätoimintaan 
ja kerhoihin. Kerhoihin osallistumisen 
osalta isoin ongelma näyttäisi olevan 
se, että erityisoppilaiden koulukulje-
tukset eivät jousta.

Asenteet ovat esiin tulleista haas-
teista hankalin. Tukea tarvitsevat op-
pilaat eivät halua osallistua yhteisiin 
liikuntahetkiin, ja heillä on puutteita 
vuorovaikutustaidoissa. Oppilaat ehkä 
pelkäävät epäonnistumista ja nolatuk-
si tulemista. Tällöin puhutaan koetus-
ta pätevyydestä.

Haasteiden TOP 5 ja vinkkejä 
niiden ratkaisemiseksi
1. Väline puuttuu tai 
 opettaja ei tiedä niistä tarpeeksi 
 • Vuokraa väline, esimerkiksi  
 SOLIA:sta. Tutustu välineet.fi
 -sivustoon.
2. Puutteet opettajien ja henkilö- 
 kunnan osaamisessa
 ja asenteissa
 • Täydennyskoulutus verkossa,
 omalla koululla tai soveltavan 
 liikunnan VESO– päivä
 • Kouluille suunnatut soveltavan
 liikunnan tapahtumat, kuten 
 Para School Day tai erilainen 
 koulupäivä yhdessä soveltavan
 liikunnan osaajien kanssa. 

 • Oppilaan fysioterapeutti 
 mukaan liikuntatunnille.
3. Oppilaiden koettu pätevyys 
 (pelot, epävarmuus, haluttomuus
 osallistua)
 • kilpailullisen ja lajipainotteisen
 toiminnan vähentäminen ja 
 tilalle matalan kynnyksen 
 toimintaa, pelejä ja leikkejä, 
 esim. Jonot mataliksi -koulutus  
 (Liikunnan aluejärjestöt).
 • vinkkejä löytyy myös 
 http://www.vammaisurheilu.fi/ 
 palvelut/materiaalit/lasten-ja-  
 nuorten-liikuntavinkit
 • vertaistuki 
 (vammaisurheilijavieraat) 
4. Ahtaat luokat, esteelliset 
 liikuntatilat ja toimimattomat
 koulupihat
 • lähiliikuntapaikkojen 
 parantaminen, 
 esteettömyyskartoitukset. 
5. Koulukuljetukset eivät 
 mahdollista kerhoihin 
 osallistumista
 • joustoa koulupäivään tai 
 koulukuljetuksiin, esimerkiksi  
 kerran viikossa 2 tuntia pitempi  
 koulupäivä, jolloin koko koulu  
 liikkuu ja harrastaa.
 • liikuntakerho pidetään 
 keskellä koulupäivää.

Kolumni
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MIIKA HONKANEN on maalipalloilija, joka kertoo tämän vuoden lehdissä
kolumnipalstallaan omasta ja joukkueensa paralympiavuodesta.

Kolumni

T
ämänkertaisessa blogiteks-
tissä kerron omista ja jouk-
kueemme kokemuksis-
ta Rion paralympialaisissa. 
Tulos kisoista ei varmasti-

kaan ketään tyydyttänyt jäädessämme 
yhdeksänneksi. Siitä pitää ottaa kaik-
ki oppi mitä saatavissa on, sillä urhei-
lussa joko voitetaan tai opitaan. Paras-
ta tietenkin olisi voittaa ja oppia, mutta 
vain yksi voi tehdä sen kerrallaan, eli 
voittaja. 

Pitkä matka Rioon vietettiin jo jouk-
kueelle totutuilla tavoilla, eli armotto-
man hyvän läpän heiton ja tiukkojen 
korttipelien merkeissä. Joukkue oli jo 
kolmatta kertaa tämän vuoden puolel-
la valtameriä ylittämässä, joten ajan-
vietto on jo hyvin harjoiteltua. 

Ensimmäiset päivät kisakylässä 
joukkueella menivät puhtaasti tutus-
tuen kisakylään ja palautuen pitkän 
lennon jälkeisistä rasituksista. Hyvin 
nopeasti kuitenkin aloitettiin harjoit-

Elämää ja maalipalloa Riossa!
telu paikan päällä kevyellä liikunnalla, 
josta päivä päivältä siirryttiin kovem-
piin ja pelistrategisempiin harjoituk-
siin. Koko joukkueen peli-ilme ja tun-
nelma vaikuttivat jopa odottamaani 
paremmalta. 

Henkilökohtaisesti valmistautumi-
seni ja harjoitteluni sujui loistavasti ja 
pelituntuma oli hyvä. Tekniset ominai-
suudet olin harjoitellut vuoden aikana 
kuntoon ja viimeiset leirit ennen kiso-
ja käytin keskittymisen terästämiseen, 
joka näkyi pelissä. 

Tällä kertaa emme siis kuitenkaan 
edennet alkusarjasta jatkoon. Tätä tu-
losta ei varmasti odottanut kukaan 
joukkueesta tai sen ulkopuolelta. 
Joukkue oli tuloksesta hyvin hämmen-
tynyt ja todella pettynyt. Ensin ollaan 
huipulla ja yhtäkkiä pohjalla. Nyt on 
analysoinnin aika: tehdyistä virheistä 
opitaan ja mennään eteenpäin kohti 
uusia kisoja. 

Henkilökohtaisesti kisat olivat mi-

nulle todella hyvää kokemusta ja sain 
siitä enemmän kuin olin tavoitellut. 
Pelasin ensimmäisissä paralympialai-
sissani jokaisessa ottelussa ja minuut-
teja kertyi n. 44–48 minuuttia. Pääsin 
viimeisessä ottelussa jopa aloitusko-
koonpanoon. Tätä en olisi kuitenkaan 
toivonut, sillä alkuperäisten suunnitel-
mien mukaan minuutteja olisi tullut 
minulle vähemmän joukkueen voitta-
essa ykköskentällisellä. 

Kentälle päästyäni pelini oli ensim-
mäisiksi paralympialaisiksi hyvää, 
mutta tavoitteet on jo asetettu korke-
alle harjoittelussa, sillä vielä taitoni ei 
riitä maailman korkeimmalla huipulla. 
On kuitenkin motivoivaa lähteä jatka-
maan harjoittelua, kun on nähnyt et-
tei huipulle ole enää niin pitkä matka 
ja pystyy jo ulosmittaamaan hyvää pe-
liä arvokisoissa. 

Tästä on hyvä lähteä eteenpäin en-
tistä motivoituneempana ja nauttien 
maalipallosta vieläkin enemmän!

Asiaa ja tarinoita vammais
huippu-urheilun maailmasta.

Huipulla
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1.       Rio onnistui kisaisäntänä 
Ennen paralympialaisten alkua puhuttiin taloudel-
lisista leikkauksista ja epäiltiin jaksaako olympia-
laisista selviytynyt kisaisäntä enää panostaa para-
lympialaisiin. Nämä pelot osoittautuivat turhiksi. 
Kilpailujärjestelyt toimivat poikkeuksetta hyvin ja 
urheilijoiden kuljetukset olivat aikataulussa. Suu-
rimmat leikkaukset näkyivät vieraskuljetuksissa ja 
median palveluissa. Erityisesti viikonloppuisin kat-
somot olivat täynnä ja olympiapuistossa vieraili 
jopa enemmän ihmisiä kuin minään päivänä olym-
pialaisten aikana. Yleisö kannusti urheilijoita ja piti 
katsomossa hauskaa. 

TEKSTI: LEENA KUMMU KUVAT: PARALYMPIAKOMITEA/HARRI KAPUSTAMÄKI

Rio onnistui kisajärjestäjänä 
– Suomi odotuksiin
nähden pettymys

Rion paralympialaisten päättäjäiset huipensivat 11 kilpailupäivän urheilujuhlan. 
Suomen paralympiajoukkue saavutti kesäparalympialaisista kolme mitalia, yhden 

jokaista väriä. Joukkueen tavoitteena oli uusia Lontoo 2012 paralympialaisten 
kuuden mitalin saldo, joten mitalitavoitteiseen ei ylletty. Kilpailupäiviin mahtui tästä 

huolimatta upeita suomalaissuorituksia ja monta unohtumatonta tarinaa.

Naisten T54-luokan 100m voittaja Wenjun Liu ja Amanda Kotaja. 
Myös pronssi meni meni Kiinaan. 

KUVA: RIKU VALLEALA
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2.       Isojen maiden valta
Rion paralympialaisten tulostaso oli huikea. Uusi maa-
ilmanennätys kirjattiin jopa 210 kertaa. Lontoossa 
tämä luku oli vielä suurempi – 251. Erityisesti uinnissa 
maailmanennätyksiä tehtiin valtava määrä. Etenkin kii-
nalaisurheilijat tunnetaan siitä, että heitä ei näy ennen 
paralympialaisia muissa kansainvälisissä kilpailuissa. 
Paralympialaisiin panostetaan valtavasti ja se toi tällä 
kertaa 239 mitalia. Pienenä maana isojen maiden re-
sursseihin on hankala vastata, mutta on selvää, että 
kehittämistoimia on tehtävä syvemmän kisa-analyysin 
jälkeen. Valmennusosaaminen on oltava kansainvälis-
tä tasoa ja erityisesti terveydenhuoltoon on saatava 
kattavampi järjestelmä. Myös psyykkinen valmennus 
on saatava urheilijan arkeen luonnolliseksi osaksi. 

3.       Loukkaantumissuma
Suomen joukkueen tavoitteena oli uusia Lontoon kuu-
si mitalia. Se ei toteutunut ja joukkueenjohtaja Kimmo 
Mustonen näkee suurimpana syynä alisuoriutumi-
seen useamman urheilijan rikkonaisen harjoittelukau-
den. Kaikilla yleisurheilijoilla oli joko vamma, leikkaus-
operaatio tai sairastuminen kisoja edeltävänä aikana. 
Samoin maalipallojoukkue kärsi avainpelaajien vam-
makierteestä harjoittelukaudella. Paralympialaisissa 
menestyäkseen on pystyttävä parantamaan ennätyk-
siä ja venymään. 

4.       Sukupolven vaihdos
Rio 2016 tarkoittaa useamman urheilijan osalta vii-
meisiä paralympialaisia. Ratsastaja Katja Karjalainen 
ilmoitti jo ennen kilpailuita uran lopettamisesta. Use-
at harkitsevat asiaa ja kertovat päätöksestä syksyn ai-
kana. Suomen joukkueessa oli kuusi ensikertalaista. 
Ratakelaaja Henry Manni toi mitalin, triathlonisti Lii-
sa Lilja teki upean kisan ja käsipyöräilijä Jani Peltopu-
ro teki uransa parhaat suoritukset paralympialaisissa. 
Nämä ovat hyviä signaaleja tulevaisuuden kannalta. 
Myös valmennuspuolelle on tulossa muutoksia. Esi-
merkiksi miesten maalipallomaajoukkueen pitkäaikai-
nen valmentajapari Timo Laitinen ja Kevin Collet il-
moittivat lopettavansa joukkueen kanssa.  

Maalipallojoukkue 
jäi turnauksen 
yhdeksänneksi. 

KUVA: HARRI KAPUSTAMÄKI

 
 5.       Leo-Pekka Tähti 

Neljä perättäistä paralympiakultaa. Saavutus, jonka 
kuvailuun eivät sanat riitä. Tähti osoitti vaikeankin 
kauden jälkeen, että on vain yksi voittajaehdokas 
T54-luokan100 metrin kelauksessa. Hänen henki-
nen ja fyysinen vahvuus on yksinkertaisesti ylivoi-
maista. Yhdessä henkilökohtaisen valmentajansa 
Juha Flinckin kanssa he onnistuivat virittämään 
kunnon jälleen kohdilleen. Tähden merkitys suoma-
laisen vammaisurheilun kehityksen ja näkyvyydes-
sä on huomattava. Rion paralympialaiset toisaalta 
osoitti, että Tähden takana on monta muutakin tari-
naa, jotka ovat painuneet suomalaisten mieliin.

Liisa Lilja teki 
kovan debyytin. 

Leo-Pekka Tähden tekojen kuvaamiseen 
eivät sanat enää tehdo riittää.
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Kokemus oli kokonaisuudessaan kan-
nustava.

–  Tosi hyvät fiilikset. Kotimatkakin 
meni tosi hyvin, käsipyöräilyssä kym-
menenneksi sijoittunut Jani Peltopu-
ro hymyili.

–  Hollannin joukkue lensi samaa 
matkaa Amsterdamiin saakka ja maan 
ilmavoimien F-16 -hävittäjät tulivat 
saattamaan joukkuettaan. Pääsimme 
siivellä nauttimaan siitäkin.

Peltopuro nautti Rion kisoista. Hän 
tunsi saaneensa onnistumisestaan ja 
kisoista yleensäkin lisää motivaatiota.

–  Kokemus antaa jatkoon lisävirtaa. 
Matka oli kokonaisuudessaan hieno, 
ja yleisö otti meidät hyvin sydämelli-
sesti vastaan.

Seuraavat kisat järjestetään 2020 
Tokiossa. Peltopuron ajatukset eivät 
ole kuitenkaan vielä ennättäneet Japa-
niin asti.

Paralympiakokemukset antoivat 
suomalaisille lisävirtaa

Rion paralympialaiset huipentuivat Suomen joukkueelta Leo-Pekka Tähden 
säteileviin tunnelmiin. Tähden viidennen paralympiakullan loiste enteilee 

menestystä myös vuoden urheilija -äänestyksessä, mutta Rio kasvatti koko 
joukkueen intoa ja menestysnälkää.

TEKSTI: PASI REIN KUVAT: PARALYMPIAKOMITEA/HARRI KAPUSTAMÄKI

–  Lähinnä mielessä ovat ensi vuo-
den MM-kisat. Ehkä sen jälkeen voin 
alkaa miettiä myös Tokio-projektia. 
Pitää ottaa huomioon myös perhe ja 
työ. Kyse on tiimistä, joka pitää saada 
toimimaan.

Peltopuron ilmeestä saattoi lukea, 
ettei into jäänyt Rioon.

-– Tuntuisi hassulta lopettaa tähän. 
Oli iso työ nousta huipun tuntumaan, 
Peltopuro määritti asemansa tavalla, 
joka enteilee vielä parempaa jatkoa.

Kuume kiusasi Kokkoa
Voimanostaja Juhani Kokko saavut-
ti toisista paralympialaisistaan kuu-
dennen sijan 145 kilon tuloksella. 
Tavoitteena ollut kohennus omaan 
59-kiloisten 150 kilon SE-tulokseen 
ei onnistunut, kun hän sairastui kuu-
meeseen.

–  Päivää ennen matkaa nostin har-

joituksissa kevyen ykkösen 150 kilolla. 
Seuraavan aamuna oli kuumetta. Pa-
ras terä lähti.

Paralympiakauden jälkeen Kokko ai-
koo tehdä raikkaan startin kohti ensi 
vuoden MM-kisoja.

–  Nyt on tilaisuus kokeilla harjoituk-
sissa jotain uutta. Voi kokeilla ja ottaa 
vähän riskiä.

Tuomarilinja näyttää olevan muut-
tumassa. Riossa painot piti pysäyttää 
rinnalle pidemmäksi aikaa kuin aiem-
missa arvokisoissa.

–  Tuomarilinja tuntuu tiukentuvan 
koko ajan, Kokko huomasi.

Maalipalloon kaivataan 
lisärähinää
Maalipallossa Suomi kilpaili hallitseva-
na mestarina. Taival päättyi alkuloh-
koon hieman varovaisen pelin jälkeen.

Väistyvä päävalmentaja Timo Laiti-
nen uskoo, että Suomi voi palata no-
peasti takavuosien mitalimenestyk-
siin.

–  Joukkue on edelleen tosi hyvässä 
tilassa. Pelipaikat on ehkä mietittävä 
edelleen, mutta kukaan ei ole lopetta-
massa ja joukkueeseen on ajettu si-
sään onnistuneesti uusia pelaajia, Lai-
tinen totesi.

Miika Honkanen sai roolin jo Rios-
sa. Markus Tihumäki voi kasvaa rat-
kaisurooleihin Tokion kisoihin men-
nessä..

Jani Peltopuro on kehittynyt käsipyöräi-
lijänä koko ajan.
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Juhani Kokko onnistui paralympialaisissa viimeistelyvaiheen sairastelusta huolimatta.

Maalipallojoukkue siirtyy uuden päävalmentajan aikaan, sillä Timo Laitinen lopetti pestissään.
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Tiesitkö
että...

Tällä palstalla tarjoillaan tietoiskuja lehden teemaan 
liittyvistä vammaisurheilun ja -liikunnan aihealueista.

H
enry Manni ja Leo-Pek-
ka Tähti voittivat Rion 
paralympialaisissa mo-
lemmat mitalit 100 met-
rillä ja Toni Piispanen oli 

samalla matkalla neljäs. Kaikki suoma-
laisurheilijat kelasivat kuitenkin eri fi-
naalilähdöissä. 

Luokittelu on vammaisurheilun voi-
makkain erityispiirre. Ilman luokitte-
lua ei olisi tasavertaista kilpailua. Kos-
ka luokkia eri lajeissa on useampia ja 

100 metrillä 16 finaalia 
– mistä on kyse luokittelussa?

luokittelukriteerit vaihtelevat lajeittain, 
penkkiurheilijan on hankala pysyä pe-
rillä, mistä on kyse.

Suurin osa luokittelusta perustuu 
toimintakykyyn. Puhutaan toiminnal-
lisesta luokittelusta, jossa ei tuijoteta 
missä kohtaa vamma on, vaan miten 
urheilija kyseessä olevassa lajissa liik-
kuu.

Yleisurheilussa luokkia on eniten, ur-
heilijat kilpailevat yli 20 eri luokassa. 
Rion paralympialaisissa miesten 100 

metrin finaalin lähtölaukaus ammut-
tiin 16 kertaa. Näistä kolmessa luokas-
sa oli urheilijoita, joilla oli eri asteisia 
näkövammoja, seitsemässä eri luokas-
sa urheilijat kilpailivat kelaustuoleilla. 
Näiden lisäksi oli vielä ylä- tai alaraaja-
amputoitujen urheilijoiden luokat. 

Rion pronssimitalisti Henry Mannin 
luokka on T34. T-kirjain edessä kertoo, 
että laji kilpaillaan radalla (track). Kei-
häänheittäjä Marjaana Heikkinen puo-
lestaan kilpailee samassa luokassa, 

Leo-Pekka Tähti on juhlinut 
T54-luokan satasilla paralympialai-
sissa Ateenasta 2004 lähtien.
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Media-
katsaus

Tällä palstalla seurataan vammaisurheiluun 
liittyvien aiheiden käsittelyä meillä ja muualla.

@triathlonhaaste 18. syyskuuta 
Kun urheilija on voittanut neljissä kisoissa 
paraylmpiakultaa, niin voi häntä kutsua jo 
Olympiavoittajaksi! #paralympialaiset #tähti

@Valavuori 13. syyskuuta 
Tämä Erkki Miinala on aivan kuningas! 
#maalipallo #paralympialaiset

@kristiina_keka 14. syyskuuta 
En lakkaa hämmästelemästä näitä urheilijoita! 
#rioyle #paralympialaiset @liisalilja

@MattiRyhanen 9. syyskuuta 
Hurjia urheilijoita. Amanda Kotajan kyyneleet 
sulattaa sydämen. #paralympialaiset

Rion paralympialaisia seurattiin aktiivisesti mediassa ja sosiaalisessa mediassa. 
Ohessa muutama #paralympialaiset’twiittipoiminta:

@HJHamala 8. syyskuuta 
Kovakuntoisia täytyy näiden opasjuoksijoidenkin olla. 
Viisi kilometriä 15 minuuttiin. Huh. #paralympialaiset #rioyle

@Tefalia 8. syyskuuta 
Makee laji tää #maalipallo! Piti mennä nukkuun, 
mut jäin heti koukkuun. Hieno taistelu Suomelta! 
#rioyle #paralympialaiset #Paralympics

@NikoNorisalo 9. syyskuuta 
Olin menossa jo aikaa sitten nukkumaan, mutta innostuin 
katselemaan #paralympialaiset. Mielenkiintoisia kisoja! #riofi

mutta keihäänheitto tapahtuu kentällä 
(field), joten Heikkisen luokka on F34. 

Manni kuvailee omaan luokkaansa 
näin:

– Luokkani on periaatteessa CP-vam-
maisten luokka, mutta mulla ei ole CP-
vammaa. Mulla lähtee aivoista käsky 
ihan normaalisti, mutta se matkalla vä-
hän muuttuu. Vamma vaikuttaa pikkui-
sen käsien motoriikkaan ja suurempi 
vamma on sitten jaloissa. Puheessakin 
vamma ihan vähän kuuluu, Manni ku-
vailee. Manni pystyy myös kävelemään 
lyhyitä matkoja.

Leo-Pekka Tähden luokka T54 ja Toni 
Piispasen luokka T51 ovat selkäydin-
vammaluokkia. Tähdellä on ollut syn-
tymästään asti selkäydinvamma, kun 
taas Piispanen vammautui 17-vuotiaa-
na karate-näytöksessä. Näiden luokki-
en ero on siinä, että Tähdellä toimii kes-
kivartalo ja kädet moitteettomasti, kun 
taas Piispasella vamma on ylempänä 
ja se vaikuttaa myös käsien ja keskivar-
talon toimintaan. Tähden 100 metrin 
maailmanennätys on 13,63, kun Piis-
pasen nimissä oleva maailmanennä-
tys on 20,47. Tämä maailmanennätys-
ten sekuntiero kertoo koko luokittelun 
ydinajatuksen. 

Lisää tietoa eri paralympialajien luo-
kittelusta: www.sport.fi/paralympiako-
mitea/luokittelu/

Henry Manni kelasi paralympiapronssia luokan T34 satasella, mutta pidemmätkin 
matkat sujuvat.

T51-luokan suomalaistykki Toni Piispaselle paralympialaiset olivat nelossijasta 
huolimatta pettymys.
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E
urooppalainen elinsiirtour-
heilu on erikoinen kokonai-
suus. Vaikka MM-kisoissa 
kaikki siirtoryhmät kilpaile-
vat samoissa kisoissa, on Eu-

roopassa kahdet eri kisat: elinsiirron 
saaneiden ja dialyysissä olevien EM-kil-
pailut sekä sydän- ja keuhkosiirrokkai-
den EM-kilpailut.

Kuviossa on pitkälti kyse siitä, että sy-

Vantaan EM-kilpailut oli 
kehitysaskel eurooppalaisessa 

elinsiirtourheilussa
Vantaalla 10.–17. heinäkuuta järjestetyissä elinsiirron saaneiden Euroopan 

mestaruuskilpailuissa tehtiin eurooppalaista elinsiirtourheilun historiaa,
kun kahden eri järjestön kisat vietiin läpi samaan aikaan ja samassa paikassa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: MAURI FORSBLOM

dän- ja keuhkosiirrokkaat kokevat kil-
pailemisen lähtökohtien esimerkiksi 
munuais- ja maksasiirrokkaita vastaan 
olevan useimmissa lajeissa epäreilut. 
Esimerkiksi 400 metrin juoksussa on 
jokseenkin eri asia, onko juoksijalta 
vaihdettu munuainen vai keuhkot.

Elinsiirtourheilussa urheilijoita luoki-
tellaan kuitenkin vain iän perusteella 
sekä joissain tapauksissa myös dialyy-

sissä olevat urheilijat omaksi ryhmäk-
seen. Paljon paralympiaurheilua tutki-
nut kanadalainen sosiaaliantropologi 
David Howe sanoikin EM-kisojen ai-
kaan järjestetyssä elinsiirtoliikunnan 
symposiossa, että elinsiirtourheilu 
muistuttaa monin paikoin sitä, mitä pa-
ralympiaurheilu oli 70-luvun lopussa ja 
80-luvun alussa.

– Eri elinsiirtoryhmien väliset erot tu-

EM-kilpailujen avajaiset järjes-
tettiin Tikkurilan keskustas-
sa. Kisaviikon avainhahmoihin 
kuuluivat juontaja Tero Karhu 
ja maskotti Sisu-Sorsa.
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Suomalaisten 
mitalit Vantaan 
EM-kilpailuista
Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden 
EM-kilpailut
•  21 kultaa, 12 hopeaa ja 3 pronssia 
 = 36 mitalia

Elinsiirron saaneiden ja 
dialyysissä olevien EM-kilpailut
•  38 kultaa, 38 hopeaa ja 28 pronssia 
 = 104 mitalia

Yhteensä
•  59 kultaa, 50 hopeaa ja 31 pronssia 
 = 140 mitalia

Info

Risto Aholainen oli yksi EM-kilpailujen 
menestyksekkäimpiä urheilijoita. Hänet 
valittiin sydän- ja keuhkosiirrokkaiden 
kisojen parhaaksi miesurheilijaksi.

Britti Ottilie Quince oli elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien kisojen ainoa naispyöräilijä. Hienosti miesten seassa kisannut 
sisupussi sai järjestäjiltä erikoismitalin.

levat olemaan asia, jota elinsiirtourhei-
luliikkeen on käsiteltävä lähitulevaisuu-
dessa, Howe totesi.

Vantaan kisat ja sen ympärille raken-
nettu Elinsiirtourheilun viikko pyrkivät 
toimimaan keskustelun avaajana ai-
nakin Euroopan tasolla. Samanaikai-
sesti samoilla kilpailupaikoilla järjes-
tetyt kahden eri järjestön EM-kilpailut 
onnistuivat kiitettävästi ja isompi kisa-
kokonaisuus toi mukanaan enemmän 
huomioarvoa. Elinsiirtoasian tuominen 
ihmisten tietoisuuteen on yksi kisojen 
tärkeimmistä tehtävistä.

Kisoja tehdään aina urheilijoita var-
ten ja siksi tärkein onnistumisen mit-
tari on osallistujien tyytyväisyys. Tästä-
kin näkökulmasta Vantaan EM-kilpailut 
vaikuttivat olleen menestys. Moni suo-
malaisurheilijakin käänsi katseensa jo 
ensi kesän MM-kilpailuihin Espanjan 
Malagaan kotikisoista saadusta posi-
tiivisesta kokemuksesta innostuneena.

– Vielä minulla ei ole turnauskestä-
vyyttä niin paljon, että olisin uskalta-
nut ottaa kisaohjelmaani enempää la-
jeja, mutta vuoden päästä olen taas jo 
paremmassa kunnossa, joten MM-ki-

soissa harkitsen ottavani mukaan pari 
lisälajia, totesi tamperelainen Tuisku-
Tuulia Leinonen, joka sai munuaisen-
siirron kaksi vuotta sitten.

Vantaalta Leinonen voitti kultaa 
4x100 metrin viestistä, hopeaa 100 
metrin juoksusta ja pronssia kuulan-
työnnöstä. Kaikkiaan Suomen 94 urhei-
lijan joukkue keräsi viikon aikana perä-

ti 140 mitalia. Elinsiirron saaneiden ja 
dialyysissä olevien EM-kilpailujen mi-
talitilaston Suomi voitti 104 mitalillaan. 
Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden EM-kil-
pailuissa Suomi oli mitalitilaston kol-
mas 36 mitalilla..
EM-kilpailujen kotisivut: 
www.vantaa2016.fi
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Elinsiirtoliikunnan viikko koostui kol-
mesta osiosta: elinsiirtoliikunnan työ-
pajoista ja symposiosta, elinsiirron 
saaneiden lasten ja nuorten leiristä 
sekä Sporttitori-yleisötapahtumista, 
joita järjestettiin kisaviikon aikana ym-
päri pääkaupunkiseutua.

Viikon näyttävin tapahtuma oli tiis-
taina 12.7. Helsingin Kansalaistoril-
la järjestetty Sporttitori, jossa esiin-
tyivät räppärit MC KOO, Gracias ja 

Särre. Sporttitorilla vieraili myös EM-
kotikisoihinsa valmistautunut Suomen 
nuorten koripallomaajoukkue. Lajiko-
keiluja ja -esittelyjä tapahtumassa oli 
laajalla skaalalla roller derbystä pade-
liin.

Lasten ja nuorten leirille osallistui 
noin 80 henkilöä viidestä eri maasta. 
Mukana oli paitsi elinsiirron saaneita 
lapsia ja nuoria myös heidän vanhem-
piaan ja perheenjäseniään. Leiriohjel-

maan kuului mm. Linnanmäen visiitti 
sekä erilaisia leikkimielisiä lajikokeiluja.

Työpajat ja symposio kokosivat alan 
asiantuntijoita 12 eri maasta pohti-
maan mm. sitä, millaisia yhteneväisiä 
liikuntasuosituksia elinsiirron saaneille 
on mahdollista laatia..
Lisätiedot Elinsiirtoliikunnan viikon ta-
pahtumista ja annista: 
www.vantaa2016.fi

Elinsiirtoliikunnan 
viikko täydensi Vantaan 

tapahtumakokonaisuuden
Samanaikaisesti Vantaan elinsiirron saaneiden Euroopan mestaruuskilpailujen 

kanssa järjestettiin Elinsiirtoliikunnan viikko -tapahtumakokonaisuus,
joka oli Euroopan Unionin Erasmus+ Sport -ohjelman osarahoittama.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: MAURI FORSBLOM, ANTTI MÄÄTTÄNEN

Ängri Böörds -kanalinkoon pääsivät tutustumaan lasten 
ja nuorten leirin suomalaiset, britannialaiset, puolalai-
set, hollantilaiset ja ranskalaiset osallistujat.

Huipulla

MC KOO esiintyi Sporttitori-yleisötapahtumassa 
Helsingin Kansalaistorilla.
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KUVA NIKO HUMALALAMPI

Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Näkövammaisten keilailun henkilö-
kohtaisten sarjojen MM-kilpailuista 
Puolan Lodzissa Suomen joukkueen 
saldo oli lopulta yksi pronssi, jonka B2-
luokassa keilaava Tuija Näsilä voitti 
naisten sarjassa. Koko B2-luokan tu-
loksissa hän oli kuudes.

– Tuli onnistumisia ja epäonnistumi-
sia. Keilattu on monta päivää, sen tun-
tee. Harmi, että loppukiri alkoi liian 
myöhään, Näsilä harmitteli avauspäi-
vän kolmea sarjaansa.

Näsilä keilasi round robin -vaihees-
sa sarjat 178, 128, 163, 182, 190, 152 ja 
190. Hänen yhteistuloksensa oli 4656, 
kun mitalipeleihin pääsi 192 pistettä 
paremmalla tuloksella.

Näkövammaisten keilailun henkilö-
kohtaisten sarjojen MM-kilpailut jär-
jestettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Näsilälle pronssi 
näkövammaisten 
MM-keilailussa

KUVA: ALARIK VIHERSOLA

Pyörätuolikoripallon EM-kisojen MVP 
Petri Kärkäinen on yksi neljästä Suo-
mi-koriksen Hall of Fameen vuonna 
2016 valituista.

Hall of Fame -jäsenyys on kunnian-
osoitus ansiokkaasti suomalaiseen 
koripalloon vaikuttaneille henkilöille. 
Hall of Fame -valinnoista vastaa asian-
tuntijaraati, jossa on mukana Koripal-

Petri Kärkäinen 
Suomi-koriksen Hall of Fameen

loliitto, Koripallosäätiö, Koripallomu-
seo ja Suomen Urheilumuseo.

Muut olivat olympiakävijä ja Eu-
roopan All Stars -joukkueeseen valit-
tu Martti Liimo, kolmissa EM-kisois-
sa pelannut viisinkertainen Suomen 
mestari Leena Martin ja kahdesti 
vuoden koripalloilijaksi valittu Heikki 
Kasko.
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V
ielä 25 vuotta myöhemminkin Räsänen innos-
tuu muistellessaan EM-kilpailuja 1991, jon-
ne partiolaisten porukka pyydettiin SM-loppu-
turnauksen jälkeen mukaan. Kansainvälisyys, 
vauhdikas peli ja moninaiset tehtävät jäivät 

mieleen.
– EM-kisat saivat meidät innostumaan lajista. Kisojen jäl-

keen meitä kyseltiin tuomaritehtäviin. Syyskuussa 1991 os-
tettiin pillit. Siitä se alkoi kotimaan turnauksissa, Räsänen 
muistaa.

Alusta asti hän halusi tuomaroida ja myös edetä siinä 
kansainvälisiin tehtäviin. IBSA:lla on perusteellinen koulu-
tusohjelma tuomareille ykköstasolta kolmostasolle asti, ja 
sitä väylää Räsänen eteni. Samalla hän oli pitkään mukana 
tuomarikomiteassa, jonka jälkeen häneltä kyseltiin kiinnos-
tusta tehtäviin alakomiteassa.

– Vastasin myöntävästi ja pian huomasin olevani Lontoon 
paralympialaisissa ns. ”technical delagate, joka vastaa lajin-
sa sääntöjenmukaisesta toteutuksesta.”

Kun Kari Marklund ilmoitti jättävänsä puheenjohtajan 
tehtävät vuoden 2014 lopussa, Räsänen valittiin puheen-
johtajaksi. Vuoden 1991 jälkeen on tapahtunut paljon niin 
Räsäselle kuin maalipallolle lajinakin. 

– Lajista on tullut entistä kansainvälisempi, nopeampi, 
taktisempi jopa ammattimaisempi.

Puheenjohtajana hän kokee tekemätöntä työtä olevan 
vielä runsaasti. Lajin suosion kasvattaminen Afrikassa, Aa-
siassa ja Etelä- ja Väli-Amerikassa on tärkeää.

– Lisäksi keskitymme nuorten kilpailutoiminnan systema-
tisoimiseen, kilpailujen teknisen tason kehittämiseen, jär-
keviin sääntöuudistuksiin ja media-näkyvyyden parantami-
seen. 

Mukaantuloa miettiville lajin parissa olevien tehtävien 
kirjossa on valinnanvaraa. Turnauksissa tarvitaan apua esi-
merkiksi kentän rakentamiseen, maalituomarina olemi-
seen, pöytäkirjan pitämiseen ja kanttiinin pitoon.

Vapaaehtoisesta 
lajipomoksi

Kari Räsänen on oiva esimerkki siitä, millaisia väyliä vapaaehtoistyö 
urheilutapahtumassa voi avata. Maalipallon SM-lopputurnaukseen 1991 

partiolaisten kautta toimitsijaksi päätynyt mies on nykyään näkövammaisten 
kansainvälisen urheilujärjestön IBSA:n maalipallokomitean puheenjohtaja.

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVA: TORSTEN UNDEMAR

– Siitä on hyvä valita itselleen sopiva homma. Kynnys tul-
la maalipallon pariin on matala. Maalipallon parissa olevat 
toimitsijat toivottavat uudet henkilöt tervetulleiksi mukaan, 
hän vakuuttaa..

Kari Räsäsellä riitti kiireitä Rion paralympialaisissa.

Huipulla
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Huipulla

Leo Lenkola on tanssija ja tanssin opet-
taja, joka sitä kautta ajautui myös luiste-
lun pariin.

– Vähitellen kiinnostus laajeni ja Taito-
luisteluliiton taholta tiedusteltiin, olisin-
ko kiinnostunut kouluttautumaan tuo-
mariksi, Lenkola muistelee.

Kaikki alkoi Taitoluisteluliiton seura-
tuomarikurssilta. Lenkola kävi kurssit 
yksinluistelun, jäätanssin ja muodostel-
maluistelun kansallisten kilpailujen tuo-
marointiin kotimaan kilpailuissa. Lisäksi 
hän suoritti jäätanssissa ensin kansain-
välisen tuomarin opinnot ja myöhem-
min mestaruustasoisten kansainvälis-
ten kilpailujen tuomarilta vaadittavan 
ISU- tuomarin opinnot ja kokeen.

– Samalla olen suorittanut kansainväli-
sellä tasolla soveltavan luistelun tuoma-
rin opinnot ja harjoittelut, Lenkola ker-
too.

Special Olympics -taitoluistelutoiminta 
on Suomessa aktiivista. Siksi kansainväli-
nen järjestö tiedusteli, löytyisikö suoma-
laisten tuomareiden joukosta joku kan-

Leo Lenkola odottaa jo 
tuttujen luistelijoiden

kohtaamista seuraavissa
SO-talvimaailmankisoissa

Aktiivinen suomalaistoiminta johdatti Leo Lenkolan Special Olympics 
-taitoluistelutuomariksi. Ahos-apurahan turvin Lenkola pääsi 

tuomarointimatkalle Skotlantiin oppimaan uutta soveltavaan luisteluun 
kehitettyä ISU-arviointiin perustuvaa arviointijärjestelmää.

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVA: LEO LENKOLA

sainväliseksi SO-tuomariksi haluava.
– Kun minun kiinnostustani asiaan tie-

dusteltiin, olin mielelläni valmis lähte-
mään oppiin. 

Lenkola suoritti harjoittelunsa Wienis-
sä ja on jo usean vuoden ajan toiminut 
tuomarina kyseisissä kilpailuissa koti-
maassa ja ulkomailla. Tuomaritehtävät 
ovat vieneet miestä esimerkiksi Itäval-
taan, Koreaan ja Skotlantiin. 

Apuraha auttoi tutustumaan 
uuteen arviointijärjestelmään
Tuomarin on myös pysyttävä ajan tasal-
la sääntöjen ja arviointien kanssa. Ahos-
apurahan turvin Lenkola pääsi tuoma-
rointimatkalle Skotlantiin oppimaan 
uutta soveltavaan luisteluun kehitettyä 
ISU-arviointiin perustuvaa arviointijär-
jestelmää. 

– Tähän saakka on kansainväliset kil-
pailut arvioitu vanhalla 6.0 järjestelmäl-
lä, joka asettaa luistelijat paremmuus-
järjestykseen, mutta ei juurikaan anna 
luistelijoille ja valmentajille palautetta 

itse suorituksesta. Uusi järjestelmä sen 
sijaan antaa palautetta niin elementeis-
tä kuin luistelijan teknisestä onnistumi-
sesta ja esiintymistaidoista, Lenkola ker-
too erosta.

Kansainvälisellä tasolla uuttakin oppi-
aan Lenkola pääsee todenteolla sovelta-
maan käytäntöön seuraavissa talvimaa-
ilmankilpailuissa Itävallassa.

– Olin tuomarina edellisissä talvimaa-
ilmankilpailuissa Koreassa, joten Itäval-
lassa on luonnollisesti mukava nähdä 
jo tuttujen luistelijoiden uudet ohjelmat, 
tarkkailla luistelijoiden kehitystä ja tehdä 
huomiota sääntömuutosten vaikutuk-
sesta ohjelmien sisältö- ja laatutekijöi-
hin. Uskon, että tämäkin kilpailu on tun-
nelmaltaan avoin, iloinen, rehellinen ja 
lämminhenkinen, Lenkola sanoo ja kan-
nustaa muitakin tuomaripolulle sovelta-
van luistelun parissa..

Mikä Ahos-apuraha?
Osaamisen kehittämiseen jaetta-
via apurahoja myönnetään kahdes-
ti vuodessa, seuraava haku päättyy 
31. lokakuuta. Ahos-apuraha on tar-
koitettu uusien ideoiden hakemisek-
si ja vammaisten henkilöiden liikku-
mismahdollisuuksien kehittämiseksi. 
Ahos-apurahaa voidaan myöntää 
vammaisurheilun ja -liikunnan paris-
sa toimivalle tai aloittelevalle ohjaa-
jalle, valmentajalle, kouluttajalle ko-

timaisiin tai ulkomaisiin opintoihin. 
Opintojen tai koulutustilaisuuden tu-
lee liittyä vammaisurheiluun tai -lii-
kuntaan. Apurahaa ei myönnetä ur-
heilijan omaan valmentautumiseen.

VAU vastaanottaa hakemukset, te-
kee esityksen ja Ahos-säätiö päättää 
tuista. Hakijan omavastuu on 20 pro-
senttia haetusta summasta. Ahos-
apurahaa hallinnoivat VAU ja Suo-
men Punaisen Ristin Ahos-säätiö.
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Ennen&Nyt
Juttusarjassa tutustutaan takavuosien vammaisurheilusuuruksiin ja 

otetaan selvää, mitä heille kuuluu nyt.

K
ansakoulun toisella luo-
kalla Lindblom kirjoit-
ti kouluaineessaan haa-
veammattinsa olevan 
lääkäri. Heti toisena listal-

la oli liikunnanopettaja.

Harri Lindblomin työuraan 
mahtui suuria murroksia

VAU:n lajikoordinaattori Harri Lindblom jäi eläkkeelle elokuussa
tehtyään yli 30 vuoden työuran vammaisurheilun parissa.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA KUVAT: VAU:N ARKISTO, LAURI JAAKKOLA

Joukkueenjohtajana toiminut Harri Lindblom pääsi tapaamaan prinssi Charlesin tarunhohtoisissa Stoke Mandevillen kisoissa 
vuonna 1987.

– Lääkäriksi eivät eväät riittäneet, 
mutta liikunnanopettajaksi riittivät – 
tavallaan, helsinkiläislähtöinen Lind-
blom sanoo.

Lindblomilta löytyi tarvittavaa sisäistä 
paloa tavoitella uraa urheilun ja liikun-

nan parissa. Hän joutui pariin ottee-
seen pettymään hakiessaan paikkaa 
Vierumäen ja Pajulahden urheiluopis-
tojen liikunnanohjaajakoulutukseen, 
kunnes portit Vierumäelle aukesivat.

– Ensimmäisen hakukerran jälkeen il-
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Ennen&Nyt

 “Harri Lindblom 
koulutti opiskelijoita 
Kuortaneen Junior 
Games -kisojen alla 

keväällä 2015. Junior 
Games -kisoissa 

Lindblom oli vakiokasvo 
siitä lähtien, kun SIU 

otti ne järjestettäväkseen 
vuonna 1989.”

moitettiin, että seuratyöhön liittyvästä 
kokemuksesta olisi etua hakiessa, jo-
ten hakeuduin Helsingin Kisa-Veikkoi-
hin yleisurheiluvalmentajaksi 70-luvun 
lopulla, Lindblom kertaa.

Lindblom valmensi vuosina 1975–
1982 HKV:ssä nuoria keskimatkan 
juoksijoita, mm. Suomea Ateenan 
olympialaisissa 2004 edustanutta Kir-
si Valastia. Samoihin aikoihin Lind-
blom toimi myös jääkiekkovalmenta-
jana luotsaten Etelä-Vantaan Urheilijat 
useaan kertaan naisten SM-mitaleille.

Omaa urheilijataustaa Lindblomilta 
ei harrastetasoa korkeammalta löydy, 
rakkautta urheiluun sitäkin enemmän.

Ennen kuin Lindblom pääsi opiske-
lemaan Vierumäelle, hän ehti opiskel-
la hetken aikaa kuntohoitajaksi Helsin-
gin IV sairaanhoito-oppilaitoksella. Kun 
Lindblom valmistui Vierumäeltä vuon-
na 1982, hän päätti käydä suorittamas-
sa loppuun myös kesken jääneet kun-
tohoitajan opinnot. Näin hän valmistui 
samana vuonna sekä liikunnanohjaa-
jaksi että kuntohoitajaksi.

Se oli hyvä yhdistelmä siinä vaihees-
sa, kun Suomen Invalidien Urheiluliit-
to haki päävalmentajaa alkuvuodesta 
1985. SIU:n koulutusvastaavana toimi-
nut Lindblomin Vierumäen aikainen 
kurssikaveri Jukka Kataja vinkkasi pai-
kasta, jota Lindblom haki ja tuli valituk-
si.

Lindblom aloitti työssään 15. helmi-
kuuta 1985. Hän oli kutakuinkin um-
mikko vammaisurheilun suhteen, 

vaikka olikin ehtinyt tutustua harjoitte-
lujaksollaan Vantaan Korson palveluta-
lolla SIU:n pitkäaikaiseen työntekijään 
Pekka Hätiseen.

SIU:ssa ei ollut tarjolla pehmeää las-
kua uuteen työhön. Jo kahden viikon 
päästä työn alkamisesta Lindblom oli 
joukkueenjohtajana jääratakelkkailun 
EM-kilpailuissa Hollannissa. 1980-luku 
oli suomalaisen vammaisurheilun kul-
ta-aikaa kansainvälisellä menestyksellä 
mitattuna. Sen Lindblom sai kokea heti 
ensimmäisissä kisoissaan, kun suoma-
laiset saavuttivat useita mitaleita viime 
vuonna edesmenneen Lahja Hämä-
läisen johdolla.

Työuransa alkuvuosista Lindblomille 
on jäänyt päällimmäiseksi mieleen tii-
vis, hyvähenkinen ja erinomaisesti me-
nestyvä urheilijasukupolvi.

– Oli aina nautinto lähteä kisareissuil-
le, vaikka töitä niissä tehtiinkin valtavas-
ti. Urheilijoiden menestys auttoi kum-
masti jaksamaan. Välineistössä Suomi 
jäi jälkeen isommille maille, mutta sen 
ei annettu haitata. Kaiken kaikkeaan te-
keminen oli rennompaa kuin nykyään, 
Lindblom toteaa.

Lindblomin työnimike on vuosien 
saatossa vaihdellut päävalmentajas-
ta valmennuspäällikköön ja lajikoordi-
naattoriin, mutta työnkuva ei lopulta 
ole muuttunut paljoakaan.

– Ennen pääsi olemaan kentällä 
enemmän. Tunsin varmastikin kaik-
ki silloiset edustusurheilijamme, Lind-
blom sanoo.

Integraatiokehitys on vienyt vam-
maisurheilijoita lajiliittojen alaisuuteen 
etenkin 2000-luvun puolella, ja toisaal-
ta vammaisurheilujärjestöt ovat Lind-
blomin uran aikana muuttaneet rooli-
aan lajiliittomaisesta enemmän yleisen 
liikuntajärjestön suuntaan. Muun mu-
assa lasten ja nuorten toiminta, harras-
teliikunta ja olosuhdetyö ovat nousseet 
lajitoiminnan rinnalle.

SIU yhdistyi viime vuosikymmenen 
lopulla Näkövammaisten Keskuslii-
ton liikuntatoimen, Suomen Kehitys-
vammaisten Liikunnan ja Urheilun 
sekä Elinsiirtoväen Liikuntaliiton kans-
sa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU:ksi, jonka riveissä Lindblom työs-
kenteli työuransa viimeiset kuusi vuot-
ta.

Lajiliittointegraatio on edennyt siihen 
pisteeseen, että VAU:n alaisuudessa on 
enimmäkseen enää sellaisia lajeja, joil-
le ei löydy luontevaa lajiliittoa vammat-
tomien urheilun puolelta. Lindblom ei 
ole ollut tyytyväinen joidenkin perin-
teisten vammaisurheilulajien kohta-
loon lajiliittojen alaisuudessa, mutta 
ymmärtää hyvin sen, että integraatio 
on vääjäämätön – ja oikea – suunta.

Lindblom ei aio täysin jättää vam-
maisurheilua eläköidyttyään. Hän 
toimii vammaisgolfjärjestö HCP 
Golfin puheenjohtajana ja tekee es-
teettömyyskartoituksia Suomen golf-
kentille. Boccian parissa Lindblom tu-
lee työskentelemään tuomarina ja 
tuomarikouluttajana..
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Esimerkkejä ja inspiraation aiheita lasten, nuorten ja perheiden liikunnasta.

Sporttiklubi

V
uosi sitten helsinkiläinen 
taekwondoseura Mal-
min Taekwondo oli uuden 
edessä. Seura perusti so-
veltavan taekwondon ryh-

män ja ensimmäiset neljä oppilasta 

Taekwondon voimaa
Malmin Taekwondo aloitti taekwondon soveltamisen tyhjästä.

Huolella tehty työ ruohonjuuritasolla
luo pohjan kansainväliselle kilpaurheilulle.

TEKSTI JA KUVAT: ANNA TERVAHALTIALA

Fysioterapeutin koulutuksen suorittanut soveltavan taekwondon valmentaja Tea Runnakko avustaa Kasperi Höökiä loppuveny-
tyksissä.

aloitti harjoittelun.
Toisen kauden käynnistyttyä syk-

syllä kaikki neljä harrastajaa jatkoivat 
seurassa. Ryhmän päävalmentaja Tea 
Runnakko kertoi aloittavansa kauden 
ilolla. Vanha toiminta sai jatkua ja uu-

siakin tuulia on luvassa.
Taekwondo on ollut olympialaji vuo-

desta 2000, ja näyttävistä potkuistaan 
tunnettu kamppailulaji valittiin para-
lympialaisiin vuodeksi 2020.

Para-taekwondon vakiintuminen kil-
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Sporttiklubi Sporttiklubi

palajiksi näkyy myös Malmilla tehtä-
vässä työssä. Syyskuu piti sisällään 
opintomatkan Puolan para-taekwon-
don EM-kisoihin, ja joulukuussa pi-
lotoidaan ensimmäinen soveltavan 
taekwondon ohjaajakoulutus.

–  Laaja ja aktiivinen ruohonjuurita-
so on toimivan kilpajärjestelmän edel-
lytys, Runnakko sanoo.

Kilpajärjestelmän kehittäminen, har-
rastajamäärien kasvattaminen sekä 
lajin tunnettavuuden levittäminen 
ovat kaikki osa työtä, jota on tehtävä, 
jotta laji kehittyy ja vakiintuu. Laaja 
harrastajakunta mahdollistaa toimin-
nan yltämisen aikanaan myös para-
lympiatasolle.

Yksin, kaksin  
ja ryhmässä
Taekwondo-harjoitukset alkavat yhtei-
sellä tervehdyksellä ja kumarruksella. 
Jokaisella harjoituksiin osallistuvalla 
on valkoinen dobok-asu yllään. Ke-
väällä saadut keltaiset vyöt hohtavat 

harrastajien lanteilla.
Tervehdyksen jälkeen harrastajat 

lämmittelevät lattiatasolla. Jumppa-
pallolla pelatun lentopallon jälkeen 
ryhmä harjoittelee lyöntejä pareittain. 
Lyöntien jälkeen harrastajat treenaa-
vat potkuja, joko tuetusti seisten tai 
lattialla istuen. Neljän harrastajan tun-
tiin osallistuu kolme seuran ohjaajaa.

Pyörätuolilla liikkuva Kasper Höök 
harjoittelee potkuja ohjaaja Lauri Lai-
tisen avustuksella. Vaikka jalka liikkuu 
tuen avulla, harjoituksen arvo on liike-
radan harjoittelussa ja lihasten peh-
meässä vahvistamisessa.

–  Täältä pesee, Höök huudahtaa.
Lajin tarkasta tapakulttuurista huo-

limatta harrastaminen on ennen kaik-
kea hauskaa.

Tarkasti ja huolella
Koska malleja harjoitusten tekemi-
seen ei juurikaan ollut entuudestaan, 
soveltamisen menetelmiä on haettu 
harjoitus kerrallaan. Runnakko on an-

tanut lajitekniikan ja lajin periaattei-
den taipua harrastajien ehdoilla. Tai-
puminen ei kuitenkaan ole merkinnyt 
teknisestä osaamisesta luopumista.

–  Niin kauan kun harrastaminen on 
mielekästä harrastajalle, soveltami-
nen on onnistunutta, Runnakko sanoo

Harjoitus etenee hitaasti, mutta tar-
kasti. Lyöntien korkeutta korjataan ja 
potkujen tekniikkaa viilataan.

Lajin vahvuus sovellettuna liikun-
talajina piilee sen kokonaisvaltaisuu-
dessa. Ryhmässä toimimisen harjoit-
teleminen, motoriikan vahvistaminen 
ja sykkeen nostaminen ovat esimerk-
kejä harjoituksen tavoitteista. Urhei-
luun liittyvien onnistumisten rinnalla 
osa harjoitusta on taekwondon perin-
teiden oppimisessa ja kunnioittami-
sessa. 

–  Hana, dul, set, Konsta Juutilainen 
laskee koreaksi tekniikkaharjoituksen 
lyöntejä.

Keltaista seuraava vihreä vyö on 
lyönti toisensa jälkeen lähempänä..

Cherie Andersson on harrastanut taekwondoa vuoden. Liikunnasta 
pitävä urheilija käy taekwondon lisäksi muun muassa ratsastamassa.

Kasper Höökille taekwondo on urheilulaji, 
jossa saa irroitella.
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R
eija Mäkipää aloitti syksyl-
lä seitsemännen lukuvuo-
tensa Uomarinteen kou-
lun erityisluokanopettajana. 
Vaikka vaikeasti kehitysvam-

maisten lasten ja nuorten opettajan työ 
kuulostaa haastavalta ja erilaiselta, Mäki-
pään tavoitteet piilevät tavallisuudessa. 

– Työni on normaalisuuden luomista. 
Aloitan työni ajattelemalla, mitä tämän 
ikäisten lasten ja nuorten arkeen kuu-
luu, Mäkipää kertoo.

Arkisten asioiden esimerkit löytyvät 
muun muassa liikunnasta. Yksi vuosit-
tain harjoiteltavista lajeista on pyöräily.

Pyöräilyn harjoittelu aloitetaan esi-
merkiksi soveltavaan liikuntaan tarkoi-
tetuilla kolmipyörillä. Ensimmäisillä ker-
roilla oppilaan kehoa tuetaan muuan 
muassa istuimen ja poljinten vöiden 
avulla. 

Oppiminen tapahtuu 
yhdessä

Lähes 30 vuotta vaikeavammaisten lasten ja nuorten opettajana työskennellyt 
Reija Mäkipää opettaa elämysten avulla.

TEKSTI JA KUVA: ANNA TERVAHARTIALA

Taitojen kehittyessä tukia karsitaan 
yksi kerrallaan. Harjoittelun tavoitteet ei-
vät pääty liikkeelle pääsemiseen, vaan 
jatkuvat omien kykyjen löytämiseen ja 
vahvistamiseen.

– Tärkeintä on antaa oppilaille uusia 
kokemuksia, joista yksi on kokemus on-
nistumisesta.

Oma laji löytyy kokeilemalla 
Mäkipään työ pohjaa opetussuunnitel-
man viiteen toiminta-alueeseen; mo-
toriikkaan ja kommunikaation sekä so-
siaalisiin, kognitiivisin ja päivittäisten 
toimintojen taitoihin. Toiminta-alueita 
tarkastellaan erikseen, mutta niitä har-
joitellaan yhdessä. Toiston ja harjoitus-
ten sijaan harjoitteet piiloutuvat elämys-
ten sisälle.

– Teemme kerran kuukaudessa ret-
ken koulun ulkopuolelle teatteriin, mu-

siikkiesitykseen tai uuden urheilulajin 
pariin.

Eri lajeja kokeilemalla ja eri paikoissa 
vierailemalla Mäkipää tahtoo korostaa 
vaihtelun ja yksilöllisyyden merkitystä 
jokaisen arjessa. 

– Toivon, että ennen kuin jään eläk-
keelle, mahdollisimman monella oppi-
laallani on jokin harrastus.

Oppilaasta oppijaksi
Syksyllä voimaan astunut uusi perus-
koulujen opetussuunnitelma ei suoraan 
vaikuta Mäkipään työhön, mutta suun-
nitelman asettamat painopisteet näky-
vät kyllä.

– Nykyään puhutaan osallistavasta 
opettamisesta. Tietoa ei pelkästään an-
neta, vaan sen etsimiseen kannuste-
taan. 

Muutos on tervetullut. Oppilaat pysty-
vät monesti juuri siihen, mitä heiltä vaa-
ditaan.

– Opettajien tehtävä on luoda oppilail-
le turvallinen ympäristö, jossa hän voi 
haastaa itsensä, epäonnistua ja onnis-
tua. Parhaimmillaan oppilaat opettavat 
toisiaan.

Mäkipään kolme vinkkiä 
opettajille:
1. Anna aikaa vuorovaikutukselle; tu-
tustu oppilaisiisi ja anna heidän tutus-
tua sinuun. Luottamus syntyy vain ajan 
kanssa.
2. Anna oppilaittesi tehdä itse ne asiat, 
mitä he osaavat. 
3. Luo hyvä ja kannustava suhde työ-
tiimiisi. Kaikkea ei tarvitse osata, sillä 
parhaat ideat ja ratkaisut syntyvät yh-
dessä..
Erityisluokanopettaja Reija Mäkipää opet-
taa elämysten ja kokemusten kautta.

Sporttiklubi
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Sporttiklubi

P
ositiivisten asioiden lumi-
palloefekti käynnistyi, kun 
Kainuun Liikunta lähti mu-
kaan Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta VAU ry:n 

aluehankkeeseen sen viimeisenä toi-
mintavuonna. Tuolloin tarkoitus oli 
lähteä luomaan verkostoja ja rakentaa 
yhteistyötä eri tahojen kanssa, jolloin 
itse työn tekeminen olisi helpompaa. 
Kainuun Liikunnassa lasten- ja perhe-
liikunnan kehittäjänä toimiva Ira Lius-
ki iloitsee siitä, kuinka lennokkaasti 
asiat liikkeelle lähtivät.

– Vuokatin Urheiluopisto oli suunnit-
telemassa soveltavan liikunnan kehittä-
mistä, Vuokatinrinteillä lumisunnuntain 
parissa teimme yhteistyötä, perusope-
tuksen puolelle on kontakteja. Iso aja-

Kainuussa on 
positiivista pöhinää
Kainuussa vammaisten lasten ja nuorten liikunnan ympärillä on viime vuosina 
tapahtunut isoja asioita. Keskeistä on ollut eri tahojen yhteistyön kehittäminen, 

mihin sopii erinomaisesti tuoreimpana lisänä Valtti-hanke.

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVA: KAINUUN LIIKUNTA

Risto Kahelin, Oskari Ollila, Jari Kurkinen 
ja Mikko Alakärppä pöytätenniksen pa-
rissa vammaisurheilun Action Dayssa.

tukseni itsellä olikin, että kun saamme 
verkostoja, ei koskaan tiedä, mitä sieltä 
alkaa nousta, Liuski muistelee.

Viime syksynä Kainuun Liikunta jär-
jesti urheiluseuroille vammaisliikun-
nan Action Dayn. Siitä innostuneena 
yhdeksän seuraa haki ja sai Vammais-
liikunta tutuksi Kajaanissa -hankkeen. 
Hanketta hallinnoi Kajaanin Kuohu. 
Rahoitus tuli seuratuen kautta.

– Ideana on kehittää mukana olevi-
en seurojen kanssa heidän mahdol-
lisuutta ottaa vastaan erityisen tuen 
tarpeessa olevia lapsia. Tarkoitus on 
saada enemmän ovia avattua kaikil-
le, Liuski kertoo nyt syksyllä alkavasta 
hankkeesta. 

Kainuun Liikunta on hankkeessa 
mukana asiantuntijaroolissa ja verkos-

tojen kanssa auttamisen kautta. Liuski 
toivottaa myös kaikki valtakunnalliset 
hankkeet tervetulleeksi Kainuuseen.

– Toimimme mielellämme verkos-
tokumppanina. Haluamme myös olla 
mukana edesauttamassa, että eri toi-
mijat tietäisivät paremmin toisistaan 
ja toistensa tekemisistä, Liuski sanoo.

Liuskin ajatusmaailmaan verkos-
toista ja yhteistyöstä sopii mainios-
ti Valtti-hanke, jossa hän sanoo aut-
tavansa Kainuun Valttikoordinaattori 
Ville Ruuskasta erityisesti seurojen 
suuntaan. Jos on Liuski havainnut in-
nokasta yhdessä tekemistä omissa 
hankkeissaan, saman on Ruuskanen 
todennut jo nyt Valtti-hankkeessa.

– Hyvä pöhinä on päällä, johtuen 
motivoituneista opiskelijoista ja aut-
tamisen halusta. Hanke kuitenkin pe-
rustuu siihen, että annetaan myös 
vammaisille lapsille mahdollisuus har-
rastaa. Tämä motivoi minua ja myös 
Valtteja tekemään paljon töitä hyvän 
asian puolesta, Ruuskanen sanoo.

Ruuskanen harmittelee, että muu-
tama lapsi jäi Kainuussa ilman omaa 
Valttia. Hän on kuitenkin jo miettinyt 
ratkaisua asiaan yhteistyössä eri taho-
jen kanssa:

– Vaikka kaikki lapset eivät saisi-
kaan omaa Valttia, niin olen sen varal-
le suunnitellut yksittäisiä tapahtumia 
Vuokatin Urheiluopistolle. Sinne pää-
sisivät nekin lapset, joilla ei omaa Valt-
tia ole. Haluan antaa kaikille lapsille 
mahdollisuuden löytää uuden harras-
tuksen, Ruuskanen sanoo..
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Junior Games on liikunta-, näkö- ja 
kehitysvammaisten ja elinsiirron saa-
neiden lasten ja nuorten oma kisata-
pahtuma. Junior Games -syyskisat jär-
jestetään Jyväskylän Hipposhallissa 
30. marraskuuta.

Syksyn Junior Games -kisoissa kilpail-

Junior Games -syyskisat valtaavat Hipposhallin 30.11.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Ter-
vaväylän iltapäivätoiminta ja VAU ry 
järjestivät kuuden kerran nassikkapai-
nin, johon osallistui kuusi erityistä tu-
kea tarvitsevaa 6–10-vuotiasta.

Vetäjinä toimivat urheiluseura 
Oulun Pyrinnön valmentajat Sami 
Özyavuz ja Mari Helttunen. Järjeste-

Nassikkapaini toi riemunkiljahduksia Tervaväylään
lyissä ja toiminnassa avustamassa oli-
vat myös iltapäivätoiminnan ohjaajat. 

Tunnin painituokio koostui useam-
masta eri osuudesta, jotka ohjaajat 
olivat merkinneet salin seinälle. Alku-
verryttely tehtiin erilaisina liikunnalli-
sina leikkeinä. Sitten tehtiin painihar-
joitteita, lopuksi verryteltiin leikkien ja 

venytellen. Yleisesti toimintaa salissa 
ohjattiin koko ajan kuvia apuna käyttä-
en. Valmentajat mallittivat harjoitteet 
ja olivat mukana näyttämässä ja kor-
jaamassa liikkeitä sekä otteita tarpeen 
mukaan. Jokainen harjoitus ja leikki 
kesti vain pienen hetken, jotta lasten 
mielenkiinto säilyi.

– Leikkiessä ja touhu-
tessa lasten kunto kas-
voi ja liikunnalliset taidot 
kehittyivät huomaamat-
ta. Samalla lapset kehit-
tivät sosiaalisia taitojaan 
toimimalla sääntöjen 
mukaan, odottamalla 
vuoroaan ja tekemällä 
harjoituksia vuorollaan 
kaikkien kanssa, Valterin 
ohjaaja Teija Jylhä-Ollila 
kertoo.

Lapset saivat mahdol-
lisuuden kokea painin 
sääntöjen mukaista fyy-
sistä kontaktia ikätove-
reiltaan. 

– Toisen lähellä olemi-
nen ja kosketuksen sietä-
minen ei ollut aina help-
poa. Harjoittelun myötä 
saadut onnistumisen ko-
kemukset toivat itsevar-
muutta ja rohkeutta kai-
kille painijoille.

Viimeisellä kerralla lap-
set saivat mukavana yllä-
tyksenä stipendit ja mita-
lit kaulaan innokkaasta 
osallistumisesta.

laan yleisurheilun kolmiottelussa, sukku-
laviestissä ja sokkopingiksessä. Syyski-
sojen paikaksi on vakiintunut Jyväskylän 
Hipposhalli. Kolmiottelun lajeina ovat 
luokasta riippuen mm. juoksu, kelaus, 
pituushyppy, pallon- ja turbokeihään-
heitto, kuulantyöntö sekä pt-slalom.

Kaikki alle 19-vuotiaat vammaiset 
ja erityistä tukea tarvitsevat lapset ja 
nuoret sekä elinsiirron saaneet lapset 
ja nuoret ovat tervetulleita Junior Ga-
mes -kisoihin

Lisätietoja ja ilmoittautumislo-
makkeet VAU:n nettisivuilta.
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Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta esittelee 
liikuntavinkkejä perheille, joissa on vaikeavammainen lapsi.

Liikuntavinkki

J
otta vaikeavammainen lapsi, nuori tai aikuinen 
pääsee osallistumaan koulussa tai vapaa-ajalla, 
tarvitaan usein henkilökohtaista apua ja toiminta-
väline, joiden avulla osallistuminen mahdollistuu. 
Vammaiselle henkilölle voidaan hakea apuvälinet-

tä useiden eri lakien nojalla. Lisäksi erilaiset järjestöt ja ra-
hastot tukevat välineiden hankintaa. Jos toimintavälineel-
lä on erimerkiksi koulussa useita käyttäjiä, kannattaa kysyä 
olisiko koululla mahdollisuutta hankkia välineitä.

Terveydenhuollosta lääkinnällisen 
kuntoutuksen apuvälineet ja vammaispalvelusta 
harrastusvälineet
Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat lain perusteella 
muun muassa apuvälineet. Apuvälineen tulee edistää haki-
jan kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintaky-
kyä jokapäiväisissä toiminnoissa tai ehkäistä toimintakyvyn 
heikentymistä. 

Muuta kuin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinettä 
voi hakea kunnan sosiaalitoimesta. Tällaisiin apuvälineisiin 
kuuluvat esimerkiksi harrastusvälineet. Apuvälineen kus-
tannuksista korvataan yleensä puolet välineen hankinta-
hinnasta. 

Miten pääsen mukaan?
TEKSTI: MALIKE
KUVAT: JANNE RUOTSALAINEN JA SOILE HONKALA

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen käsite ei ole yk-
siselitteinen, ja samanlaisia apuvälineitä voidaan käytän-
nössä myöntää sekä terveydenhuollosta että vammaispal-
veluista.

Apuvälineitä tarvitaan myös opiskelussa
Opetukseen osallistumisen edellyttämät erityiset apuväli-
neet tulee perusopetuslain nojalla saada 

opetustoimelta. Tarvittavia apuvälineitä arvioitaessa tuli-
si nykyistä paremmin huomioida se, että myös liikuntatun-
neilla pitäisi olla käytössä välineitä, jotka mahdollistaisivat 
vammaisten lasten ja nuorten osallistumisen opetukseen. 
”Liikkuva koulu” -hankkeen puitteissa useille kouluille onkin 
hankittu mm. maastopyörätuoleja tai hiihto-ja luistelukelk-
koja, jotka mahdollistavat liikuntavammaisten oppilaiden 
osallistumista tunneilla ja välitunneilla. Välineet hyödyttä-
vät yleensä useita oppilaita.

Lisäksi eri järjestöt ja rahastot, mm. Invalidiliiton SIU-ra-
hasto, Vamlas ja Tukilinja myöntävät tukea välineiden han-
kintaan. Kannattaa perustella hakemus hyvin!

Lisätietoja Malikkeen julkaisemasta ”Vammaisella hen-
kilöllä on oikeus apuvälineisiin” -oppaasta,  www.malike.fi/
oikeusapuvälineisiin
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Katsaus kunto- ja harrasteliikunnan ajankohtaisiin aiheisiin ja ideoihin.

Kuntoillen

Y
ksilöhakijoina Startti-sti-
pendiä voivat hakea omas-
sa urheilulajissaan alku-
taipaleella olevat, mutta 
harrastuksessaan tavoit-

teelliset vammaiset liikunnan harras-

Startti-stipendeillä luodaan 
harrastusmahdollisuuksia 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n ja Tukilinja-lehden Startti-

stipendit tukevat matalan kynnyksen vammaisurheilu- ja liikuntatoimintaa. 
Kahdesti vuodessa haettavien stipendien seuraava haku päättyy 31. lokakuuta.

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVA: EERO JUUTI

tajat ja urheilijat iästä riippumatta. 
Istumalentopalloa harrastavalle Ka-
roliina Halmeelle Startti-stipendi toi 
apua matkakuluihin, kuntosalijäsenyy-
teen ja pelitossuihin. Stipendi oli opis-
kelijan tuloihin tärkeä lisä harrastami-

sen kannalta. Hän onkin hyvillään, että 
maajoukkuekaveri vinkkasi hänelle sti-
pendihausta.

– On hienoa, että olen löytänyt uu-
den lajin nilkan vammautumisen jäl-
keen. Jaksaminen arjessa on ihan eri 
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Kuntoillen Kuntoillen

tasolla taas nyt, kun voin opiskelujen 
ohessa jälleen harrastaa urheilua ihan 
tosissaan, Halme sanoo.

Hän on harrastanut istumalentopal-
loa noin 1,5 vuotta ja käynyt säännölli-
sesti harjoittelemassa maajoukkueen 
kanssa. Kotipaikkakunnallaan hän on 
joutunut harjoittelemaan itsenäisesti, 
sillä lajitoimintaa ei ole muuten ollut. 
Opiskelujen aloittaminen Jyväskyläs-
sä muutti tilannetta parempaan suun-
taan.

– Se mahdollistaa minulle seurata-
solla treenaamisen ja kilpailemisen. 
Uskon, että nopeaa kehitystä alkaa ta-
pahtua ja tavoitteenani on päästä tu-
levaisuudessa pelaamaan maajouk-
kuekuusikkoon.

Halme on yksi esimerkki siitä, miten 
Startti-stipendi on jo auttanut monia 
panostamaan harrastukseensa enem-
män. Etusijalla stipendin saajina ovat 
harrastajat ja seurat, joilta puuttuvat 
riittävät resurssit harrastuskuluihin. 

Stipendejä ei ole tarkoitettu kansain-
välisen tason huippu-urheilun kulujen 
kattamiseen eikä seuratoiminnan jat-
kuviin rakenteellisiin kuluihin, kuten 
ohjaajan palkkioihin tai tilavuokriin.

Orivedelle syntyi neljän lajin 
yhteistyönä uutta toimintaa
Hakijoina voivat kuitenkin yksittäis-
ten ihmisten lisäksi olla myös sellaiset 
seurat ja yhdistykset, joissa järjeste-
tään vammaisurheilu- tai -liikuntatoi-
mintaa tai joissa suunnitellaan tällai-
sen toiminnan aloittamista. Stipendin 
turvin uutta toimintaa on käynnistellyt 
Oriveden Ponnistuksen yleisurheiluja-
osto. OrPo aloittaa syksyllä erityisryh-
mille suunnatun viikoittaisen harras-
tusmahdollisuuden. 

– Kymmenkunta nimeä olemme saa-
neet ensi alkuun kiinnostuneita lapsia 
ja nuoria mukaan. Mukana on yleisur-
heilun, lentopallon, salibandyn ja jal-
kapallon toimijat, Jarkko Valjakka ker-

Startti-stipendi siivitti 
Norppasoutuun
Ähtäri-Alavus näkövammaiset avustajineen osallis-
tui Saimaan vesillä heinäkuun alussa käytyyn Norp-
pasoutuun kirkkoveneellä. Nautittavana 13 soutajal-
la oli kolmessa päivässä noin 110 kilometriä.

Jokainen soutaja aloitti kuntonsa kohottamisen 
syksyllä tähtäimenään Norppasoutu. Keväällä ryh-
mä teki yhteisiä soutuharjoituksia kirkkoveneellä Äh-
tärinjärvellä ja Lappajärvellä.

– Savonlinnaan lähtiessä hyvä ryhmähenki ja luot-
to ja usko omiin kykyihin oli kova, Heli Varjanto ker-
too.

Ensimmäisenä päivänä kaunis aurinkoinen sää 
suosi soutajia, ja ensimmäiset kilometrit menivät 
ihastellessa upeaa, kaunista Saimaata. Päivän mat-
kana oli 37 kilometriä.

–  Päivä soudettiin leppoisasti, pieniä tankkaustau-
koja pitäen. Kerran rantauduttiin kahvi- ja uintitauol-

le, tällä tauolla oli myös tietokilpailu. Tauon jälkeen 
jatkui matka kohti Oravia, Varjanto kertoo.

Lauantaina 38 kilometrin soutumatka meni saaris-
toisessa järvimaisemassa. 

–  Poikkesimme Linnasaaressa ihastelemassa kau-
niita Saimaan maisemia. Hyvällä porukkahengellä 
jaksoimme tämänkin päivän soutumatkan. 

Sunnuntaina heti 37 kilometrin matkan alkuun 
odotti kymmenen kilometrin tiukka soutu puskien 
kohti vastatuulta, aaltojen pärskyessä veneeseen. 

– Veneessä pidettävät pienet tauot pidettiin airo-
pari kerrallaan, näin kirkkoveneemme jatkoi matkaa 
vastatuulesta huolimatta. Puolimatkan kahvi- ja uin-
titauko tuli tarpeeseen. Matka jatkui Savonlinnaan 
ukkospilvien uhatessa, mutta pääsimme perille kui-
vina ja todellisen urakan tehneinä, Varjanto tiivisti 
porukkansa tunnelmia.

too kolmen seuran yhteistyöstä.
Ajatuksena on, että erityisliikkujille 

on Orivedellä joka viikko yksi harras-
tusmahdollisuus. 

– Näin tarjoamme neljän lajin har-
rastusmahdollisuuden. He pääsevät 
myös samalla kokeilemaan eri lajeja. 
Toki jokainen voi halutessaan keskit-
tyä yhteenkin lajiin, mutta mahdollis-
ta on olla neljän lajin ryhmissä, Valjak-
ka kertoo oriveteläisestä yhteistyöstä.

Myönnettävien stipendien suu-
ruus on max. 500 euroa/yksilöhakija 
ja max. 1000 euroa/yhteisöhakija. Sti-
pendit rahoittaa Tukilinja-lehti. Stipen-
din saajilta edellytetään, että stipendi 
käytetään hakukohteeseen. Kun sti-
pendi on käytetty, VAU:lle lähetetään 
kertomus ja valokuva stipendin käyt-
tökohteesta..
Hakulomake ja tarkemmat tiedot 
VAU:n sivuilla.
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TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Hämeenlinnassa on tehty kaikki mah-
dollinen, että erityisliikunnanohjaajien 
sukupolvenvaihdos sujuisi tiedon ja 
kokemuksen parhaiten siirtäen. Suo-
men ensimmäiseen erityisliikuntaoh-
jaajien joukkoon kuuluva Hilkka Leski-
nen-Nikander luovuttaa viestikapulan 
marraskuussa Panu Tavisalolle.

– Helpottaa hirveästi hommaa, että 
Panu on ollut mukana niin pitkään ja 
hänellä on näkemystä, Leskinen-Ni-
kander sanoo.

Tavisalo pitää Leskinen-Nikanderia 
eräänlaisena oppiäitinään, jonka työs-
kentelystä on saanut oppia jo opis-
keluaikana ensimmäisestä harjoitte-
lustaan. Tavisalolla itselläänkin on jo 
kymmenen vuoden kokemus alalta, 
Hämeenlinnaa ennen hän on toiminut 
Riihimäen kaupungin erityisliikunnan-
ohjaajana noin kolmen vuoden ajan.

– Tärkeimmät opit Hilkalta koen saa-
neeni toiminnan kehittämisen, yhteis-
työn merkityksen ja hyvän pohjatyön 
osalta. Toimivat yhteistyöverkostot 

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN KUVA: HILKKA LESKINEN-NIKANDER

Viestikapula vaihtuu 
sujuvasti Hämeenlinnassa
Panu Tavisalo jatkaa kehitystyötä yhteistyön, tiedon kulun ja asiakaspolkujen parissa

ovat perusedellytys toiminnan kehittä-
misessä ja niiden rakentaminen vaatii 
aikaa ja malttia, Tavisalo sanoo.

Leskinen-Nikander on muovannut 
myös Tavisalon ajattelua osoittamal-
la, ettei kaikkea tarvitse eikä pidä teh-
dä itse tai yksin.

– Pidetään huolta järjestöistä, yhtei-
söistä ja vapaaehtoisista kouluttami-
sen ja yhteydenpidon ja muun tuen 
muodossa. Huolehditaan olosuhteista 
ja niiden toimivuudesta sekä kunnan 
ammattilaiskentän ja yhteistyötahojen 
yhteydenpidosta. Näitä edellä mainit-
tuja haluan myös vaalia tulevaisuudes-
sa omassa työssäni ja myöskin viedä 
niitä osa-alueita vahvasti eteenpäin.

Tavisalokin on nähnyt erityisliikun-
nan maailman mullistusta viime vuo-
sina. Eteenpäin on menty loikkauksin.

– Mielestäni liikunnan kenttä koko-
naisuudessaan, mutta myös erkka-
kenttää erikseen tarkasteltuna, kärsii 
vielä jonkin tyyppisestä hajanaisuudes-
ta toiminnan järjestämisen ja järjestäji-

en osalta. Tahtoisin nähdä tulevaisuu-
dessa vielä enemmän yhtenäisyyttä 
kuntien eri toimijoiden kesken.

Leskinen-Nikander on samaa mieltä.
– Tietoa ja toimintaa on tullut lisää, 

osallistumista ei niinkään. Tärkeää oli-
si myös saneerauksien, korjausten ja 
uusien rakennusten kohdalla olla mu-
kana tuomassa esteettömyysasioita 
esiin.

Leskinen-Nikander pitää toimintaa 
ja sen järjestämisen halukkuutta mo-
nilta osin hyvänä, mutta toivoo osal-
listujien löytävän tarjonnan nykyistä 
paremmin. Asiakaskunnan tavoittami-
seen ja mahdollisuuksista eri ryhmille 
tiedottamiseen liittyvät myös Tavisalon 
haasteet.

– Ehdottomasti suurimpia haastei-
ta työssäni tulee olemaan erityisliikun-
nan kehittäminen kokonaisuudessaan, 
yhteistyön kehittäminen eri toimijoi-
den välillä ja toimivien asiakaspolkujen 
kehittäminen eri toimijoiden välille, Ta-
visalo sanoo..

Kuntoillen
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Soveltavan liikunnan apuvälinetoimin-
ta SOLIA vuokraa liikunnan ja urheilun 
apuvälineitä kaikille ilman vamma-, diag-
noosi- tai järjestörajoja. Välineet sopivat 
pääsääntöisesti itsenäisesti liikkuville. 
Kun oman välineen hankinta tulee ajan-
kohtaiseksi, SOLIA neuvoo ja auttaa so-
pivan löytämisessä.

SOLIA auttaa asuinpaikasta riippumat-
ta, koska sillä on palveluyksikköjä Ro-
vaniemellä, Maskussa, Kuopiossa, Sei-
näjoella ja Helsingissä. Lisäksi SOLIA:n 
koulutetut vertaisohjaajat tukevat ja aut-
tavat välineiden kokeilussa lähellä koti-
paikkakuntaa. 

SOLIA auttaa
harrastuksen alkuun
Uuden harrastuksen ja siinä tarvittavien välineiden hankinta voi tuntua

kalliilta ja hankalalta. Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA 
tarjoaa välineitä kokeilu- ja vuokrauskäyttöön, 

jolloin harrastuksen alkuun pääsee ilman kalliita hankintoja.

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN JA JUKKA PARVIAINEN KUVA: LAURI JAAKKOLA

Kuntoillen

Iloisia pyöräkokeilijoita 
Liikuntamaassa 2015.

– Vertaisohjaajaan voi ottaa yhteyttä ja 
kysyä vinkkiä, neuvoa tai tukea välineko-
keilussa. Usein vertaisohjaajan kanssa 
voi myös tavata välinekokeilun merkeis-
sä ja kokeilla välinettä yhdessä, apuväli-
neneuvoja Jukka Parviainen sanoo.
Välineet.fi helpottaa 
sopivimman välineen löytymistä
Välineet.fi on toimintavälineitä sekä 
vammaisurheilun ja -liikunnan apuväli-
neitä vuokraavien tahojen yhteinen verk-
kopalvelu. Tarkoituksena on helpottaa 
asiakasta löytämään sopiva, juuri hänen 
tarvitsemansa apu- tai toimintaväline. 

Mukana verkkopalvelussa ovat Sovel-

tavan liikunnan apuvälinetoiminta SO-
LIA, Malike, Liikuntakeskus Pajulahti 
sekä SAMK. Lisäksi sivuilta löydät kun-
nat, jotka vuokraavat toimintavälineitä 
sekä vammaisurheilun ja -liikunnan apu-
välineitä sekä keilahallit ja laskettelukes-
kukset, joilla on käytössä liikunnan apu-
välineitä asiakkailleen.

Tavoitteena on saada kaikkien Suo-
messa toimintavälineitä ja vammaisur-
heilun ja -liikunnan apuvälineitä vuok-
raavien palveluntarjoajien yhteystiedot 
sekä linkit kotisivuille ja varauskalente-
riin yhteisten www.välineet.fi -sivujen 
alle..
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Lyhyesti
Tiivistettyä tietoa vammaisurheilun ja -liikunnan maailmasta.

Uudenmaan maksa- ja munuaisyhdis-
tys UUMU, tamperelainen taitoluiste-
luseura Varala-tiimi ry, Pohjois-Savon 
näkövammaisten ry ja Espoon Invalidit 
ry on valittu Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU ry:n vuoden mittaiseen 
kehittämisohjelmaan.

 Seurakehittämisen tavoitteena on 

edistää liikuntatoimintaa yhdistyksis-
sä tai lisätä vammaisurheilua urheilu-
seurassa. Vastaavia kehittämisohjel-
mia tarjoavat jäsenilleen moni lajiliitto 
ja liikunnan aluejärjestö.

– VAU:n strategian painopisteenä on 
vammaisurheilun ja -liikunnan kehittä-
minen seura- ja yhdistystoiminnassa. 

Odotan mielenkiinnolla, mitä saamme 
yhdessä aikaan ja toivon, että seuraa-
valla kerralla mukaan hakee useita yh-
distyksiä, VAU:n toiminnanjohtaja Riik-
ka Juntunen sanoo.

Kehittämisohjelman uusi haku on 
ensi vuonna touko–kesäkuussa.

Neljä yhdistystä mukaan VAU:n kehittämisohjelmaan

Syksy toi Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry:n henkilöstöön muu-
toksia. Harri Lindblom jäi eläkkeelle 
lajikoordinaattorin työstään 1.9.2016. 
Hänet tavoittaa jatkossa sähköpostista 
lindblom.harri@gmail.com sekä van-
hasta tutusta puhelinnumerostaan 044 
3617353.

Lindblomin tilalle lajikoordinaattoriksi 
siirtyi Tuomas Törrönen, joka työsken-

KUVA: HARRI KAPUSTAMÄKI

Paralympialaisissa Suomea edustaneen Meri-Maari Mäkisen seura Raision Urheilijat 
on yksi Löydä oma seura -palvelussa listatuista.

Kiinnostaisiko uusi harrastus, 
mutta et tiedä mitä paikkakun-
nallasi tarjotaan? Oletko kokeil-
lut jotain kivaa lajia, jota haluaisit 
päästä harrastamaan? Järjestää-
kö seurasi toimintaa, josta halu-
aisitte kertoa? Vammaisurheilu.
fi-sivuilla oleva Löydä oma seu-
ra -palvelu listaa ympäri Suomea 
olevia urheiluseuroja, joissa jo on 
vammaisurheilijoita tai erityistä 
tukea tarvitsevia liikkujia tai joilla 
on valmiuksia ja halua ottaa heitä 
toimintaansa. 

Seuroille tietojen ilmoittaminen 
ja olemassa olevien tietojen päi-
vittäminen on maksuton palvelu.  

Seurojen listaus alueittain ja 
yhteystiedot päivityksiä sekä li-
säyksiä varten: http://www.vam-
maisurheilu.fi/palvelut/loyda-
oma-seura

Löydä oma seura -palvelu auttaa 
harrastustarjonnan äärelle

Henkilöstömuutoksia ja uusia lajivastuita VAU:ssa
teli aiemmin VAU:n nuorisotoiminnan 
suunnittelijana. Lajikoordinaattoreiden 
lajivastuita on myös päivitetty.

Törrösen tilalle lasten ja nuorten lii-
kunnan suunnittelijaksi tuli Nina Pelto-
nen, joka on aiemmin toiminut VAU:n 
osa-aikaisena työntekijänä.

Peltosen työpariksi valittiin pyörätuo-
likelaaja Henry Manni, joka työskente-
lee VAU:n lasten ja nuorten liikunnan 

parissa osa-aikaisena urheilu-uransa 
ohessa.

VAU:n Special Olympics -lajikoordi-
naattorina on kesäkuusta lähtien työs-
kennellyt Jukka Lahti, joka toimii Elina 
Ahtiaisen äitiyslomansijaisena. VAU:n 
tiedottajana toimii elokuun alusta lähti-
en Heidi Lehikoinen, joka sijaistaa hoi-
tovapaalla loppuvuoden olevaa Lauri 
Jaakkolaa.
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Lyhyesti Svenska sidor

Personliga stödpersoner, det vill säga 
Valtti-instruktörer, kommer i höst att 
hjälpa barn och ungdomar med funk-
tionsnedsättningar att hitta en egen 
motionshobby. Intresset har varit stort, 
närmare 400 barn eller unga som är i 
behov av särskilt stöd har ansökt om 
att få hjälp av en Valtti-instruktör. Un-
der hösten prövar cirka 300 av dem på 
olika motionsgrenar under handled-
ning av en Valtti. Valtti-instruktörerna 
är i huvudsak studerande.

Som stöd för Valtti-instruktörerna har 
15 deltidsanställda koordinatorer an-
ställts som började ordna med Valtti-
par, samla in förbindelser till deltagande 
och rekrytera fler Valtti-instruktörer. Ko-
ordinatorerna verkar på 15 olika orter.

– Intresset för Valtti-programmet var 
en positiv överraskning, berättar forsk-
ningschefen Aija Saari på VAU.

Vi har inte kunnat ordna med Valt-
ti-instruktörer på alla orter. Personer 
som bor på mindre och mer avlägs-
na orter har trots våra fortsatta för-
sök blivit utan en egen Valtti-instruktör. 
Många familjers önskan har varit att 
programmet ska ge tips om hobbyer 
och en egen motionskompis för barnet 
eller den unga i familjen. Lärare inom 

Under hösten 
blir det aktuellt med Valtti försök

Reija Mäkipää, som i närmare trettio 
års tid har arbetat som lärare för barn 
och ungdomar med omfattande funk-
tionsnedsättningar lär och undervisar 
med hjälp av upplevelser.

På hösten har Reija Mäkipää inlett 
sitt sjunde läsår som speciallärare i 
skolan Uomarinteen koulu. Trots att 
arbetet som lärare för barn och ung-
domar med omfattande utvecklings-
störningar låter utmanande och an-
norlunda, finns Mäkipääs mål i det 
vanliga.

– Mitt arbete går ut på att skapa nor-
malitet. Jag inleder mitt arbete med 
att tänka på vad som hör till vardagen 
för barn och ungdomar i den här ål-
dern, berättar Mäkipää.

Exempel på saker i vardagen finns 
bland annat i motionen. Cykelåkning 

är en av de grenar vi tränar varje år.
Träningen av cykelåkning börjar ex-

empelvis med trehjulingar som an-
vänds inom ramen för anpassad mo-
tion. De första gångerna stöds elevens 
kropp med hjälp av bland annat bäl-
ten och remmar på cykelsadeln och 
pedalerna. 

När färdigheterna utvecklas mins-
kas stöden efter hand. Målet med trä-
ningen är inte att sätta sig i rörelse, 
utan träningen fortsätter med att man 
finner och förstärker egna förmågor 
och färdigheter.

– Det viktigaste är att ge eleverna 
nya upplevelser; av vilka en är upple-
velsen av att lyckas.

Mäkipääs arbete baserar sig på lä-
roplanens fem verksamhetsområ-
den; motoriska färdigheter, språk 

och kommunikation, sociala färdig-
heter, färdigheter för dagliga rutiner 
och kognitiva färdigheter. Verksam-
hetsområdena granskas separat, men 
vi tränar dem tillsammans. Tränings-
momenten gömmer sig i upplevelser 
i stället för i repetitioner och övningar.

– En gång per månad gör vi en ut-
flykt utanför skolan, vi går till exem-
pelvis på teater eller lyssnar på ett 
musikuppförande eller bekantar oss 
med någon ny idrottsgren.

Genom att pröva på olika grenar 
och genom att besöka olika platser vill 
Mäkipää betona betydelsen av om-
växling och av individualitet i allas var-
dag.

– Min önskan är att så många av 
mina elever som möjligt har någon 
hobby innan jag blir pensionerad.

Inlärning sker tillsammans

anpassad motion anser att nyttan med 
att verka som Valtti-instruktör är att in-
struktörsarbetet ger kunskaper om att 
lösa problem i anknytning till motions-
rådgivning och kunskaper om att be-
möta andra och kunna utgå från klien-
ten. 

– Den bästa responsen är om famil-
jerna är nöjda, om Valtti-instruktörerna 
upplever att de har lyckats och om bar-
net eller den unga hittar en hobby. Yt-
terligare bonus är om vi kan få nya mo-

tions- och idrottsklubbar att inse att en 
sådan inklusion inte är skrämmande 
och svår. I november vet vi hur vi har 
lyckats.

Valtti-programmet är ett pilotprojekt 
för Finlands handikappidrott och -mo-
tion VAU, med vars hjälp man strävar 
efter att utöka intresset för motion för 
barn och unga med funktionsnedsätt-
ning och att förebygga utslagning. To-
talt 18 läroanstalter deltar i Valtti-sam-
arbetet.
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Svenska sidor

Ansök om 
stipendium 
senast 
31 oktober!

Inom ramen för handikappidrott delar 
man ut stipendier, vars ansökningstid 
går ut 31 oktober. Med hjälp av VAU:s 
och tidskriften Tukilinjas stipendiesys-
tem Startti stöder man ekonomiskt 
den inledande fasen av såväl enskil-
da idrottsutövares som föreningars 
och klubbars handikappidrotts- och 
handikappmotionsverksamhet. Syftet 
med stipendiet Ahos för utveckling av 
färdigheter är att söka nya idéer och 
att utveckla möjligheter till motion för 
personer med funktionsnedsättning. 

Närmare information: http://www.
vammaisurheilu.fi/palvelut/jasenpal-
velut/apurahat-ja-tuet

Junior Games är ett eget tävlingseve-
nemang för barn och ungdomar med 
nedsatt rörelseförmåga, synskador 
och utvecklingsstörning samt barn 
och ungdomar som genomgått organ-
transplantation. Junior Games höst-
tävlingar ordnas i Jyväskylä (Hippos-
halli) den 30 november.

Alla barn och ungdomar under 19 år 
som har en funktionsnedsättning och 
som är i behov av särskilt stöd eller 
barn och ungdomar under 19 år som 
har genomgått organtransplantation 
är välkomna till tävlingarna Junior Ga-
mes.

Närmare information och ansök-
ningsblanketter finns på VAU:s webb-
sidor.

Junior 
Games
i Jyväskylä, 
30 november

De stora ländernas 
dominans, många skador 
och generationsväxling
Det finländska lagets mål i Rio var att 
förnya de sex medaljerna från Lon-
don. Det uppnåddes inte och lagleda-
ren Kimmo Mustonen anser att den 
största orsaken till underprestationer-
na var en splittrad träningsperiod för 
de flesta av idrottarna. Alla friidrottare 
hade någon skada, en operation eller 
ett sjukdomsfall under tiden som fö-
regick tävlingarna. Likaså led nyckel-
spelarna i goalballaget av en ond cir-
kel av skador under träningsperioden. 
För att klara sig i de paralympiska spe-
len måste man kunna förbättra rekord 
och prestera när det krävs.

Som ett litet land har Finland svårt 
att svara mot de resurser stora länder 
har, men det är klart att åtgärder till 
utveckling måste vidtas efter en mer 
omfattande analys av tävlingarna. Trä-
ningskompetensen ska vara på inter-
nationell nivå och i synnerhet när det 
gäller hälsovård måste vi få ett mer 

täckande system. Även psykisk trä-
ning måste ingå som en naturlig del av 
idrottarnas vardag.

För många idrottares del blev Rio 
2016 de sista paralympiska spelen. 
Ryttaren Katja Karjalainen medde-
lade redan före tävlingarna att hon 
kommer att avsluta sin karriär. Många 
idrottare funderar på saken och be-
rättar om sina beslut under höstens 
lopp. På träningssidan meddelade ex-
empelvis goalballagets långvariga trä-
ningsduo Timo Laitinen och Kevin 
Collet att de tänker avgå som träna-
re. I Finlands lag fanns sex nybörja-
re. Rullstolssprintern Henry Manni 
tog en medalj, triathlonisten Liisa Lil-
ja gjorde en fantastisk tävlingspresta-
tion och handcyklisten Jani Peltopuro 
uppnådde de bästa resultaten under 
sin karriär i de paralympiska spelen. 
Med avseende på framtiden är de här 
resultaten goda signaler.
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Paralympia- 
pronssimitalisti 

Henry Manni on aloitta-
nut työnsä VAU:ssa lasten 
ja nuorten liikunnan suun-

nittelijana yhdessä Nina 
Peltosen kanssa.
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VAU tiedottaa

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki
puh. 044 752 9360, fax 09 4257 9825 • www.vammaisurheilu.fi

Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry toimisto palvelee
HALLINTO, TALOUS 
JA JÄRJESTÖTOIMINTA 
Riikka Juntunen
toiminnanjohtaja
puh. 0400 340 091, 
riikka.juntunen@
vammaisurheilu.fi
- toiminnan johtaminen
- hallinto- ja talousasiat
- Special Olympics   
  -toiminta

Viivi Kuja-Kyyny
jäsenpalvelukoordinaattori
puh. 044 752 9360, 
viivi.kuja-kyyny@
vammaisurheilu.fi
- jäsenpalvelut
- Kuntokuu
- toimistoasiat
- asiakasrekisterin ylläpito
- lehti- ja    
  materiaalitilaukset

Anu Boman
taloussihteeri, 
puh. 044 361 3322, 
anu.boman@
vammaisurheilu.fi
- talousasiat ja 
laskutus

Pertti Wallenius
toimistoapulainen
- postitus ja  
  kopiointi

Tiina Siivonen
tapahtumakoordinaattori
puh. 040 833 4869, 
tiina.siivonen@
vammaisurheilu.fi
- tapahtumien suunnittelu 
  ja toteutus
- koulutus
- esteettömyys

Teemu Lakkasuo
markkinointipäällikkö,
puh. 040 565 1001,
teemu.lakkasuo@
vammaisurheilu.fi
- markkinointi ja 
  yhteistyökumppanuudet
- elinsiirtoväen urheilu- 
  toiminnan koordinointi

Jukka Parviainen
apuvälineneuvoja, 
puh. 045 677 0516, 
solia@vammaisurheilu.fi
- apuvälinetoiminta
- esteettömyys

TUTKIMUS JA KEHITYS
Aija Saari
tutkimuspäällikkö
puh. 040 506 4208, 
aija.saari@
vammaisurheilu.fi
betjäning på svenska
- tutkimus
- kehitys- ja 
  esteettömyysprojektit

Piia Korpi
koulutuskoordinaattori,
puh. 044 767 1368, 
piia.korpi@
vammaisurheilu.fi
- koulutus

Tuomas Törrönen
lajikoordinaattori 
puh. 050 408 6152, 
tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi
- Boccia
- CP-jalkapallo
- Pyörätuolirugby
- Voimanosto
- Urheiluakatemiaverkosto

KILPA- JA HUIPPU-URHEILU
Hannele Pöysti
toimialapäällikkö, 
puh. 050 517 6151, 
hannele.poysti@
vammaisurheilu.fi
- kilpa- ja huippu-urheilun 
  koordinointi
- lajiliittointegraatio

Jarmo Koivisto
alueellinen yhteyshenkilö (pohjoinen alue, 
toimintaa koordinoidaan Rovaniemeltä)
jarmo.koivisto@vammaisurheilu.fi, 
puh. 040 572 2123

Maarit Kaari
alueellinen yhteyshenkilö (läntinen alue, 
toimintaa koordinoidaan Kauhajoelta)
maarit.kaari@vammaisurheilu.fi, 
puh. 0400 543 430

Sari Kuivas
alueellinen yhteyshenkilö (pohjoinen alue, 
toimintaa koordinoidaan Oulusta)
sari.kuivas@vammaisurheilu.fi, 
puh. 0400 285 530

Jarno Jokela
alueellinen yhteyshenkilö (Pirkanmaa, 
toimintaa koordinoidaan Tampereelta)
jarno.jokela@vammaisurheilu.fi, 
puh. 040 500 9615

Jarno Saapunki
aluetoiminnan suunnittelija 
(pohjoinen alue)
puh. 040 737 5882
jarno.saapunki@
vammaisurheilu.fi
- pohjoisen alueen 
  harrasteliikunnan ja 
  aluetoiminnan suunnittelu
- tapahtumien suunnittelu
  ja toteutus

ALUEELLISET YHTEYSHENKILÖT

Jukka Lahti
lajikoordinaattori
puh. 045 139 7373
jukka.lahti@
vammaisurheilu.fi
- Special Olympics -toiminta

Timo Pelkonen
lajikoordinaattori
puh. 050 596 5015
timo.pelkonen@
vammaisurheilu.fi
- Maalipallo
- Sähköpyörätuolisalibandy 

Petri Räbinä
lajikoordinaattori.
puh. 050 596 5014,
petri.rabina@
vammaisurheilu.fi
- Ammunta
- Istumalentopallo
- Keilailu
- Kelkkajääkiekko
- Shakki 
- Sokkopingis

VIESTINTÄ JA 
MARKKINOINTI
Heidi Lehikoinen
Tiedottaja 
(sijainen 31.12.2016 asti)
puh. 040 6643093
heidi.lehikoinen@
vammaisurheilu.fi
- viestinnän suunnittelu
- verkkopalvelun päivitys
- graafinen suunnittelu
- Vammaisurheilu & -liikunta 
  -lehden päätoimittaja

LASTEN JA 
NUORTEN TOIMINTA
Nina Peltonen
Lasten ja nuorten liikunnan 
suunnittelija 
puh. 050 400 1532
nina.peltonen@
vammaisurheilu.fi

Henry Manni
Lasten ja nuorten liikunnan 
suunnittelija 
puh. 050 576 5501
henry.manni@
vammaisurheilu.fi
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KILPAILUKUTSUJA

BOCCIA
XXXVIII LASIKAUPUNKIBOCCIA 22.10.2016  
RIIHIMÄELLÄ
Riihimäen Seudun Invalidit ry järjestää XXXVIII Lasikaupunki-
boccian 22.10.2016 klo 9 alkaen
Osallistumismaksu joukkueelta 20 €, paikanpäällä 25 €
Maksu 15.10.2016 mennessä tilille FI84 53960 22013 2451
ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiin urheilu@rinva.fi 
Jos haluaa ruokailla urheilutalon baarissa, ilmoitus myös sii-
tä ja henkilömäärä.

VAASA BOCCIA-KISA JOUKKUEILLE 25.10.  
Avoimet boccia-kisat joukkueille 25.10.2016 klo 9.00 alka-
en Vaasassa, Urheilukeskus, Ruutikellarintie 6.
Sarjat: Yleinen ja Naiset. Hyvityspisteet ei käytössä.
Ilmoittautumiset 20.10.2016 mennessä puh. 050 531 7241  
/ Pentti Lappalainen.
Osallistumismaksu 18 euroa/joukkue maksetaan kilpailu-
paikalla tai tilille FI27 4727 8020 0435 40.
Paikalla buffet, kahvia, pullaa, voileipiä, makkaraa, arpoja ym.
Omat pallot mukaan. Tervetuloa! Vaasan Eläkkeensaajat ry.

BOCCIANSISÄKENTTIENJOUKKUE-JA 
PARI SM-KILPAILUT 11.-13.11.2016 KUORTANE 
Boccian sisäkenttien joukkue- ja pari SM-kilpailut järjestetään 
11.–13.11.2016 Kuortaneen Urheiluopistolla, os. Opistotie 1, 
Kuortane. 
Sarjat: Joukkuekilpailussa ovat naiset, yleinen ja luokat 2–3. 
Luokkiin 2–3 luokiteltujen pelaajien ei tarvitse kuulua samaan 
yhdistykseen. Parikilpailun sarjat ovat naiset, yleinen, luokat 
2-3 ja kouru- ja 1-luokka. Hyvityspistejärjestelmä on käytös-
sä kaikissa sarjoissa. Pelit pelataan Kuortane- ja Pallohalleis-
sa. • Joukkuepelien alkulohkot ja mahdolliset suorat finaalit 
alkavat perjantaina 11.11. klo 12.00 alkaen, pelit jatkuvat lau-
antaina klo 9.00 alkaen. • Paripelien alkulohkot ja mahdolliset 
suorat finaalit alkavat lauantaina n. klo 15.00 ja jatkuvat sun-
nuntaina klo 9.00 alkaen. • Kouru- ja 1-luokan alkulohko alkaa 
perjantaina klo 16. Loput alkulohkon pelit pelataan lauantai-
na klo 9.00 alkaen. Alkulohkon jälkeen 4 parasta paria pelaa-
vat semifinaalit, 1-4 ja 2-3 n. klo 13, kulta- ja pronssipeli n. klo 
14.30. Palkintojen jako klo 16. Kunkin sarjan osanottovarmis-
tukset alkavat noin tuntia ennen kilpailun alkua Kuortane-
hallissa. Osanottovarmistuksen yhteydessä on ilmoitettava, 
mihin luokkaan joukkueen/parin pelaajat kuuluvat hyvityspis-
teiden merkitsemistä varten. Kouru- ja 1-luokan pelaajat eivät 
tarvitse hyvityspisteitä ilmoittaa. Osanotto-oikeus näihin kil-
pailuihin on kaikilla niillä henkilöillä, joiden yhdistys on Suo-
men Vammaisurheilu ja -liikunta ry:n jäsenyhdistys. 
Osallistumismaksut: 21 euroa/joukkue ja 18 euroa/pari, 
maksetaan Boccian lajijaoksen tilille FI34 5700 8120 1701 59. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 21.10.2016 Raimo Nevanen, 
puh. 040 512 7142 tai raimo.nevanen(at)gmail.com. Sähkö-
postilla ilmoittautuneille lähetetään kisainfo etukäteen ennen 
kilpailuja. 
Majoitus: Majoitusvaraus tehdään valmennuskeskuksen 
myynnistä puhelimitse puh. 06 516 6 237/Riina Pakkala. Vii-
meinen majoituksen varauspäivä on 21.10., tämänkin jälkeen 
voi vielä majoitusta varata, mutta ko. päivämäärän jälkeen 
boccialle varattu kiintiö menee vapaaseen myyntiin. Varausta 
tehdessäsi ilmoita ”Boccian SM”. Majoitus maksetaan paikan 
päällä. Jos yhdistys maksaa osallistuvien pelaajien majoituk-
sen, se voidaan laskuttaa yhdistykseltä. Jos majoituksen jou-
tuu peruuttamaan sairastumisen vuoksi, siitä ei peritä mak-
sua. Kaikkien majoitustilojen vastaanotto (reception) sijaitsee 

Kuortanehallissa. 
• Opistotaso 1: Ahola, Rauhala, Jormantupa ja Matintupa huo-
neet: Täysihoito, 2hh, 74€/hlö/vrk (sis. aamupalan, lounaan ja 
päivällisen). Puolihoitomahdollisuutta ei ole. 1. kerroksessa 
kaikki invahuoneita. Yhdenhengen huonelisä on 24€/vrk. 
• Opistotason 1: huoneet pelkällä aamiaisella 49€/hlö/vrk. 
• Opistotaso 2: Koskela ja Ritola rivitalohuoneet: Täysihoi-
to, 2hh, 74€/hlö/vrk (sis. aamupalan, lounaan ja päivällisen). 
Puolihoitomahdollisuutta ei ole. Ei invavarustusta. Yhdenhen-
gen huonelisä on 24€/vrk.

TEUVABOCCIA 19.11.2016
Eläkeliiton Teuvan yhdistys/Bocciakerho järjes-
tää avoimen X:n Teuva Boccian parikilpailuna lauantai-
na 19.11.2016 klo 9.00. Kilpailupaikka on Teuvan Yhtenäis-
koulun liikuntasali os. Porvarintie 49.
Sarjat: Yleinen ja naiset pelataan parikilpailuna. Luokat 1 3 pe-
lataan henkilökohtaisena kilpailuna, jossa on 
hyvityspisteet käytössä.
Osallistumismaksut: 15€ pari ja 10€ hlö, maksetaan tilil-
le FI24 4730 6020 0851 28. 
Ilmoittautumiset: viimeistään 16.11. Asko Saksal-
le puh. 0400 185 536 tai asko.saksa@gmail.com
Kilpailupaikalla on ruokailumahdollisuus ja lisäksi kahvia, mak-
karoita ja arpoja. Omat pallot mukaan.
Yhdyshenkilö: Risto Järvenpää p.050 5416812.

KAIKILLE AVOIMET  
KAHVI-BOCCIAPARIKILPAILUT   
Kilpailut pidetään Raumalla, Lapin liikuntahallilla, osoite Kirk-
kotie 6, Rauma sunnuntaina 4.12.2016 klo 9.00.
Sarjat: naiset ja yleinen.
Ilmoittautumiset 27.11.2016 mennessä Marko Ylikleemola 
Puh: 045 1265974 tai sähköpostilla: markoyk@gmail.com
Osallistumismaksu 16 € / pari, maksetaan kilpailupaikalla.
Ruokailumahdollisuus.
Huom! Omat pallot mukaan 

KEILAILU
KEILACUPIN3.OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2016–2017 kolmas osakilpailu heitetään 
Jyväskylän keilahallissa (Pupuhuhdantie 4) sunnuntaina 
13.11.2016 alkaen klo 10.00. 
Kisoissa noudatetaan kauden 2016–2017 keilacupin sääntöjä. 
Kilpailussa heitetään kuusi sarjaa rataa vaihtamatta. 
Luokat ovat: A, B, C, D ja E. Kilpailumaksu on 27 euroa/keilaa-
ja ja se on maksettava 28.10.2016 mennessä tilille Keski-Suo-
men näkövammaiset ry FI10 8216 3710 0003 13
Ilmoittautumiset 28.10.2016 mennessä Mauno Sirviölle p. 
0400 544 178 tai mauno.sirvio@pp1.inet.fi 
Ilmoituksessa tulee ilmetä keilaajan luokka sekä yhteyshenki-
lö ja hänen yhteystiedot. Tiedusteluihin vastaa Mauno Sirviö.

KEILACUP2016-2017,4.OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2016–2017 neljäs osakilpailu järjestetään 
9.–10. joulukuuta 2016 Järvenpään keilahallissa (Vanha Yh-
dystie 11). Perjantaina 9.12. heitetään yksi kilpailuerä klo 
11.00 alkaen. Lauantaina 10.12. toinen erä klo10.30 ja kolmas 
erä klo 13.00. Kilpailussa noudatetaan kauden 2016–2017 
sääntöjä.
Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E.
Osallistumismaksu: 28 euroa/kilpailija, maksetaan yhdistyk-
sittäin 27.11. mennessä tilille: Helsingin ja Uudenmaan Näkö-
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vammaiset ry FI3310243000022180.
Ilmoittautumiset 27.11. mennessä: esamarti@kolumbus.fi
Lisätiedot: Esa Martikainen, puh. 040 700 1444. Ilmoittautu-
miset on suoritettava yhdistyksittäin. Ilmoittautumisesta on 
selvittävä osallistujan nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö yh-
teystietoineen. Jälki-ilmoittautumiset eivät ole mahdollisia.

LENTOPALLO
UNIFIED-LENTOPALLON TURNAUS
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. järjestää Eurassa 
Unified lentopallon Special Olympics-turnauksen 4.–6.11. Tur-
nauksen yhteydessä järjestetään harjoitusleiri. Unified-lento-
pallossa vammattomat partneripelaajat ja kehitysvammaiset 
urheilijat pelaavat samoissa joukkueissa. Turnaukseen ja lei-
rille voivat ilmoittautua yksittäiset pelaajat, partnerit sekä ko-
konaiset joukkueet.
Alustava ohjelma:
Pe 4.11.: saapuminen jokisaunalle, ilmoittautuminen sekä 
sauna ja illanvietto.
La 5.11.: kahdet harjoitukset sekä sauna ja muuta ohjelmaa
Su 6.11.: Unified-turnaus Euran urheilutalolla
Majoitus: Jokisaunalla (Sepäntie 1, Kauttua). Majoitus täysi-
hoidolla 55 euroa/hlö (mukaan oma aluslakana, pussilakana, 
tyynyliina ja pyyhe). Lajiharjoittelua ja turnausta varten mu-
kaan sisäpelivarusteet, uima-asu sekä ulkoiluvarusteet.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Eija Helander-Nieminen, 
eija.helander@gmail.com, puh 040 715 3505.

RATSASTUS
SPECIALOLYMPICSUNIFIED 
JOUKKUERATSASTUSKILPAILU
Tervetuloa Huittisten Ratsastuskeskuksen järjestämiin kehi-
tysvammaisten Special Olympics unified joukkueratsastuskil-
pailuihin 6.11.2016.
Kilpailupaikkana on Huittisten Ratsastuskeskus.
Kilpailut alkavat sunnuntaina klo 10.00.
LUOKKA 1 Special Olympics, käyntiohjelma 1
LUOKKA 2 Special Olympics, käyntiohjelma 2
LUOKKA 3 Special Olympics, käyntiohjelma 2015
LUOKKA 4 Special Olympics, käynti-raviohjelma 1
LUOKKA 5 Special Olympics, käynti-raviohjelma 2
LUOKKA 6 Special Olympics, käynti-raviohjelma 2015
LUOKKA 7 Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 1
LUOKKA 8 Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 2
LUOKKA 9 Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 2015
ERITYISMÄÄRÄYKSET:
1. Ilmoittautumiset Huittisten Ratsastuskeskukseen 
31.10.2016 mennessä toimisto@rekikoski.fi
tai p. 02 567 797.
2. Ratsastaja voi osallistua kahteen luokkaan lainahevosella 
tai omalla hevosellaan.
3. Kilpailuissa noudatetaan Special Olympics sääntöjä sekä 
SRL:n vammaisratsastussääntöjä soveltuvin osin. Ratsastajille 
suositellaan kuulumista SRL:n jäsenseuraan tai hänellä pitää 
olla SRL:n Green Card-kortti, joka kattaa myös ratsastuksessa 
mahdollisesti sattuvat tapaturmat.
4. Lainahevoset ovat pääasiassa ratsastuskoulun opetushe-
vosia. Kilpailut ratsastetaan kentällä tai maneesissa, säästä 
riippuen. Hevosten kokeilu ja verryttely järjestetään kentällä 
tai maneesissa sään mukaan.
5. Lainahevosluokissa hevoset arvotaan ja hevosta on mah-
dollisuus kerran vaihtaa. Ratsastajat saavat verrytellä hevosta 
15 min ennen omaa suoritustaan.

6. Lähtömaksu 10€/luokka, hevosvuokra 10 €/luokka. Kaikki 
maksut maksetaan kilpailukansliaan.
7. Palkintoina ovat pokaalit sekä ruusukkeet.
8. Kanslia aukeaa klo 9.00. Kanslia sulkeutuu tunti kilpailujen 
päättymisen jälkeen.
9. Tiedustelut: Huittisten Ratsastuskeskus 02 567 797. Ma-
joitusmahdollisuus, sis. aamupalan.
Kilpailupaikalla puffetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus. 
Jos ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avusta-
ja mukanaan. Majoitustiedustelut ja varaukset: Huittisten 
Ratsastuskeskus, 02 567 797, toimisto@rekikoski.fi.
10. Kilpailujen tuomarina toimii Tarja Karppinen
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin ja mahdollisuuteen 
rajata lähtöjen määrää kilpailuissa, määrän noustessa kovin 
suureksi.
11. Perjantai-lauantai 4.–5.11.2016 pidetään valmennusleiri
Huittisten Ratsastuskeskuksessa.

SOKKOPINGIS
SOKKOPINGISCUP 2016–2017, 1. OSATURNAUS
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry järjestää kau-
den 2016–2017 ensimmäisen Sokkopingiscupin turnauk-
sen lauantaina 22. lokakuuta 2016 Helsingin Iiriksessä 
(Marjaniementie 74).
Peliluokat: A (kilpapelaajat) ja B (harrastepelaajat).
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja.
Ilmoittautumiset 12.10. mennessä ja  
lisätiedot: Teemu Ruohonen, puh. 040 5580 342,  
teemu.ruohonen@pp.inet.fi

 
TAITOLUISTELU
KANSAINVÄLINENSPECIALOLYMPICS 
-TAITOLUISTELUKILPAILU 
Kansainvälinen kehitysvammaisten Special Olympics taitoluis-
telukilpailu pidetään lauantaina 10. joulukuuta 2016 Tam-
pereella Hakametsä 2  jäähallissa, osana kansainvälistä Santa 
Claus -kutsukilpailua.  Osoite on Keltinkatu 2, 33100 Tampere.  
Kilpailuluokat:  Special Olympics yksinluistelu miesten ja 
naisten sarjat, tasot  I-VI.  Ei ikärajoja.
Virallinen kilpailukutsu julkaistaan kilpailua järjestävän seu-
ran Varala-Tiimi ry:n internet sivulla www.varalatiimi.fi  myö-
hemmin syksyllä.  Kutsu lähetetään myös luisteluseuroille.
Ilmoittautumiset 23.11.16 mennessä kilpailun sähköpostiin  
santaclaus.competition@gmail.com.
Lisätiedot: arja.putila@gmail.com tai 050 5460937.
Tervetuloa kisaamaan Tampereelle!

Kilpailujen tulokset
löytyvät lajeittain

www.vammaisurheilu.fi
Tulokset on myös tilattavissa kilpailujärjestäjältä

tai VAU:n toimistolta.
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KALENTERI

E = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset urheilijat, 
L = liikuntavammaiset urheilijat, N = näkövammaiset urheilijat

Lisätiedot tapahtumista: www.vammaisurheilu.fi (–> Selaa tapahtumia)

Lokakuu
3.–9.10. Pyörätuolirugbyn B-sarjan 
EM-kilpailut (L) Nottwil, Sveitsi
8.– 9.10. Sovelletun judon ohjaajakoulutus 
ja sovelletun judon syysleiri (E, V, K, N) 
Varala, Tampere 
9.10. Valmennuksen teemakoulutus 
- Unified-koripallon erityispiirteet (K) 
Kouvola
15.10. Keilacup 2016–2017, 2. osakilpailu (E, 
K, L, N) Seinäjoki
15.10. 1-tason vammaisratsastuskilpailut 
(K) Tampere 
22.10. Sokkopingiscup 2016–2017, 1. 
osaturnaus (N) Iiris, Helsinki
22.10. Sherborne-jatkokurssi, Turku
22.10. XXXVIII Lasikaupunkiboccia (L) 
Riihimäki
25.10. Boccia Vaasa -kisa joukkueille (L) 
Vaasa
25.10. VAU-työpaja 4 Liikuntaa kaikille, 
Seinäjoki
26.10. VAU-työpaja 4 Liikuntaa kaikille, 
Tampere
29.–30.10. Maalipallon sarjaturnaus, 
SM+1div. (N), Leppävaara

Marraskuu
1.11.  VAU työpaja 4: Liikuntaa kaikille, 
pelit ja leikit soveltaen, Seinäjoki
4.–6.11. Unified-lentopallon turnaus (K) 
Eura
6.11. Special Olympics unified 
joukkueratsastuskilpailut (K) Huittinen
11.–13.11. Boccian sisäkenttien joukkue- ja 
pari SM-kilpailut (L) Kuortane
13.11. Keilacup 2016–2017, 3. osakilpailu (E, 
K, L, N) Jyväskylä
14.11. Liikuntapainotteinen 
esteettömyystapahtuma (E, K, L, N) Vantaa
16.11. On the Wheels, Oulu
19.11. Teuva-Boccia (L) Teuva
19.11. Erityisryhmien Oilers-
salibandyturnaus Espoo
19.–20.11. Maalipallon sarjaturnaus, SM+1-
div. (N), Tampere

Joulukuu
4.12. Kahvi-boccia parikilpailut (L) Rauma
9.–11.12. Maalipallon SEGL, kansainvälinen 
seurajoukkueturnaus (N), Espoo 
9.–16.12. Parahiihdon ja -ampumahiihdon 
maailmancup (L, N) Sotkamo
10.12. Keilacup 2016–2017, 4. osakilpailu (E, 
K, L, N) Järvenpää

KUVA: LAURI JAAKKOLA

Jaana Pesari viihtyy 
sokkopingiksen parissa.

Tie tähtiin -treeni-illat
Tie tähtiin -treenikiertue käynnistyy lo-
kakuussa ja pysähtyy noin kymmenel-
lä paikkakunnalla tammikuun loppuun 
mennessä. Tule ja tapaa paralympia-
laisten pronssimitalisti Henry Manni!
Osallistu Henkan kelauskouluun tai 
Miikan maalipallokouluun ja hae vink-
kejä liikuntaan. Ohjelmaa koko per-
heelle. 
Lisätiedot: 
henry.manni@vammaisurheilu.fi
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LEIRIKUTSUT

KOULUTUKSET

Iloliikuttaja on vertaisohjaaja, joka toimii Suomen Vammaisurhei-
lu ja -liikunta VAU:n jäsenyhdistyksessä terveysliikunnan sanan-
saattajana ja esimerkiksi liikuntavastaavan työparina. Iloliikut-
taja-koulutus antaa eväät ohjata taukojumppia ja pelituokioita, 
joilla voi piristää yhdistyksen kokouksia ja tapahtumia. Iloliikuttaja 
voi myös toimia matalan kynnyksen liikuntaryhmän käynnistäjä-
nä ja ohjaajana. Uusi kaksiosainen Iloliikuttaja-koulutus käynnis-
tyy tammikuussa, ja se järjestetään Liikuntakeskus Pajulahdessa 
Nastolassa. Kurssilaiset majoittuvat Pajulahden uudessa esteet-
tömässä asuntolassa. Iloliikuttaja-koulutuksen starttikurssi järjes-
tetään 27.-29. tammikuuta 2017. Koulutuksen päätöskurssi ja 
vuosikurssijuhlat järjestetään 25.–27. elokuuta 2017. Starttikurs-
silla opetellaan ohjaamaan yksinkertaisia taukojumppakokonai-
suuksia ja pienpelejä. Iloliikuttajan päätöskurssilla opitaan käyn-
nistämään kerran viikossa kokoontuva terveysliikuntaryhmä 
sekä syvennetään tietoja ja ohjaustaitoja. Kurssien välissä teh-
dään ohjausharjoituksia oman yhdistyksen ta-
pahtumissa. Iloliikuttajan diplomi ja vuosikurs-
simerkki luovutetaan vain molemmat kurssit ja 
etätehtävät hyväksytysti suorittaneille Iloliikut-
tajille. Iloliikuttaja-koulutukseen voivat hakea yli 
30-vuotiaat henkilöt, joilla on jokin vamma tai 
pitkäaikaissairaus. Aikaisempaa ohjaajakoke-
musta ei tarvita. Jos hakija tarvitsee avustajaa 
päivittäistoiminnoissaan, hän voi ottaa oman 
avustajan maksutta mukaan koulutukseen. Etä-
tehtävien suorittaminen edellyttää, että hakijalla 

HAE ILOLIIKUTTAJA-VUOSIKURSSILLE 9.12. MENNESSÄ!

Vuosikurssi 2016.

on oman yhdistyksen tuki. Kouluttajina toimivat Liikuntakeskus 
Pajulahden liikunnanopettajat Suvi Leinonen ja Anna-Kaisa Hok-
kanen. Koulutuksen hinta on VAU:n jäsenyhdistysten jäseniltä 
50 euroa per viikonloppu, sisältäen ohjauksen, majoituksen, ruo-
kailut, koulutusmateriaalit ja varusteet. Muiden kuin VAU:n jäsen-
yhdistysten ja seurojen jäseniltä koulutus maksaa 350 euroa per 
viikonloppu. Haku Iloliikuttaja-vuosikurssille tapahtuu 9.12.2016 
mennessä joko sähköisellä ilmoittautumislomakkeella osoittees-
sa www.vammaisurheilu.fi tai kääntöpuolelta löytyvällä lomak-
keella, joka palautetaan osoitteella Tiina Siivonen, VAU, Radioka-
tu 20, 00240 Helsinki. Kurssille hyväksytyt saavat tiedon kurssille 
pääsystä viimeistään 20.12.2016 mennessä. Lisätiedot Iloliikutta-
ja-ohjelmasta: VAU, Tiina Siivonen, puh. 040 833 4869, tiina.siivo-
nen@vammaisurheilu.fi tai Iloliikuttajat: – Varpu Eteläniemi, puh. 
0400 867 673, varpu.etelaniemi@saunalahti.fi– Jussi Syrjälä, puh. 
045 6788 071, jussi.r.syrjala@gmail.com

Joskus kannattaa matkustaa kauas 
nähdäkseen lähelle
Suomi on erityis- ja soveltavan liikunnan mallimaa. Se ei kuitenkaan tarkoita 
ettemmekö, voisi oppia muilta. Ensi vuonna järjestetään muun muassa seuraa-
vat kansainväliset konferenssit, seminaarit ja tapahtumat, joihin osallistumisen 
kuluihin kannattaa hakea Ahos-apurahaa:

Kansainvälinen soveltavan liikunnan konferenssi International Symposium 
of Adapted Physical Activity (ISAPA) kokoaa joka toinen vuosi tutkijat ja eri-
tyisliikunnan ammattilaiset esittelemään uusinta tietoa. Seuraava ISAPA-konfe-
renssi järjestetään Daegussa, Etelä-Koreassa, mutta aikaa ei ole vielä julkaistu. 
Lisätietoja http://ifapa-international.net/symposia

VAU ja Suomen psykomotoriikkayhdistys järjestävät yhteistyössä Sherbor-
nea ja psykomotoriikkaa III -seminaarin Varalassa 25.–26.3.2017. Tämän-
kertaisen seminaarin teemana on ”Liikettä läpi elämän”.

Luvassa on lisäksi kansainvälinen Sherborne-seminaari Winchesterin yli-
opistossa Briteissä 24.–26.6.2017. Lisätietoa tästä löytyy: http://www.sherbor-
neinternational.com/events.html

Paralympiavalmentajat, kehittäjät ja tutkijat tapaavat syksyllä Torontossa Vis-
ta-konferenssin merkeissä 20.–23.9.2017: http://www.csiontario.ca/events/
vista-2017-conference

Pohjoismainen soveltavan liikunnan opettajien ja kehittäjien verkosto koko-
aa kehittäjät joka toinen vuosi johonkin pohjoismaahan. Seuraava pohjois-
mainen konferessi (Nordiska konferens i anpassad fysisk aktivitet) on 
Ruotsin Halmstadissa 15.–16.11.2017.

LUMILAJIEN  
SPECIALOLYMPICS 
-VALMENNUSLEIRI 

Tervetuloa kehitysvammaisten alppi-
hiihdon, lumilautailun ja hiihdon Special 
Olympics -leirille Vuokattiin 16.–18.12. 
Leiri on avoin kaikille kehitysvammaisille 
(suositusikä vähintään 13 vuotta). Leirillä 
voi osallistua vain yhden lajin valmennuk-
seen ja siellä toimitaan itsenäisesti lajival-
mentajien ohjauksessa. Tarvittaessa mu-
kana voi olla oma avustaja. 
Leirin hinta: 150/200 euroa/hlö sisältäen 
lajivalmennuksen yhdessä lajissa, täysi-
hoidon ja vakuutuksen. Avustajan leirihin-
ta on myös 150 euroa.
Ilmoittautumiset 30.11. mennessä säh-
köisellä ilmoittautumislomakkeella VAU:n 
nettisivulla; www.vammaisurheilu.fi.
Lisätiedot: VAU, Jukka Lahti, 
jukka.lahti@vammaisurheilu.fi, 
puh. 045 139 7373.
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Aika: 25.10.2016 klo 13.00–16.00
Paikka: Seinäjoki, Uimahalli-Urheilutalo (Jumppasali)
Työpaja 4 a) Ohjaajana toimiminen 
- osallistuja ymmärtää hyvän suunnittelun merkityksen liikun-
tatuokion toteutuksessa
- osallistujalla on perusvalmiudet jäsennellyn ja selkeän tuo-
kion toteuttamiseen - osallistujalla on valmiuksia soveltaa toi-
mintaa tarpeen mukaan 
- osallistuja hahmottaa inkluusion kirjo -ajattelumallin ja osaa 
soveltaa sitä käytäntöön
Kouluttaja: Johanna Lähdesmäki
Hinta: 55 euroa/henkilö

VAU:N TYÖPAJA 4 B : 
PELIT JA LEIKIT SOVELTAEN
Aika: 1.11.2016 klo 13.00–16.00
Paikka: Seinäjoki, Uimahalli-Urheilutalo (Jumppasali)
Pelit ja leikit tutuiksi (Työpaja 4 b)
• osallistuja osaa ohjata erilaisia matalan kynnyksen pelejä ja 
leikkejä sekä motorisia harjoitteita
• osallistujalla on käytännön valmiudet soveltaa toimintaa 
osallistujien tarpeiden mukaisesti
Kouluttaja: Johanna Lähdesmäki
Hinta: 55 euroa/henkilö
Ilmoittautumiset: http://www.plu.fi/ajankohtaista/
ilmoittautuminen-vau-n-tyopajaan/ 

VAU TYÖPAJA 4:  
LIIKUNTAA KAIKILLE 

Aika: 26.10.2016 klo 17.30–20.30, Tampere
Kohderyhmä: valmentajille/ohjaajille, kerho-ohjaajille, var-
haiskasvatuksen henkilöstölle, opettajille, koulunkäyntiavus-
tajille, opiskelijoille (mm. sosiaali- ja terveysalan, liikunnanoh-
jaaja- jne.)
Ohjaajana toimiminen
Kolmituntisessa ohjaajana toimimisen työpajassa osallistuja 
saa perusvalmiudet ohjata liikuntaa heterogeenisissa ryhmis-
sä, joissa on mukana erityistä tukea tarvitsevia liikkujia. Työpa-
jassa mm. harjoitellaan toiminnan selkeää jäsentämistä ja har-
joitteiden soveltamista erilaisille liikkujille.
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n VAU-työpajat 
(kuusi erilaista, 3h/työpaja) käsittelevät erilaisia vammaisur-
heilun ja -liikunnan aihepiirejä käytännönläheisesti ja osallis-
tavin toimintatavoin. Lue lisää: www.vammaisurheilu.fi 
(VAU -> Koulutus -> VAU-työpajat).
Hinta: 62€
Kouluttaja: Tiina Siivonen, VAU
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 12.10.2016

KOULUTUKSET

SHERBORNE-JATKOKURSSI

Aika: 22.10.2016 08.30–16.00
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry järjestää Sherborne-jat-
kokurssin lauantaina 22. lokakuuta 2016 Turussa. 
Kouluttajana toimii Susa Miettunen.
Kohderyhmä: SDM-peruskurssin käyneet ja menetelmää n. 
vuoden käyttäneet henkilöt.
Veronica Sherbornen kehittelemä liikuntamenetelmä eli 
SDM (Sherborne Developmental Movement) on kokonaisval-
tainen harjoitusmenetelmä, joka tukee monipuolisesti moto-
riikan ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. SDM-menetelmä 
on alun perin kehitetty kehitysvammaisten lasten ja aikuisten 
tarpeisiin, mutta monipuolisuutensa ja muunneltavuutensa 
ansiosta sitä käytetään laajasti sekä yleis- että erityisopetuk-
sessa niin kouluissa kuin päivähoidossakin. Menetelmä sovel-
tuu hyvin myös aikuisten ja iäkkäiden liikuntaan.
SDM-menetelmässä harjoitellaan motorisia perustaitoja, jot-
ka ovat kaikkien monimutkaisempien taitojen perustana. Har-
joittelu on fyysisesti monipuolista ja kuormittavaa, vaikka 
opetustuokioissa ei korostetakaan lihaskuntoa, nopeutta tai 
kestävyyttä. Varsinaisten motoristen taitoharjoitusten lisäk-
si SDM-menetelmässä pyritään liikunnan keinoin tukemaan 
osallistujien vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä harjoitel-
laan rauhoittumista ja rentoutumista.
Tavoite: Koulutus laajentaa ja syventää valmiuksia käyttää 
SDM-harjoitusohjelmaa lasten motoristen ja sosiaalisten tai-
tojen ja oppimisvalmiuksien kehittämisessä yksilöllisesti ja/tai 
omaan ryhmään soveltaen.
Koulutuksen hinta: 115 euroa, sisältää koulutusmateriaalin, 
lounas ja kahvi/tee
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: LiikU:n sivuilla

LÖYTYIKÖ HARRASTUS,  
LISÄÄNTYIKÖ LIIKE?

Valtti-ohjelman palauteseminaari 26.11. Holiday Inn Pasila 
Helsinki klo 10–18. Seminaarissa esitellään
alustavat tulokset ja kootaan keskeiset opit jatkoa varten. Valt-
tikoordinaattorien, yhteistyöoppilaitosten
opettajien ja opinnäytetyön tekijöiden lisäksi pieni kiintiö muil-
le kiinnostuneille.
Tiedustelut 31.10. mennessä piia.korpi@vammaisurheilu.fi

VAU:N TYÖPAJA 4 A: 
OHJAAJANA TOIMIMINEN


