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Pajulahdentie 167, 15560 Nastola, puh. (03) 885 511, www.pajulahti.com

VALKKU-koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ammatilliseen 
peruskoulutukseen, työhön sijoittumiseen ja itsenäisen elämän 
hallintaan. Koulutus on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat erityistukea 
opetuksessaan vammaisuuden, sairauden tai muun syyn vuoksi. 
Erityisesti se soveltuu nuorille, jotka ovat kiinnostuneita liikunnasta 
ja vapaa-aikatoiminnasta sekä vammaisurheilijoille 

VALKKU-koulutus tapahtuu liikuntapainotteisesti. Koulutus sisältää perus-
opinto- ja  koulutuskokeilujaksot Liikuntakeskus Pajulahdessa sekä kolmen 
viikon työssä oppimisjakson liikunta-alalla. Opiskelijalta edellytetään omatoimi-
suutta päivittäisessä liikkumisessa ja arkirutiinien hoidossa joko apuvälinein 
tai ilman. Koulutus ja siihen liittyvä asuminen ja ruokailut ovat 
opiskelijalle ilmaisia. Koulutuksen maksajana toimii opetusministeriö.
 
Hakuaika päättyy 21.5.2010. Lisätietoja antavat: 
Jorma Anttila puh. (03) 8855 331, 
jorma.anttila@pajulahti.com ja 
Virpi Remahl puh. 044 7755 350, 
virpi.remahl@pajulahti.com

VALKKU
AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN 
VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA 
OPETUS JA OHJAUS (40 ov) 30.8.10–27.5.11

Seuraava lehti 

ilmestyy 28.4. 

Teemana 

perheliikunta.

KUVA MALIKE, JANNE RUOTSALAINEN
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KUNTOUTUS– JA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSI 

ALARAAJA-AMPUTOIDUILLE ORTONISSA 7-24.6.2010 

Tarkoitettu aikuisille. Kurssille haetaan 
oman asuinpaikkakunnan Kela– 
toimistosta. Kurssi on osallistujille 
maksuton. Ohjelmassa mm: 

 Yksilö– ja ryhmäterapiaa 

 Vertaistukitoimintaa 

 Kävelykoulu 

 Lääkärin tutkimus 

 Luentoja, virkistys– ja vapaa-ajan 
toimintaa ym. 

Lisätietoja numerosta 09- 4748 6791 
 

 

Kuntoutus ORTON Oy  
Tenholantie 10  
00280 HELSINKI  
www.kuntoutusorton.fi 

Välineitä vammaisliikuntaan
TÄSSÄ ESIMERKKEJÄ LAAJASTA VALIKOIMASTAMME

Tevella Oy yhteystiedot:

Tevellan internetsivut ja verkkokauppa osoitteessa: 

Iso pelipallo on Mahtavan kokoinen 
(halkaisija 40 cm) pallo, joka pomppii 
hyvin ja siihen on helppo tarttua sen 
miellyttävän pintamateriaalin vuoksi. 

Jättijalkapallo on todella suuri jalkapallo ja  
erinomainen esim. pyörätuolijalkapalloon. 
Koko 10. Ø 46 cm. Pallon paino n. 1970 g.

Reikäpallo on kekseliäs jalkapallon muotoinen pallo, 
joka on helppo ottaa kiinni tai heittää vaikka yhdellä 
sormella. Valmistettu kestävästä kumiyhdisteestä, 
jossa on myös hiukan luonnonkumia. Pallo pitää hy-
vin muotonsa, mutta on myös joustava. Palloja on 
kahta kokoa: Ø 11 ja 21 cm. Pienemmän reikäpallon 
paino on n. 140 g, isompi pallo painaa n. 360 g.
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Pääkirjoitus

TOIMITUS
Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU ry
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki
puh.  (09) 4257 9824
lehti@vammaisurheilu.fi 
etunimi.sukunimi@vammaisurheilu.fi 
www.vammaisurheilu.fi 

PÄÄTOIMITTAJA
Nina Jakonen
nina.jakonen@vammaisurheilu.fi  

TOIMITUSTIIMI
Eeva Paasikari, Aija Saari, 
Outi Lindroos, Heidi Lehikoinen

ULKOASU
Mainostoimisto Huima, Huittinen
Minna Lehtonen

JULKAISIJA
Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU ry
toiminnanjohtaja Pertti Pousi
puh. 050 571 6891 
puheenjohtaja Pekka Hätinen 
puh. 040 502 6308

Yhteistyössä Suomen 
Paralympiakomitean kanssa. 

ILMOITUSMYYNTI
Scanetto Oy
ilmoitukset@kolumbus.fi 

PAINOPAIKKA
Edita Oyj, Helsinki
Painosmäärä: 10 000 kpl
ISSN 1798-7334

TILAUKSET JA 
OSOITTEENMUUTOKSET
toimisto@vammaisurheilu.fi 
Maija Etholén, puh. (09) 4257 9824

ILMESTYMINEN
 Ilmestyy Aineistot
nro 1  ke 3.2. ke 13.1  
nro 2 ke 28.4. ke 7.4.
nro 3  ke 7.7. ke 16.6.
nro 4  ke 29.9. ke 8.9.
nro 5 ke 1.12. ke 10.11.

KANNEN KUVA
Ilkka Tuomisto tähtää 
paralympialaisissa korkealle.
Kuva: Heidi Lehikoinen
  
Toimitus pidättää oikeuden lyhentää, 
muokata sekä jättää julkaisematta 
toimitukselle lähetettyjä juttuja.

Haasteita
Yli kaksivuotisen yhdistymisprosessin jälkeen Elinsiirtoväen Liikuntaliitto 
ELLI ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Suomen Invalidien Urheiluliitto ry 
sekä Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry perustivat 17. syys-
kuuta 2009 uuden yhteisen järjestön Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU ry:n. Lyhyen harjoittelun ja yhdessäolon jälkeen uuden järjestön 
toiminta alkoi 1. tammikuuta 2010. Liiton toimisto perustettiin Helsinkiin, 
SLU-talon 5. kerrokseen, jossa työskentelee tällä hetkellä 15 toimihenkilöä. 
Lisäksi VAU:lla on aluetyöntekijät Tampereella ja Kuopiossa sekä oto-työn-
tekijät Rovaniemellä, Kauhajoella, Jyväskylässä ja Oulussa.

Prosessi ei ollut helppo. Neljän erilaisen jäsenistön ja erilaisten toimintata-
pojen yhteen saattaminen vaati lukuisia kokouksia, monenlaista sovitte-
lua sekä kaikilta osapuolilta myös kompromisseja. Oma, erityinen haaste 
oli järjestöjen toimihenkilöiden sijoittaminen uuden liiton organisaatioon 
omille paikoilleen, tietojensa, taitojensa sekä kokemustensa edellyttämiin 
työtehtäviin.

Yhdistymisprosessin aikana valmisteltiin VAU:n toimintaohjelma, joka pi-
tää sisällään järjestön toiminta-ajatuksen, arvopohjan, kolmivuotissuun-
nitelman 2010–2012 ja toimintasuunnitelman vuodelle 2010. Tämä ohjel-
ma antaa suuntaviivat tästä eteenpäin VAU:n toiminnalle. Nyt on kuitenkin 
näytön paikka. VAU:n on otettava paikkansa suomalaisessa liikuntajärjes-
tökentässä.

Sinulla on nyt kädessäsi VAU:n julkaiseman 
Vammaisurheilu & -liikunta 
-lehden ensimmäinen numero. Lehteä 
toimitetaan yhteistyössä Suomen Pa-
ralympiakomitean kanssa. Tarkoituk-
sena on, että lehti olisi saavutettavissa 
mahdollisimman monelle. Siksi lehti 
tehdään viidessä eri formaatissa.  Ha-
luamme panostaa laatuun ja toteuttaa 
korkeatasoista ja kiinnostavaa vammais-
urheilulehteä. Uskomme, että uudella 
yhteisellä lehdellä saamme äänemme pa-
remmin kuulumaan.

Toivotan kaikille tämän lehden lukijoille an-
toisaa ja tapahtumarikasta uutta vuotta 
2010.

PERTTI POUSI
TOIMINNANJOHTAJA
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Vammaisurheilu & -liikunta –lehti on 
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta 
VAU ry:n julkaisema vammaisurheilun 
erikoislehti yhteistyössä Suomen Para-
lympiakomitean kanssa. Lehti kertoo 

liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten henkilöiden 
sekä elinsiirtoväen kuulumiset ja ajankohtaiset asi-
at viisi kertaa vuodessa.

Vammaisurheilu & -liikunta –lehti tarjoaa moni-
puolisen katsauksen vammaisurheilun ja –liikun-
nan maailmaan. Lehti sisältää urheilijoiden näkö-
kulmia vammaisurheilusta ja –liikunnasta sekä 
tarinoita muiden vammaisliikunnan toimijoiden 
monipuolisesta liikunnan harrastamisesta. Sportti-
klubisivut tuovat lasten ja nuorten äänet kuuluviin.

Lehti tavoittaa kilpaurheilijat, harrastajat ja ohjaa-
jat sekä liiton aktiivit ja merkittävät sidosryhmät – 
liikunta- ja kuntoutuskeskukset, alan oppilaitokset, 
terveydenhuolto- ja sosiaalialan työntekijät sekä 
tiedotusvälineet.

Lehti ilmestyy viidessä eri 
formaatissa
Painetun lehden lisäksi lehti ilmestyy neljässä eri 
formaatissa, jotta lehti olisi mahdollisimman mo-
nen lukijan saavutettavissa. Sähköisessä muodos-
sa lehti ilmestyy pdf- ja html-muodossa. Lukemis-
esteisille toteutetaan Daisy-äänitelehti ja näkö-
vammaisille oma Luetus-julkaisu.

Painettu lehti postitetaan tilaajan haluamaan osoit-
teeseen. Painettu lehti on maksullinen ja vuosiker-
ta maksaa 30 euroa, VAU:n jäsenyhdistysten jäse-
nille hinta on 20 euroa. Sähköinen lehti (pdf/html) 
toimitetaan tilaajan haluamaan sähköpostiosoit-
teeseen maksutta. Sähköiset lehdet ovat luettavis-
sa myös VAU:n verkkopalvelussa. Daisy-äänitelehti 
postitetaan lukemisesteisille tilaajille haluamaan-
sa osoitteeseen (tilaajalla oltava käytössään Daisy-
laite). Luetus-julkaisun voi lukea Näkövammaisten 
Keskusliiton verkkopalvelun kautta (vain kirjallisen 
sopimuksen allekirjoittaneille ja rekisteröityneille 
asiakkaille).

Lehden levikki on noin 10 000 kpl.

Tekijät lehden takana

Vammaisurheilu & -liikunta –lehden toimitustii-
mi ideoi, suunnittelee ja toteuttaa lehden sisällön 
tiimityönä. Lehden päätoimittaja Nina Jakonen 
koordinoi lehden kokonaisuutta, vastaa sivusuun-
nitelmasta ja juttujen editoinnista. Toimitustiimin 
jäsenistä Eeva Paasikari vastaa VAU tiedottaa –
osuuden sisällöstä sekä juttujen kirjoittamisesta ja 
kuvittamisesta. Muut toimitustiimin jäsenet Outi 
Lindroos, Aija Saari ja Heidi Lehikoinen vastaa-
vat juttujen kirjoittamisesta ja kuvittamisesta. Toi-
mitustiimi kokoontuu säännöllisin väliajoin ideoi-
maan ja suunnittelemaan tulevia lehtiä.

Anna meille palautetta!
Ruusut ja risut ovat aina tervetulleita, joten laita 
meille palautetta lehdestä: sisällöstä, jutuista, kir-
joittajista, kuvista ym. Myös juttuvinkit ovat aina 
tervetulleita, joten ota rohkeasti yhteyttä.

Palautteen ja juttuvinkit voi laittaa
tulemaan sähköpostitse osoitteeseen: 
lehti@vammaisurheilu.fi.

Vammaisurheilu & -liikunta 
-lehden ilmestymisaikataulu 
ja teemat 2010

NRO 1  Vammaisurheilu ja –liikunta Suomessa 
 postitus ke 3.2. 
NRO 2 Perheliikunta postitus ke 28.4.  
NRO 3  Liikunnan apu- ja toimintavälineet 
 postitus ke 7.7. 
NRO 4 Kuntoliikunta postitus ke 29.9.  
NRO 5 Ikääntyneiden liikunta 
 postitus ke 1.12.

Lehden voi tilata sivulla 29 olevalla 
tilauslomakkeella tai VAU:n verkkopal-
velusta www.vammaisurheilu.fi.

Tilaa
lehti!
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TOIMITUS
Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU ry
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki
puh.  (09) 4257 9824
lehti@vammaisurheilu.fi 
etunimi.sukunimi@vammaisurheilu.fi 
www.vammaisurheilu.fi 

PÄÄTOIMITTAJA
Nina Jakonen
nina.jakonen@vammaisurheilu.fi  

TOIMITUSTIIMI
Eeva Paasikari, Aija Saari, 
Outi Lindroos, Heidi Lehikoinen

ULKOASU
Mainostoimisto Huima, Huittinen
Minna Lehtonen

JULKAISIJA
Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU ry
toiminnanjohtaja Pertti Pousi
puh. 050 571 6891 
puheenjohtaja Pekka Hätinen 
puh. 040 502 6308

Yhteistyössä Suomen 
Paralympiakomitean kanssa. 

ILMOITUSMYYNTI
Scanetto Oy
ilmoitukset@kolumbus.fi 

PAINOPAIKKA
Edita Oyj, Helsinki
Painosmäärä: xxxxxx
ISSN 1798-7334

TILAUKSET JA 
OSOITTEENMUUTOKSET
toimisto@vammaisurheilu.fi 
Maija Etholén, puh. (09) 4257 9824

ILMESTYMINEN
 Ilmestyy Aineistot
nro 1  ke 3.2. ke 13.1  
nro 2 ke 28.4. ke 7.4.
nro 3  ke 7.7. ke 16.6.
nro 4  ke 29.9. ke 8.9.
nro 5 ke 1.12. ke 10.11.

KANNEN KUVA
Ilkka Tuomisto tähtää 
paralympialaisissa korkealle.
Kuva: Heidi Lehikoinen
  
Toimitus pidättää oikeuden lyhentää, 
muokata sekä jättää julkaisematta 
toimitukselle lähetettyjä juttuja.

Haasteita
Yli kaksivuotisen yhdistymisprosessin jälkeen Elinsiirtoväen Liikuntaliitto 
ELLI ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Suomen Invalidien Urheiluliitto ry 
sekä Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry perustivat 17. syys-
kuuta 2009 uuden yhteisen järjestön Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU ry:n. Lyhyen harjoittelun ja yhdessäolon jälkeen uuden järjestön 
toiminta alkoi 1. tammikuuta 2010. Liiton toimisto perustettiin Helsinkiin, 
SLU-talon 5. kerrokseen, jossa työskentelee tällä hetkellä 15 toimihenkilöä. 
Lisäksi VAU:lla on aluetyöntekijät Tampereella ja Kuopiossa sekä oto-työn-
tekijät Rovaniemellä, Kauhajoella, Jyväskylässä ja Oulussa.

Prosessi ei ollut helppo. Neljän erilaisen jäsenistön ja erilaisten toimintata-
pojen yhteen saattaminen vaati lukuisia kokouksia, monenlaista sovitte-
lua sekä kaikilta osapuolilta myös kompromisseja. Oma, erityinen haaste 
oli järjestöjen toimihenkilöiden sijoittaminen uuden liiton organisaatioon 
omille paikoilleen, tietojensa, taitojensa sekä kokemustensa edellyttämiin 
työtehtäviin.

Yhdistymisprosessin aikana valmisteltiin VAU:n toimintaohjelma, joka pi-
tää sisällään järjestön toiminta-ajatuksen, arvopohjan, kolmivuotissuun-
nitelman 2010–2012 ja toimintasuunnitelman vuodelle 2010. Tämä ohjel-
ma antaa suuntaviivat tästä eteenpäin VAU:n toiminnalle. Nyt on kuitenkin 
näytön paikka. VAU:n on otettava paikkansa suomalaisessa liikuntajärjes-
tökentässä.

Sinulla on nyt kädessäsi VAU:n julkaiseman 
Vammaisurheilu & -liikunta 
-lehden ensimmäinen numero. Lehteä 
toimitetaan yhteistyössä Suomen Pa-
ralympiakomitean kanssa. Tarkoituk-
sena on, että lehti olisi saavutettavissa 
mahdollisimman monelle. Siksi lehti 
tehdään viidessä eri formaatissa.  Ha-
luamme panostaa laatuun ja toteuttaa 
korkeatasoista ja kiinnostavaa vammais-
urheilulehteä. Uskomme, että uudella 
yhteisellä lehdellä saamme äänemme pa-
remmin kuulumaan.

Toivotan kaikille tämän lehden lukijoille an-
toisaa ja tapahtumarikasta uutta vuotta 
2010.

PERTTI POUSI
TOIMINNANJOHTAJA
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Vammaisurheilu & -liikunta –lehti on 
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta 
VAU ry:n julkaisema vammaisurheilun 
erikoislehti yhteistyössä Suomen Para-
lympiakomitean kanssa. Lehti kertoo 

liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten henkilöiden 
sekä elinsiirtoväen kuulumiset ja ajankohtaiset asi-
at viisi kertaa vuodessa.

Vammaisurheilu & -liikunta –lehti tarjoaa moni-
puolisen katsauksen vammaisurheilun ja –liikun-
nan maailmaan. Lehti sisältää urheilijoiden näkö-
kulmia vammaisurheilusta ja –liikunnasta sekä 
tarinoita muiden vammaisliikunnan toimijoiden 
monipuolisesta liikunnan harrastamisesta. Sportti-
klubisivut tuovat lasten ja nuorten äänet kuuluviin.

Lehti tavoittaa kilpaurheilijat, harrastajat ja ohjaa-
jat sekä liiton aktiivit ja merkittävät sidosryhmät – 
liikunta- ja kuntoutuskeskukset, alan oppilaitokset, 
terveydenhuolto- ja sosiaalialan työntekijät sekä 
tiedotusvälineet.

Lehti ilmestyy viidessä eri 
formaatissa
Painetun lehden lisäksi lehti ilmestyy neljässä eri 
formaatissa, jotta lehti olisi mahdollisimman mo-
nen lukijan saavutettavissa. Sähköisessä muodos-
sa lehti ilmestyy pdf- ja html-muodossa. Lukemis-
esteisille toteutetaan Daisy-äänitelehti ja näkö-
vammaisille oma Luetus-julkaisu.

Painettu lehti postitetaan tilaajan haluamaan osoit-
teeseen. Painettu lehti on maksullinen ja vuosiker-
ta maksaa 30 euroa, VAU:n jäsenyhdistysten jäse-
nille hinta on 20 euroa. Sähköinen lehti (pdf/html) 
toimitetaan tilaajan haluamaan sähköpostiosoit-
teeseen maksutta. Sähköiset lehdet ovat luettavis-
sa myös VAU:n verkkopalvelussa. Daisy-äänitelehti 
postitetaan lukemisesteisille tilaajille haluamaan-
sa osoitteeseen (tilaajalla oltava käytössään Daisy-
laite). Luetus-julkaisun voi lukea Näkövammaisten 
Keskusliiton verkkopalvelun kautta (vain kirjallisen 
sopimuksen allekirjoittaneille ja rekisteröityneille 
asiakkaille).

Lehden levikki on noin 10 000 kpl.

Tekijät lehden takana

Vammaisurheilu & -liikunta –lehden toimitustii-
mi ideoi, suunnittelee ja toteuttaa lehden sisällön 
tiimityönä. Lehden päätoimittaja Nina Jakonen 
koordinoi lehden kokonaisuutta, vastaa sivusuun-
nitelmasta ja juttujen editoinnista. Toimitustiimin 
jäsenistä Eeva Paasikari vastaa VAU tiedottaa –
osuuden sisällöstä sekä juttujen kirjoittamisesta ja 
kuvittamisesta. Muut toimitustiimin jäsenet Outi 
Lindroos, Aija Saari ja Heidi Lehikoinen vastaa-
vat juttujen kirjoittamisesta ja kuvittamisesta. Toi-
mitustiimi kokoontuu säännöllisin väliajoin ideoi-
maan ja suunnittelemaan tulevia lehtiä.

Anna meille palautetta!
Ruusut ja risut ovat aina tervetulleita, joten laita 
meille palautetta lehdestä: sisällöstä, jutuista, kir-
joittajista, kuvista ym. Myös juttuvinkit ovat aina 
tervetulleita, joten ota rohkeasti yhteyttä.

Palautteen ja juttuvinkit voi laittaa
tulemaan sähköpostitse osoitteeseen: 
lehti@vammaisurheilu.fi.

Vammaisurheilu & -liikunta 
-lehden ilmestymisaikataulu 
ja teemat 2010

NRO 1  Vammaisurheilu ja –liikunta Suomessa 
 postitus ke 3.2. 
NRO 2 Perheliikunta postitus ke 28.4.  
NRO 3  Liikunnan apu- ja toimintavälineet 
 postitus ke 7.7. 
NRO 4 Kuntoliikunta postitus ke 29.9.  
NRO 5 Ikääntyneiden liikunta 
 postitus ke 1.12.

Lehden voi tilata sivulla 29 olevalla 
tilauslomakkeella tai VAU:n verkkopal-
velusta www.vammaisurheilu.fi.

Tilaa
lehti!

7

Sporttiklubi 
innostaa liikkumaan  
ja urheilemaan

Ilkka Tuomisto 
tähtää Vancouverin 
paralympialaisiin

VALOKEILASSA

Uusi
lehti!

 6,90 €

SOLIA:sta väline 
talviliikuntaan

Erityisliikunnan 
ohjaaja onnistuu

1
/1

0

3

Sisällys1
/1

011

34

30

38

5 Pääkirjoitus
6 Vammaisurheilu & -liikunta -lehti

Teema – Vammaisurheilu- ja 
liikunta Suomessa 
8 Vaikuttajana Haukilahti
11 Tuomistolla mahdollisuudet jopa useampaan   
 mitaliin
12 Seuraa suomalaisten paralympiasuorituksia   
 Ylen kanavilla
13 Tavoitteena paluu mitalikantaan
14 Vertailussa Suomen hiihtokeskuksien    
 soveltavan alppihiihdon tarjonta

Huipulla  
16 Lyhyesti
17 Puhtaasti paras -ohjelma edistää puhdasta   
 urheilua
18 Luokittelu – vammaishuippu-urheilun    
 kummajainen

Sportin iloa 
20 Sporttiklubi innostaa liikkumaan ja    
 urheilemaan
22 JUNIOR GAMES -kisat Kuortaneella
23 Nuori Toimija -koulutuksella liikuntatutoriksi 
24 Toinen ura keihäänheittäjänä
25 Sovellettu LumiWerneri
25 Amanda Kotaja mukana YleX All Stars -tiimissä

Vipanat liikkuvat
26 Kerhotoimintaa moneen menoon
27 Vuoden 2010 seuratoiminnan kehittämistuet   
 haussa
27 Vipanavinkki
27 Ohjaajavinkki
28 Sporttiklubin Vipanat-liikuntaleiri    
 Pajulahdessa
29 Tilaa lehti 

Kuntoillen
30 Erityisliikunnanohjaaja onnistuu    
 kuuntelemalla ja kekseliäisyydellä
31 7. Erityisliikunnan päivät Jyväskylässä
32 Talviliikuntapäivällä harrastetaan ja kilpaillaan
33 VAU mukaan SoveLin koulutuksiin 2010
33 VAU-koulutuskiertue syksyllä 2009
34 Varaa SOLIA:sta väline talven lumelle ja jäälle
35 Soveltavan talviliikunnan päivät Pajulahdessa
36 Svenska sidor
38  Julkaisut ja materiaalit

VAU tiedottaa
40 Uutisia
40 VAU:n hallitus 
41 VAU:n toimisto 
42 Kilpailukutsuja
46 Lajijaostot
47 Tapahtuma- ja kilpailukalenteri

18

23

14

34

5

Pääkirjoitus

TOIMITUS
Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU ry
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki
puh.  (09) 4257 9824
lehti@vammaisurheilu.fi 
etunimi.sukunimi@vammaisurheilu.fi 
www.vammaisurheilu.fi 

PÄÄTOIMITTAJA
Nina Jakonen
nina.jakonen@vammaisurheilu.fi  

TOIMITUSTIIMI
Eeva Paasikari, Aija Saari, 
Outi Lindroos, Heidi Lehikoinen

ULKOASU
Mainostoimisto Huima, Huittinen
Minna Lehtonen

JULKAISIJA
Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU ry
toiminnanjohtaja Pertti Pousi
puh. 050 571 6891 
puheenjohtaja Pekka Hätinen 
puh. 040 502 6308

Yhteistyössä Suomen 
Paralympiakomitean kanssa. 

ILMOITUSMYYNTI
Scanetto Oy
ilmoitukset@kolumbus.fi 

PAINOPAIKKA
Edita Oyj, Helsinki
Painosmäärä: xxxxxx
ISSN 1798-7334

TILAUKSET JA 
OSOITTEENMUUTOKSET
toimisto@vammaisurheilu.fi 
Maija Etholén, puh. (09) 4257 9824

ILMESTYMINEN
 Ilmestyy Aineistot
nro 1  ke 3.2. ke 13.1  
nro 2 ke 28.4. ke 7.4.
nro 3  ke 7.7. ke 16.6.
nro 4  ke 29.9. ke 8.9.
nro 5 ke 1.12. ke 10.11.

KANNEN KUVA
Ilkka Tuomisto tähtää 
paralympialaisissa korkealle.
Kuva: Heidi Lehikoinen
  
Toimitus pidättää oikeuden lyhentää, 
muokata sekä jättää julkaisematta 
toimitukselle lähetettyjä juttuja.

Haasteita
Yli kaksivuotisen yhdistymisprosessin jälkeen Elinsiirtoväen Liikuntaliitto 
ELLI ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Suomen Invalidien Urheiluliitto ry 
sekä Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry perustivat 17. syys-
kuuta 2009 uuden yhteisen järjestön Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU ry:n. Lyhyen harjoittelun ja yhdessäolon jälkeen uuden järjestön 
toiminta alkoi 1. tammikuuta 2010. Liiton toimisto perustettiin Helsinkiin, 
SLU-talon 5. kerrokseen, jossa työskentelee tällä hetkellä 15 toimihenkilöä. 
Lisäksi VAU:lla on aluetyöntekijät Tampereella ja Kuopiossa sekä oto-työn-
tekijät Rovaniemellä, Kauhajoella, Jyväskylässä ja Oulussa.

Prosessi ei ollut helppo. Neljän erilaisen jäsenistön ja erilaisten toimintata-
pojen yhteen saattaminen vaati lukuisia kokouksia, monenlaista sovitte-
lua sekä kaikilta osapuolilta myös kompromisseja. Oma, erityinen haaste 
oli järjestöjen toimihenkilöiden sijoittaminen uuden liiton organisaatioon 
omille paikoilleen, tietojensa, taitojensa sekä kokemustensa edellyttämiin 
työtehtäviin.

Yhdistymisprosessin aikana valmisteltiin VAU:n toimintaohjelma, joka pi-
tää sisällään järjestön toiminta-ajatuksen, arvopohjan, kolmivuotissuun-
nitelman 2010–2012 ja toimintasuunnitelman vuodelle 2010. Tämä ohjel-
ma antaa suuntaviivat tästä eteenpäin VAU:n toiminnalle. Nyt on kuitenkin 
näytön paikka. VAU:n on otettava paikkansa suomalaisessa liikuntajärjes-
tökentässä.

Sinulla on nyt kädessäsi VAU:n julkaiseman 
Vammaisurheilu & -liikunta 
-lehden ensimmäinen numero. Lehteä 
toimitetaan yhteistyössä Suomen Pa-
ralympiakomitean kanssa. Tarkoituk-
sena on, että lehti olisi saavutettavissa 
mahdollisimman monelle. Siksi lehti 
tehdään viidessä eri formaatissa.  Ha-
luamme panostaa laatuun ja toteuttaa 
korkeatasoista ja kiinnostavaa vammais-
urheilulehteä. Uskomme, että uudella 
yhteisellä lehdellä saamme äänemme pa-
remmin kuulumaan.

Toivotan kaikille tämän lehden lukijoille an-
toisaa ja tapahtumarikasta uutta vuot-
ta 2010.

PERTTI POUSI
TOIMINNANJOHTAJA

6

Vammaisurheilu & -liikunta –lehti on 
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta 
VAU ry:n julkaisema vammaisurheilun 
erikoislehti yhteistyössä Suomen Para-
lympiakomitean kanssa. Lehti kertoo 

liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten henkilöiden 
sekä elinsiirtoväen kuulumiset ja ajankohtaiset asi-
at viisi kertaa vuodessa.

Vammaisurheilu & -liikunta –lehti tarjoaa moni-
puolisen katsauksen vammaisurheilun ja –liikun-
nan maailmaan. Lehti sisältää urheilijoiden näkö-
kulmia vammaisurheilusta ja –liikunnasta sekä 
tarinoita muiden vammaisliikunnan toimijoiden 
monipuolisesta liikunnan harrastamisesta. Sportti-
klubisivut tuovat lasten ja nuorten äänet kuuluviin.

Lehti tavoittaa kilpaurheilijat, harrastajat ja ohjaa-
jat sekä liiton aktiivit ja merkittävät sidosryhmät – 
liikunta- ja kuntoutuskeskukset, alan oppilaitokset, 
terveydenhuolto- ja sosiaalialan työntekijät sekä 
tiedotusvälineet.

Lehti ilmestyy viidessä eri 
formaatissa
Painetun lehden lisäksi lehti ilmestyy neljässä eri 
formaatissa, jotta lehti olisi mahdollisimman mo-
nen lukijan saavutettavissa. Sähköisessä muodos-
sa lehti ilmestyy pdf- ja html-muodossa. Lukemis-
esteisille toteutetaan Daisy-äänitelehti ja näkö-
vammaisille oma Luetus-julkaisu.

Painettu lehti postitetaan tilaajan haluamaan osoit-
teeseen. Painettu lehti on maksullinen ja vuosiker-
ta maksaa 30 euroa, VAU:n jäsenyhdistysten jäse-
nille hinta on 20 euroa. Sähköinen lehti (pdf/html) 
toimitetaan tilaajan haluamaan sähköpostiosoit-
teeseen maksutta. Sähköiset lehdet ovat luettavis-
sa myös VAU:n verkkopalvelussa. Daisy-äänitelehti 
postitetaan lukemisesteisille tilaajille haluamaan-
sa osoitteeseen (tilaajalla oltava käytössään Daisy-
laite). Luetus-julkaisun voi lukea Näkövammaisten 
Keskusliiton verkkopalvelun kautta (vain kirjallisen 
sopimuksen allekirjoittaneille ja rekisteröityneille 
asiakkaille).

Lehden levikki on noin 10 000 kpl.

Tekijät lehden takana

Vammaisurheilu & -liikunta –lehden toimitustii-
mi ideoi, suunnittelee ja toteuttaa lehden sisällön 
tiimityönä. Lehden päätoimittaja Nina Jakonen 
koordinoi lehden kokonaisuutta, vastaa sivusuun-
nitelmasta ja juttujen editoinnista. Toimitustiimin 
jäsenistä Eeva Paasikari vastaa VAU tiedottaa –
osuuden sisällöstä sekä juttujen kirjoittamisesta ja 
kuvittamisesta. Muut toimitustiimin jäsenet Outi 
Lindroos, Aija Saari ja Heidi Lehikoinen vastaa-
vat juttujen kirjoittamisesta ja kuvittamisesta. Toi-
mitustiimi kokoontuu säännöllisin väliajoin ideoi-
maan ja suunnittelemaan tulevia lehtiä.

Anna meille palautetta!
Ruusut ja risut ovat aina tervetulleita, joten laita 
meille palautetta lehdestä: sisällöstä, jutuista, kir-
joittajista, kuvista ym. Myös juttuvinkit ovat aina 
tervetulleita, joten ota rohkeasti yhteyttä.

Palautteen ja juttuvinkit voi laittaa
tulemaan sähköpostitse osoitteeseen: 
lehti@vammaisurheilu.fi.

Vammaisurheilu & -liikunta 
-lehden ilmestymisaikataulu 
ja teemat 2010

NRO 1  Vammaisurheilu ja –liikunta Suomessa 
 postitus ke 3.2. 
NRO 2 Perheliikunta postitus ke 28.4.  
NRO 3  Liikunnan apu- ja toimintavälineet 
 postitus ke 7.7. 
NRO 4 Kuntoliikunta postitus ke 29.9.  
NRO 5 Ikääntyneiden liikunta 
 postitus ke 1.12.

Lehden voi tilata sivulla 29 olevalla 
tilauslomakkeella tai VAU:n verkkopal-
velusta www.vammaisurheilu.fi.

Tilaa
lehti!
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Teema TEKSTI OUTI LINDROOS KUVAT OPM:N KUVA-ARKISTO

Vaikuttajana 
Haukilahti
OPM:n selvitysmies tuki yhdistymistä 

- Uudelle järjestölle on myös tärkeää 
huolehtia avoimista ja suorista suh-
teista myös toisiin urheilu- ja liikun-
tajärjestöihin sekä toimijoihin. Lii-
kunnan löytäminen ja säännöllinen 
harrastaminen on yhteinen haaste 
järjestöille, sillä nettikoneella istumi-
nen tuntuu kiinnostavan nuoria yhä 
enemmän.

Kunnossa Kaiken Ikää –
ohjelma lähellä sydäntä
Timo Haukilahti on 63-vuotiaana ak-
tiivinen oman lajinsa koripallon pa-
rissa. Vapaa-aikanaan hän liikkuu 
koripallokentän lisäksi myös kunto-
salilla ja sauvakävellen. Muutaman 
vuoden päästä liikuntakulttuurin 
kehittäminen, ministeriön suunnas-
ta, saa hänen osaltaan jäädä. Eläke-
läisenä Haukilahti toivoo löytävänsä 
enemmän aikaa hiihtämiselle. 
- Vaimon kotikaupungissa Jyväsky-
lässä on hyvin lunta. Ladulla aion 
viettää aikaa. Alamäkitekniikkani 
vaatii vielä hiomista, ettei mäki vie 
miestä, hän naurahtaa.

Timo Haukilahti on ennenkin ollut 
mukana valtionapua saavien urhei-
lujärjestöjen rakennemuutoksessa. 
Hän laskee, että vammaisurheilujär-
jestöjen yhdistyminen on hänen työ-
uransa neljäs organisaatiomuutos.
- Nyt loppuunsaatettu yhdistymis-
prosessi ei ollut urallani kaikkein 
hankalin tai monimutkaisin. Jokai-
sessa vammaisurheilujärjestössä oli 
tehty paljon asioita jo etukäteen. Ai-
kaa käytettiin yhteisen mielipiteen 
muodostamiseen ja tavoitteet olivat 
realistiset.
- Luulen, että pystyin hyödyntä-
mään aikaisempia kokemuksiani täs-
sä prosesissa, Haukilahti sanoo. Hän 
kiittää samantien Näkövammaisten 
Keskusliiton liikuntatoimea, Suomen 
Invalidien Urheiluliittoa, Suomen Ke-
hitysvammaisten Liikuntaa ja Urhei-
lua sekä Elinsiirtoväen Liikuntaliittoa 
ennakkoluulottomasta päätöksen-
teosta. Selvitysmies ei halua ottaa 
itselleen ylimääräistä kunniaa vam-
maisurheilun uuden kattojärjestön 
syntymisestä. 

 Ympäristö muuttuu – 
tavat kehittyvät vähitellen
Vammaisurheilulla on erityispiirteen-
sä, joiden huomioiminen on myös 
valtion tehtävä. Haukilahti toteaa, 
että entistä yhtenäisemmälle vam-
maisurheilun äänelle on tarvetta. 

- 1970-luvulta asti esteettömyys- ja 
olosuhdeasiat on pyritty ottamaan 
huomioon. Tekemistä riittää edel-
leen, jotta yhdenvertaiset liikkumis-
mahdollisuudet toteutuisivat. 

VAU:n toiminnassa on mukana paljon 
erityistä tukea tarvitsevia urheilijoita, 
toimihenkilöitä, ohjaajia ja perheen-
jäseniä. Neljän erilaisen ja perinteik-
kään toimijan yhteisen arjen ei odo-
teta alkavan ihan kitkatta.
- Toimintaympäristö on nyt uuden-
lainen. Aiemmin toimittiin selkeästi 
vammaryhmittäin ja omissa liitoissa. 
Kokemuksesta sanoisin, että yhte-
näisten toimintatapojen muokkaa-
miseen menee muutama vuosi, ki-
teyttää Haukilahti.

Toimintaympäristö on muuttumassa 
myös uuden järjestön ulkopuolella, 
sillä liikuntalakiin ollaan tekemässä 
muutoksia. Esityksen mukaan erityis-
liikunnan jaoston tehtävää määritel-
lään jatkossa pelkästään asetuksella.
- Opetusministeriöllä on tahtoa huo-
lehtia edellytyksistä ja huomioida 
vammaisten erityinen tarve liikunta-
toimintaan osallistumiseen. 

Haukilahti kannustaa vammaisurhei-
lujärjestöä verkostoitumaan uudes-
sa ympäristössä. Hän puhuu nuorten 
tavoittamisesta liikunnan pariin.

Kokenut liikunnan asiantuntija Timo Haukilahti aloit-
ti vuoden 2010 opetusministeriössä liikuntayksikön 
päällikkönä. Hänelle vammaisurheilujärjestöjen yh-
distyminen on yksi pitkän työuran onnistumisista.

Timo Haukilahti on vapaa-ajallaan 

innokas koripallomies.

- Eläkeläisenä toivon löytäväni 

enemmän aikaa myös hiihtämiselle.
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Haukilahti elää niinkuin opettaa. Hän 
oli 15 vuotta sitten perustamassa 
tunnustettua Kunnossa Kaiken Ikää 
–ohjelmaa, jonka budjetti on yhteen-
sä kaksi miljonaa euroa. 
- Ensimmäistä kertaa KKI-ohjelmas-
sa tehtiin yhteistyötä sosiaali- ja 
terveyspuolen toimijoiden sekä lii-
kunnan kesken. Sektorirajat ylittä-
vän yhteistyön aikaansaaminen on 
KKI:ssä se asia, josta olen ylpeä.

Kilpaurheilukokemuksia 
katsomosta
Timo Haukilahti on tutustunut vam-
maisurheiluun paikanpäällä sekä lii-
kunta, näkö- ja kehitysvammaisten 
arvokilpailuissa. Paralympialaiset 
Ateenassa vuonna 2004 ja Special 
Olympics –kilpailut Irlannissa muuta-
maa vuotta aiemmin jäivät mieleen.
- Special Olympics –kilpailuissa sai 
aistia todella sen tunnelman, jossa 
kaikki voittavat. Siellä urheilua seura-
tessani kumoutui viimeistään se en-
nakkoluulo, että kehitysvammaiset 
olisivat keskenään samanlaisia. 

Liikuntalakiin 
muutoksia?

Opetusministeriössä on val-
misteilla liikuntalain ja –ase-
tuksen muutosesitys, joka 
astunee voimaan 2011. Työ-
ryhmän ehdotuksessa liikun-
ta-avustusta voisivat jatkossa 
saada vain liikuntajärjestöt, 
joille liikunta on pääasiallinen 
toimintamuoto. Muutoksella 
halutaan selkiyttää nykyistä 
sekavaa tilannetta, jossa veik-
kausvoittovaroista liikunnan 
valtionapua nauttivia järjes-
töjä on jo 130 ja uusia järjes-
töjä tulee mukaan vuosittain. 
Muutoksen myötä esimerkik-
si Soveltava liikunta SoveLin 
alaiset vammais- ja kansan-
terveysjärjestöt menettäisivät 
liikuntajärjestöstatuksensa. 
Valtionavun säilyttämiseksi 
jäsenjärjestöjen terveysliikun-
tatyölle SoveLi saattaa joutua 
etsimään roolia, jossa se ryh-
tyy jakamaan tukea jäsenil-
leen. 

VAU:n valtionapuun muutos-
esitys ei vaikuta, mutta VAU:n 
syntyprosessissa ennakoitiin 
muutos. Esimerkiksi jos Nä-
kövammaisten Keskusliiton 
liikuntatoimi olisi jatkanut 
omana toimialanaan vam-
maisjärjestön (NKL) sisällä, se 
ei olisi enää tulevaisuudessa 
ollut tämän ehdotuksen mu-
kaan valtionapukelpoinen. 

Näppäile nettiin

www.minedu.fi /OPM/
Tiedotteet/2009/09/
liikuntalaki.html?lang=fi 

Kilpailuperinteiden ero kävi myös 
ilmi katsomokokemuksista. Menes-
tystavoitteet ovat paralympialaisissa 
kovia.
- Tulevaisuuden haasteet ovat tiedos-
sa. Kansainvälinen kilpailu kovenee, 
kun uusia maita tulee mukaan. Val-
mennusta on kehitettävä, jotta suo-
malaisten huippusuorituksista voi-
daan jatkossakin nauttia..

Sukelsin ensimmäistä kertaa vammaisurheilun maail-
maan vuoden 1988 olympiakisojen alla, kun Pertti Po-
usi otti yhteyttä ja pyysi auttamaan Suomen Invalidien 
Urheiluliittoa varojenhankinnassa. Samaan aikaan olin 
tekemisissä Suomen Olympiakomitean tukiyritysten – 
Myötätuuliryhmän – kanssa. Pyrimme löytämään uusia 
tapoja olympiasponsoroinnin hyödyntämiseen.

Sain ajatuksen kytkeä Myötätuuliryhmä tukemaan myös 
paralympialaisiin valmistautuvia urheilijoita. Kehitte-
limme Suomen Kuvalehden kanssa näyttävän imago-
kampanjan. Osa Myötätuuliryhmän jäsenyrityksistä piti 
ajatusta hyvänä, osa yrityksistä ei ollut lainkaan yhteis-
työhaluinen. Mieleeni on jäänyt vapisevalla äänellä esi-
tetty toive: ”Kyllä me mukaan lähdemme, mutta pidä 
sitten ......... huoli siitä, ettei meidän yrityksen logo näy 
millään lailla vammaisurheilun yhteydessä”. Ja pidinhän 
minä, vastenmielisesti.

Näistä kaksinaismoralistisista ajoista on vierinyt 20 vuot-
ta ja tässä ajassa vammaisurheilu on hypännyt eteenpäin 

vähintäänkin yhtä pitkälle kuin Pertti Pousi vuonna 1968 
SE-loikassaan. Varsinkin asennepuolella muutokset ovat 
valtavia.

Vau!
Neljän vammaisurheilujärjestön yhdistyminen on vuoden 
2009 ehdoton urheiluteko. On oletettavaa, että jatkossa 
vammaisurheilun ääni kuuluu entistä painokkaampana. 
Tämä fuusio toimii myös esimerkinomaisena näyttönä ur-
heilumme rakenteelliselle uudistumiselle.

Onko mitään järkeä siinä, että monet pienet lajiliitot 
kamppailevat kädet vereslihalla samoista resursseista? 
Samankaltaisten/-henkisten liittojen fuusio saattaa ava-
ta aivan uusia mahdollisuuksia lajille ja sille kaikista tär-
keimmälle – nykyiselle tai potentiaaliselle asiakkaalle, ol-
koon tämä asiakas sitten urheilija, kuntoilija, valmentaja, 
tuomari, seuratoimihenkilö tai muu vastaava. Nyt lienee 
vihoviimeinen aika tarkastella urheiluyhteisöjen toimin-
taa ja palvelujen tuottamista asiakaslähtöisestä näkökul-
masta.

Mau!
Kissaihmisenä päästän loppuun vielä vienolla maukumi-
sella säestetyn ajatuksen. Olisiko aika lyödä myös Olym-
piakomitean ja Paralympiakomitean hynttyyt yhteen? 
Mikä voisi olla suurin este tälle yhdistymiselle? Entäpäs 
suurin hyöty?

Toivotan kaikille urheilijoille, Katja Saariselle ja kumppa-
neille, mitä parhainta menestystä Vancouverissa.

Tsau!

ERKKI ALAJA ON 
MAINOSTOIMISTO 
PÄHKINÄN TOIMI-
TUSJOHTAJA, URHEI-
LUMARKKINOINNIN 
URANUURTAJA JA 
MONIPUOLINEN 
URHEILUMIES.

 ” Olisiko aika lyödä myös 
Olympiakomitean ja 
Paralympiakomitean hynttyyt yhteen? 
Mikä voisi olla suurin este tälle 
yhdistymiselle? Entäpäs suurin hyöty?”
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Kolumni
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Teema TEKSTI HEIDI LEHIKOINEN KUVAT HANNU JUKOLA

- Nyt, kun kisoihin on vielä 2,5 aikaa, tilanne on 
mallillaan. Tilanne on hyvä ja aikataulussa ollaan. 
Vielä on rento olo, en ole osannut kehittää me-
nestyspaineita – hyvät ja rennot suoritukset on 
tavoitteena, liikuntavammaisten pystyhiihtäjien 
luokassa kilpaileva Tuomisto sanoi tammikuun 
alussa. 

Hämeenkyröläinen voitti viime kaudella maail-
mancupin kokonaiskilpailun ja MM-kultaa sekä 
aloitti tämän talven maailmancupin voitolla mie-
limatkallaan perinteisen 20 kilometrillä. Talven 
toisessa cup-kilpailussa Sjusjöenissä Tuomisto oli 
vapaan kympillä kolmas.
- Siellä huomasi, että porukka on eri harjoitusvai-
heessa. Itselle kisat antoivat varmuutta siitä, että 
perussuoritus riittää. Hiihto oli hyvää, mutta ei 
vielä valmista. Siitä kun saa vielä muutaman nap-
sun parempaan, on hyvä, Tuomisto sanoo.

Maailmancupia hiihdetään kolmella paikka-
kunnalla, joten Tuomiston kilpailukausi ennen 
paralympialaisia koostuu pitkälti kansallisista 
hiihtokilpailuista. Niitä onkin tarjolla harva se vii-
konloppu. Mitä kansallisten tuloksista voi päätel-
lä?
- Täytyy tietysti ottaa huomioon maasto, mutta 
jos kympin kisassa ero kärkeen on alle viiden mi-
nuutin, se on hyvä.

Suomen joukku-
een suurin mitali-
toivo Vancouverin 
paralympialaisissa 
on maastohiihtäjä 
Ilkka Tuomisto, jolla 
on realistiset mah-
dollisuudet mitalitaistoon kaikilla 
matkoillaan. Lähes valmiin raken-
nusinsinöörin päämatka on kui-
tenkin perinteisen kymppi.

Va
lo

ke
ila

ss
a

Tuomistolla mahdollisuudet 
jopa useampaan mitaliin

Ilkka Tuomisto juhli MM-kultaa kotikisois-

sa Vuokatissa 2009. 

- Vancouverissa tavoitteena on hyvät ja 

rennot suoritukset.
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Teema

Seuraa suomalaisten 
paralympiasuorituksia Ylen kanavilla

Torinosta arvokasta 
kokemusta kisaympyröistä

Tuomistolle paralympiaympyrät ovat jo 
tutut, sillä hän oli mukana jo Torinossa 
2006. Siellä hän oli neljäs ja kuudes, vaik-
ka ainekset parempaan olivat jo silloin 
olemassa ja omissa odotuksissaankin hän 
toivoi yltävänsä mitalille. Torinon jälkeen 
nyt 26-vuotias Tuomisto on kehittynyt ur-
heilijana vuosi vuodelta. 
- Torinon jälkeen itsevarmuutta on tullut 
lisää. Samoin kisakokemusta, tietää vähän 
mitä odottaa. Torinoa ennenkin alkusyk-
sy oli vaikea, mutta sen jälkeen alkutalvi 
meni hyvin. Silloin se vire ei vaan kestänyt 
loppuun asti, hän muistelee.

Vielä Torinossa Tuomistoa valmensi Kati 
Lehtonen, joka nosti nuoren hiihtäjän 
huipputasolle. Keväästä 2008 lähtien 
maastohiihdon maajoukkueeseen kuu-
luva Tuomisto on harjoitellut Mikko Vir-

YLE tarjoaa mahdollisuuden päästä Vancouverin
paralympialaisten tunnelmaan seuraavasti:

13.3. klo 10.00-10.25
14.3. klo 10.00-10.25
15.3. klo 9.50-10.38, uusinta klo 16.10-16.58
16.3. klo 9.50-10.38, uusinta klo 16.10-16.58
17.3. klo 9.50-10.38
18.3. klo 9.50-10.38, klo 23.50-00.30
19.3. klo 9.50-10.38, uusinta klo 16.10-16.58
20.3. klo 13.15-14.05
21.3. klo 13.15-14.05

Aikataulut ovat alustavia, joten niihin saattaa tul-
la vielä pieniä muutoksia. Muutoksista ilmoitetaan 
www.paralympialaiset.fi  –sivuilla.

Päivittäiset lähetykset Radio Suomen urheiluradi-
ossa kello 02.30 ja 9.05-9.15 . Kisoja seurataan myös 
YLE Urheilun nettisivuilla osoitteessa yle.fi /urheilu.

tasen opein, mikä on osaltaan tuonut 
parin vuoden aikana paljon kehitystä 
erityisesti vapaaseen hiihtotapaan. Vaik-
ka MM-kulta perinteisen 20 kilometrillä 
toteuttikin yhden Tuomiston urheilu-
uran unelmista, on paralympialaisilla 
hänellekin erityinen merkitys.
- On niillä iso merkitys varsinkin medi-
an osalta. Raa´asti sanottuna ne ovat ai-
noat kisat, jotka huomioidaan, Tuomisto 
sanoo kovasti odottamistaan paralym-
pialaisista..
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Tavoitteena paluu 
mitalikantaan

Myös Maija Löytynoja on jo yltänyt 
päälajissaan ampumahiihdossa maa-
ilmancupin palkintopallisijalle, joten 
paralympiamitali ei ole MM-neloselle 
utopiaa.
- Kausi on alkanut lupaavasti mutta 
mitalitavoitteen saavuttamiseksi kaik-
kien pitää tehdä vielä lujasti töitä. Van-
couverin olosuhteet sään puolesta 
voivat olla mitä vaan vesisateesta pak-
kaseen ja se asettaa erityisesti suksi-
huollolle kovat vaatimukset. Kaikkeen 
on varauduttava, ja takaiskuja esimer-
kiksi sairastumisen tai loukkaantu-
misen muodossa ei tietenkään kärsi 
tulla, Suomen paralympiajoukkueen 
johtaja Kimmo Mustonen sanoo.

Hiihtäjät lähtevät matkaan 5. maa-
liskuuta ja leireilevät muutaman päi-
vän Vancouverin lähellä sijaitsevassa 
maastohiihdon harjoituskeskuksessa 
ennen siirtymistä Whistlerin paralym-
piakylään. Alppihiihtojoukkue puo-
lestaan matkustaa Whistleriin 7. maa-
liskuuta.

Suomen joukkue koostuu neljästä 
maastohiihtäjästä ja yhdestä alppi-
hiihtäjästä, maastohiihtäjistä Löytyno-
ja ja Jarmo Ollanketo oppaanaan 
Marko Törmänen kilpailevat myös 
ampumahiihdossa. Pyörätuolicurlin-
gissa ja kelkkajääkiekossa Suomella 
ei vielä ole joukkuetta paralympialai-
sissa, mutta pyörätuolicurlingissa nä-
kymät ovat lupaavat Sotsin kisoja aja-
tellen. 
- Pyörätuolicurlingin harrastaminen 
Suomessa aloitettiin tosissaan vasta 
syksyllä 2007 ja siitä lähtien suunta on 

ollut jyrkästi nouseva. Tällä kaudella 
Suomen joukkue voitti Prahan kan-
sainvälisessä turnauksessa Kanadan, 
mikä on hieno osoitus joukkueen ta-
son noususta. Sotsi on heille todella 
realistinen tavoite ja yksi askel siihen 
tavoitteeseen on Kisakalliossa marras-
kuussa 2010 järjestettävä MM-karsin-
taturnaus, Mustonen kertoo.

Kari ja Argillander 
viimeisimmät 
kultamitalistit

Suomen talviparalympiahistorian 
menestyksekkäimmät kilpailut olivat 
Innsbruckissa 1984 ja Geilossa 1980. 
Molemmista tuomisina oli 34 mitalia, 
Innsbruckissa niistä peräti 19 oli kul-
taisia, Geilossa 15. Vuodesta 1994 läh-
tien Suomen mitalisaalis pieneni vuo-
sittain, kunnes Torinossa ei hyvistä 
suorituksista huolimatta tullut ainut-
takaan mitalia. Suomalaisten menes-

TEKSTI HEIDI LEHIKOINEN KUVAT HANNU JUKOLA

Suomen viiden urheilijan joukkueen tavoite Vancouve-
rin paralympialaisissa on selvä: paluu mitalikantaan Tori-
non nollasaldon jälkeen. Missio on yhdelle talviparalym-
pialaisten suurmenestyjälle realistinenkin, sillä ainakin 
Ilkka Tuomiston voi kuluvan kauden perusteella nostaa 
mitalisuosikiksi kaikilla maastohiihdon matkoilla. 

Kuvateksti 

viereiselle 

kuvalle.

tyslaji talviparalympialaisissa on ollut 
maastohiihto. Suomi on saavuttanut 
vuosina 1976-2002 huikeat 164 mita-
lia. Ampumahiihdossa Suomi on saa-
vuttanut kahdeksan mitalia ja jo pa-
ralympialajiohjelmasta poistuneessa 
kelkkailussa yhteensä yhdeksän.

Suomen menestyksekkäimmät ur-
heilijat talviparalympialaisissa ovat 
maastohiihdossa ja ampumahiihdos-
sa kilpaillut Jouko Grip, joka voitti 10 
kultaa ja viisi hopeaa, sekä Tanja Kari 
(os. Tervonen), joka voitti maastohiih-
dossa 12 kultaa, yhden hopean ja yh-
den pronssin.

Suomen viimeisimmät talviparalym-
pialaisten kultamitalistit ovat Tanja 
Kari ja Jaana Argillander. Kari voitti 
Salt Lake Cityssä kolme kultaa ja lisäk-
si yhden pronssin. Argillander hiihti 
paralympiavoittajaksi samoissa kisois-
sa. Suomalainen mies voitti viimek-
si paralympiakultaa Naganossa 1998, 
kun kelkkahiihtäjä Kari Joki-Erkkilä 
otti kaksi kultaa.

Lisää kisainfoa, tuoreet kuulumiset, ta-
kavuosien menestyjien haastatteluja 
sekä paljon muuta löytyy Suomen Pa-
ralympiakomitean Vancouver 2010 –ki-
sasivuilta: www.paralympialaiset.fi..
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Nyt, kun talvi on parhaimmillaan, pakkassää 
houkuttelee laskettelemaan tai lautailemaan. 
Usein kysymyksiä voi kuitenkin herättää hiih-
tokeskuksien mahdollisuudet soveltavaan 
alppihiihtoon niin välineiden kuin hiihdon-
opettajien osalta.

Hiihtokeskukset ja erityisesti hiihto-
koulut ovat hiljalleen ottaneet yhä 
enemmän huomioon myös sovelta-
van alppihiihdon tarpeita. Tarkaste-
lussa on vammaisurheilutapahtumi-
en ja kerättyjen kokemusten kautta 
Suomen hiihtokeskuksien plussia ja 
miinuksia.

Ympäri Suomea löytyy useita erita-
soisia hiihtokeskuksia vastaamaan 
monien talviharrastajien tarpeisiin. 
Hiihtokeskukset ovat lisänneet vä-
hitellen palveluidensa ja luontoko-
kemuksien esteettömyyttä. Esteet-
tömyydellä ei kuitenkaan tarkoiteta 
pelkästään liikkumisesteisten käyt-
täjien ympäristöä, vaan myös erilai-
suuden huomioimista. Valveutuneet 
hiihtokeskukset ja hiihtokoulut halu-
avat palvella kaikkia asiakkaitaan ta-
savertaisesti. 

Esteetön majoitus ja 
monipuoliset hissit 
oleellisia

Vertailussa on pyritty huomioimaan 
onnistuneen hiihtokeskusloman 
kannalta oleellisia asioita. Erityises-
ti huomioidaan apuvälineiden saa-
tavuutta, palveluita ja tiedonhan-
kinnan selkeyttä. Vertailu perustuu 

VAU:n sidosryhmien kokemuksien, 
verkkosivujen tarkasteluun ja tehtyi-
hin kyselyihin.

Ylläs 
(erityisesti 
Ylläsjärvi)
+ Ylläsjärven hiihto-

koulusta on vuokrattavissa mono- ja 
biskikelkka, käytettävissä myös hiih-
tokeskuksen pyörätuoli.
+ Saaga hotellista on mahdollisuus 
lähteä esim. laskettelukelkalla suo-
raan rinteeseen ja laskea takaisin ho-
tellille, hotellissa esteetöntä majoi-
tusta.
+ Löytyy loivia ja leveitä rinnevaih-
toehtoja, monipuoliset hissivaih-
toehdot.
+ Saatavilla on useita soveltavaan 
alppihiihtoon koulutettuja hiihdon-
opettajia. 

TEKSTI EEVA PAASIKARI KUVAT MALIKE, JANNE RUOTSALAINEN

Verta-

simme!

1

Vertailussa Suomen 
hiihtokeskuksien 
soveltavan 
alppihiihdon tarjonta

+ Verkkosivuilla on erityismaininta 
soveltavasta alppihiihdosta hiihto-
koulun hinnoin ja yhteystiedoin mai-
nittuna (verkkosivut myös kuudella 
kielellä).
+ Järjestetään Sovellettu LumiWer-
neri-hiihtokoulu lapsille viikolla 16.
– Verkkosivut ovat hieman sekavat, 
tietoa vaikea löytää.

Himos
+ Hiihtokeskuksesta 
löytyy vuokrattava bis-
kikelkka.
+ Löytyy loivia ja le-

veitä rinnevaihtoehtoja sekä moni-
puoliset hissivaihtoehdot.
+ Palvelukokemukset ovat olleet 
erinomaisia.
– Majoitus on kaukana ja esteellistä.
– Hiihtokouluopettajista on suurem-
pi kysyntä, kuin mitä on mahdollista 
tarjota.

2
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– Sivuilla ei mainintaa soveltavas-
ta alppihiihdosta tai sitä opettavista 
hiihtokouluopettajista.

Levi
+ Hiihtokoululla vuok-
rattavissa biskikelkka.
+ Järjestetään Sovel-
lettu LumiWerneri-

hiihtokoulu lapsille viikolla 16.
+ Selkeät verkkosivut ja hiihtokou-
lun verkkosivuilla on maininta sovel-
tavasta alppihiihdosta.
+ Majoitus lähellä rinnettä ja estee-
töntä.
– Vain yksi tuolihissi, ei mattohissiä.
– Biskikelkkaa vuokrataan vain, jos 
ostaa hiihdonopettajan mukaan 
opastamaan, mikä lisää huomatta-
vasti kustannuksia. Jutun asiantuntija 

Susanna Tero
Aikuis-Malike-projektin pro-
jektipäällikkö, Suomen Hiih-
donopettajat ry:n kouluttaja 
ja VAU:n alppihiihtojaoston 
puheenjohtaja Susanna Tero.
- Olen seurannut sovelta-
vaa alppihiihtoa kymmenen 
vuoden ajan ja muutosta on 
tapahtunut paljon, erityi-
sesti apuvälineiden moninai-
suudessa ja hiihtokeskuksien 
huomiossa hankkia apuväli-
neitä. Soveltavan alppihiih-
don ohjaaja –moduuliin osal-
listuneet hiihdonopettajat 
ovat osaltaan levittäneet hiih-
tokeskuksissa tietoisuutta. 
Toivon, että tulevaisuudessa 
lajin harrastajat voisivat saada 
palvelut kokonaisuudessaan 
hiihtokeskuksista.
- Apuvälineet ovat valitet-
tavasti niin kalliita, ettei nii-
tä ei voi odottaa löytyvän jo-
kaisesta suksivuokraamosta. 
Tärkeintä olisi, että hiihtokes-
kuksista löytyisi osaaminen ja 
oikeata tietoa osattaisiin etsiä. 
Olen läheltä kokenut, miten 
hienoa on tarjota ja opettaa 
eri vammaryhmille mahdolli-
suus harrastukseen, josta itse 
paljon nautin.

susanna.tero@ kutl.fi 

Vuokatti
+ Hiihtokeskukses-
ta löytyy soveltavan 
alppihiihdon välineitä 
mm. biskikelkka.
+ Rinnevaihtoehdot 

ovat hyvät.
+ Hiihtokeskuksella on selkeät hyvät 
verkkosivut ja hiihtokoulun sivuilla 
soveltavasta alppihiihdosta.
+ Järjestetään Sovellettu LumiWer-
neri-hiihtokoulu lapsille viikolla 14
– Rinteillä ei ole käytössä mattohissiä.
– Majoitus on kaukana. 

Messilä
+ Hiihtokeskuksesta 
löytyy vuorattavia so-
veltavan alppihiihdon 
välineitä. 

+ Rinnevaihtoehdot ovat hyvät.
- Rinteillä ei ole käytössä matto- tai 
tuolihissiä.
– Majoitus on esteellistä. 
– Palvelut ovat melko esteellisiä.
– Selkeillä ja muuten hyvillä verkko-
sivuilla ei mainintaa soveltavasta alp-
pihiihdosta.
 

Palvelut monipuolistuvat
Soveltavan alppihiihdon ohjaaja 
-koulutus antaa hiihdonopettajille 
ja muillekin ammattiryhmille taito-
ja soveltaa opetusta kohderyhmille, 
hyödyntää opetuksessa apuvälineitä 
sekä ohjata oppilaita apuvälineiden 
hankinnassa. Suomessa on jo noin 
80 hiihdonopettajaa, jotka ovat suo-
rittaneet soveltavan alppihiihdon tai-
tomoduulin.

Ota rohkeasti yhteyttä hiihtokeskuk-
sen hiihtokouluun ja tilaa opetus 
mahdollisimman ajoissa. Näin var-
mistat, että sinua on opettamassa so-
veltavaan alppihiihtoon perehtynyt 
opettaja ja tarvittavien välineiden 
hankkimiselle on riittävästi aikaa..

Näppäile nettiin
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Ski.fi -sivustolta löytyy sovel-
tavan alppihiihdon opettajien 
yhteystiedot ja lisätietoa sovel-
tavasta alppihiihdosta.
www.ski.fi /Opettajarekisteri

Käytä SOLIAn ja Malikeen väli-
netarjontaa – molemmilla väli-
neitä pysty- ja kelkkalaskette-
luun sekä lumilautailuun!
SOLIA www.vammaisurheilu.
fi  (harrasteliikunta -> SOLIA)
Malike www.malike.fi 

KUVA SANNA VÄLKKILÄ

Lisätietoja

Alppihiihdon lajijaosto,
lajikoordinaattori
Suvi Aho, puh. 0400 933 312
suvi.aho@vammaisurheilu.fi 
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Lyhyesti

Kirsti Pennaselle  
Pro Urheilu 
-tunnustus

Kulttuuri- ja urheiluminis-
teri Stefan Wallin jakoi 
16. joulukuuta Pro Urhei-
lu –tunnustuspalkinnot ja 
–mitalit. Yksitoista urheili-
jaa sai opetusministeriön 
jakaman Pro Urheilu –tun-
nustuspalkinnon, joka on 
suuruudeltaan 20 000 eu-
roa. Vammaisurheilijoista 
Pro Urheilu –tunnustuspal-
kinnon vastaanotti hiihtäjä 
Kirsti Pennanen.

Pohjois-Savon Näkövam-
maisia edustanut Kirsti 
Pennanen saavutti ural-
laan neljä paralympia-
kultaa, yhden hopean ja 
pronssin sekä kuusi maa-
ilmanmestaruutta. Penna-
nen on ensimmäinen suo-
malainen näkövammainen 
hiihdon naisten paralym-
piavoittaja. Kirsti Penna-
nen nosti saavutuksillaan 
näkövammaiset naishiihtä-
jät julkisuuteen suomalai-
sessa vammaisurheilussa.

Näkövammaisista urheili-
joista tunnustuksen on ai-
emmin saanut Pekka Kuja-
la vuonna 2004. Pro Urheilu 
-tunnustuspalkintoja on 
myönnetty vuodesta 2000 
alkaen. Tunnustuspalkin-
not voidaan myöntää mer-
kittävästä urheilu-urasta 
tai huomattavasta urheilu-
saavutuksesta.

Urheilun rooli 
kasvaa EU:ssa
Urheilu sai oikeusperustan Euroopan 
unionissa Lissabonin sopimuksen hy-
väksymisen myötä 1.12.2009, mikä tar-
koittaa, että urheilun asema virallistuu 
unionin päätöksenteossa. Pilottiohjel-
missa luodaan parhaillaan pohjaa EU:n 
tuleville urheilulinjauksille. Toukokuus-
sa järjestetään ensimmäinen urheilu-
ministereiden neuvosto ja komission 
tiedonanto urheilusektorin tulevaisuu-
den linjoista on luvassa 2010. Varsinai-
nen ohjelma käynnistyy 2014. Sen odo-
tetaan perustuvan aiemmin laadittuun 
urheilun valkoiseen kirjaan. Suomen Lii-
kunnan ja Urheilun tavoitteena on aiem-
paa parempi tasapaino ammattimaisen 
urheilun ja mm. terveyden edistämisen, 
urheilun vapaaehtoisen kansalaistoi-
minnan ja koulutuksen välillä. 

Urheilu on osa Lissabonin sopimuksen 
artiklaa 165. Artiklassa mainitaan ta-
pauskohtaisesti tulkittavat urheilun eri-
tyispiirteet, vapaaehtoisuuteen perus-
tuvat rakenteet sekä yhteiskunnallinen 
ja kasvatuksellinen tehtävä. Artiklassa 

6 korostetaan EU-jäsenvaltioiden roolia 
ja unionin tuki- ja täydennystoimia ur-
heilun alalla. Urheilun erityispiirteisiin 
kuuluvat urheilujärjestöjen itsenäisyys, 
urheilun omien sääntöjen huomiointi ja 
urheilun pyramidirakenne ruohonjuu-
ritasolta huippu-urheiluun sekä näiden 
välillä toimiva solidaarisuus.

Mitä muutos tarkoittaa 
vammaisurheilun 
näkökulmasta?

Urheilun saama rahoitus lisääntyy mer-
kittävästi. Eurooppalaisuuden ydintä 
ovat integraatio ja inkluusio, mikä laa-
jassa mielessä tarkoittaa kaikenlaista 
syrjäytymisen ja sosiaalisen sulkemisen 
vastaista työtä. Urheilulla nähdään täs-
sä työssä tärkeä rooli. On luultavaa, että 
eurooppalaisen urheilun hankkeita tul-
laan tulevaisuudessa arvioimaan paino-
tetusti tästä näkökulmasta.    

www.slu.fi/liikuntapolitiikka/
eu-politiikka2
www.slu.fi/lum/numero_17_2009/
liikuntapolitiikka/urheilu_sai_
virallisen_aseman_eu

Urheilija-apuraha 21 vammaisurheilijalle

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan 
Wallin on myöntänyt 82 kesälajien ur-
heilijalle yhteensä 952 500 euroa urhei-
lija-apurahoina. Urheilijoista 56 edustaa 
olympialajeja, viisi ei-olympialajeja ja 21 
vammaisurheilua.

Apurahan tavoitteena on taata urheili-
jalle taloudellinen perusturva ammatti-
maista harjoittelua ja valmentautumista 
varten. Verovapaa urheilija-apuraha on 
15 000 tai 7 500 euroa. Apurahat myön-
netään veikkausvoittovaroista.
- Valtion talousarviossa on tälle vuodel-
le varattu huippu-urheilun kehittämi-
seen yhteensä 1 700 000 euroa. Tämä on 
noin 37 prosenttia enemmän kuin viime 
vuonna, kertoo Wallin. 

Verottomia urheilija-apurahoja on 
myönnetty vuodesta 1995 lähtien. Esi-
tykset apurahojen saajista tekevät Suo-
men Olympiakomitea ja Suomen Para-
lympiakomitea. 

Vammaisurheilijoille 
myönnetyt apurahat

Suuri apuraha (15 000)
Ammunta: Minna Leinonen ja Jukka 
Mikkonen
Jousiammunta: Osmo Kinnunen ja 
Saana-Maria Sinisalo
Judo: Jani Kallunki
Pyöräily: Jarmo Ollanketo ja 
Marko Törmänen (pilotti)
Pöytätennis: Esa Miettinen
Ratsastus: Katja Karjalainen ja 
Jaana Kivimäki
Yleisurheilu: Leo-Pekka Tähti
Pieni apuraha (7 500)
Jousiammunta: Jean-Pierre Antonios ja 
Keijo Kallunki
Pyöräily: Arttu Mäkinen ja Aki Turunen
Tennis: Taneli Tenhunen
Uinti: Antti Latikka ja Meri-Maari 
Mäkinen
Voimannosto: Jussi Kokko ja 
Janne Piipponen
Yleisurheilu: Esa-Pekka Mattila

Näppäile nettiin
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Puhtaasti paras 

Puhtaasti paras -ohjelma kunnioittaa 
puhtaita urheilijoita ja reilun pelin ar-
voja. Ohjelma haastaa urheilua seu-
raavat suomalaiset, urheilujärjestöt, 
urheilijan lähipiirin ja urheilijat mu-
kaan reiluun peliin.

Puhtaasti paras -ohjelman tähdis-
töön kuuluvat keihäänheittäjä Ta-
pio Korjuksen johdolla judoka Jani 
Kallunki, yhdistetyn Anssi Koivu-
ranta, taitoluistelija Laura Lepistö, 
alppihiihtäjä Sanni Leinonen, ten-
nispelaaja Jarkko Nieminen, uimari 
Hanna-Maria Seppälä, naisten jal-
kapallomaajoukkue ja miesten sali-
bandyjoukkue. Tähdistö näyttää esi-
merkkiä siitä, kuinka pitkälle pääsee 
puhtaasti.

Tähdistön sensei
Näkövammainen judoka Jani Kallun-
ki taituroi viime vuoden EM-kilpai-
luissa itsensä korkeimmalle palkin-
tokorokkeelle. Kauden pääkilpailu 
käytiin heinäkuussa Unkarissa.
-  Kyllä se aina on tunteellinen het-
ki, kun kauden tärkeimmät väännöt 
ovat takana ja saa seisoa kultamita-
li kaulassa ja kansallislaulu pärähtää 
käyntiin.

EM-kultamitali on palkintokaapissa 
ja nyt tähtäin on asetettu maaliskuun 

TEKSTI NINA JAKONEN LÄHDE WWW.PUHTAASTIPARAS.FI 
KUVA ANTTI AIMO-KOIVISTO, LEHTIKUVA

MM-kilpailuihin Turkkiin.
-  Tavoitteena on saavuttaa MM-kul-
taa, kiteyttää Jani.
-  Peruskuntokausi alkoi hyvin, mut-
ta syksyllä kylkivamma haittasi har-
joittelua parisen kuukautta. Jouduin 
jättämään lajiharjoittelun pois, mutta 
muuten sain harjoiteltua täysillä. Nyt 
ollaan taas täydessä iskussa ja laji-
harjoitukset täyttävät harjoitusohjel-
man. Fiilis on ihan hyvä.

Testaajat tulivat kylään
Sana judo merkitsee pehmeää tie-
tä. Pehmeän tien kulkeminen vaatii 
kuitenkin rutkasti kovaa harjoittelua, 
sitkeyttä ja lahjakkuutta. Niitä löy-
tyy Jani Kallungista. Huumorintajui-
nen urheiluhieroja-kuntohoitaja on 
kivunnut Ateenan ja Pekingin para-
lympialaisissa pronssikorokkeelle. 
Hän on napannut EM-kultaa ja -ho-
peaa sekä MM-pronssia. Tähtäin on 
nyt Lontoon paralympialaisissa. Nä-
kövammastaan huolimatta Kallunki 
näkee kirkkaasti, mistä puhtaassa ur-
heilussa on kyse.
-  Viimeksi ADT:n testaajat tulivat il-
lansuussa kotiini ottamaan näytteen 
ja olivat tietysti tervetulleita. Tämä 
olikin toistaiseksi ainoa kerta, kun 
minut on testattu kotona, mutta sa-
manlaiset muodollisuudet testissä 
toki on niin kotosalla kuin kilpailuis-
sakin, kertoo Kallunki.
-  Dopingtesteissä tapaa aina muka-
via ihmisiä. Testaajat ovat asiallisia 
mutta rentoja. Joskus urheilijat va-
littavat, että testaus on virkaintoista 
toimintaa ja kyyläystä, mutta minul-
la on pelkästään mukavia kokemuk-
sia ADT:n testaustoiminnasta. Testaa-
minen on myönteinen asia. Testaajat 
tekevät töitä meidän huippu-urheili-
joiden eteen, jotta meillä olisi mah-
dollisimman tasapuoliset mahdolli-
suudet menestyä kisoissa. Eivät he 
piruuttaan tule nykäisemään hihas-
ta, että annas kaveri näyte purkkiin 
ja vähän äkkiä. He toimivat puhtaan 
urheilun puolesta..

Jani Kallunki on juhlinut paralym-

piapronssi sekä Ateenassa että Pe-

kingissä. Tammikuussa 2010 Jani oli 

ehdolla Esikuva-palkinnon saajaksi 

Suomen Urheilugaalassa. Palkintoa 

judoka ei saanut, sillä sen nappasi jal-

kapalloilija Laura Österberg Kalmari.

- En ensin edes uskonut koko ehdok-

kuutta! Mutta kun se meni tajuntaan, 

niin kyllä se kunnia-asialta on tuntu-

nut – jo ehdokkuuskin, kertoo Jani.

Info
Suomalaisia vammaisurheili-
joita testataan siinä kuin vam-
mattomiakin. Paralympia-
urheilu noudattaa Suomen 
antidopingsäännöstöä ja Kan-
sainvälisen Paralympiakomi-
tean antidopingsäännöstöä. 
Paralympiaurheilun ehdoton 
lähtökohta on eettisesti kes-
tävä, puhdas urheilu. Suomen 
Paralympiakomitea ja Suomen 
Vammaisurheilu ja –liikunta 
VAU ry tekevät aktiivista kou-
lutus- ja viestintäyhteistyö-
tä Suomen Antidopingtoimi-
kunta ADT ry:n kanssa. ADT 
tekee dopingtestejä paralym-
pialajeissa ja paralympialaji-
en huippu-urheilijat kuuluvat 
testauspooliin kuten muutkin 
huippu-urheilijat.

www.puhtaastiparas.fi
www.janikallunki.fi

Näppäile nettiin

Jani Kallunki
Syntymäaika: 5.11.1975
Laji: judo (painoluokka 66 kg, 
näkövammaisluokka B2)
Liitto: Suomen Judoliitto
Seura: Meido-Kan (Helsinki)
Valmentaja: Juha Vainio
Saavutukset:
- paralympiapronssia 2004 
 ja 2008
- EM-kultaa 2007 ja 2009 
-  EM-hopeaa 2005
-  MM-pronssia 2006

-ohjelma edistää puhdasta urheilua
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Luokittelu on ainutlaatuinen ja keskeinen osa vam-
maisurheilua, jolla pyritään minimoimaan urheilijan 
vamman vaikutus kilpailun tulokseen. Luokittelua 
voidaan verrata vammattomien painoluokkalajeihin 
(paini, judo) tai ikään perustuvaan sarjajakoon (A-ju-
niorit). Urheilijat luokitellaan aina lajeittain.

Ilman luokittelua urheilija ei voi osal-
listua kansainvälisiin kilpailuihin, ku-
ten eri lajien EM- ja MM-kilpailui-
hin tai paralympialaisiin. Luokittelu 
asettaa kilpailijat tasavertaiseen ja 
reiluun asemaan, jossa kilpaillaan 
saman fyysisen toimintakyvyn omaa-
vien kilpakumppaneiden kanssa.

Mikäli urheilija haluaa tähdätä vam-
maisurheilussa huipulle, ensimmäi-
nen asia mikä pitää hoitaa kuntoon, 
on selvittää täyttääkö henkilön vam-
ma hänen lajissaan vaadittavat kan-
sainväliset luokittelusäännöt. Kun 
luokittelu on tehty ja se on todettu 

en pariin ja päästy toteuttamaan laa-
jempaa sarjatoimintaa.

Miten eri vammaryhmät 
luokitellaan?
Näkövammaiset urheilijat luokitte-
lee näkövammaisten urheiluun vaa-
dittavan luokittelukoulutuksen saa-
nut silmälääkäri. Näkökyky testataan 
erilaisilla näkökykyä määrittelevillä 
testeillä. Vain urheilijat, joiden näkö-
kyky luokitellaan lievästi heikkonä-
köisiksi (B1), heikkonäköisiksi (B2) ja 
vaikeasti heikkonäköisiksi (B3) ovat 
oikeutettuja kilpailemaan näkövam-
maisten lajeissa kansainvälisellä ta-
solla.

Kehitysvammaisten INAS-FID  -ur-
heilijoiden luokittelun tekee psyko-
logi. Koska kehitysvammaiset ovat 
mukana paralympialaisissa, noudat-
taa luokittelujärjestelmä kansainväli-
sen paralympiakomitean yleistä luo-
kittelukoodia. Koodilla määritellään 

TEKSTI SUVI AHO 
KUVA PREBEN SOEBORG

Luokittelu 
– vammaishuippu-urheilun kummajainen

täyttävän kansainväliset kriteerit ko-
timaassa, tehdään luokittelu uusille 
urheilijoille aina myös kansainvälis-
ten kilpailujen alussa. Joissakin lajeis-
sa, kuten pyörätuolirugbyssa, pelaa-
ja voi joutua käymään läpi kolmetkin 
arvokilpailut saadakseen itselleen 
pysyvän kansainvälisen luokan.

Kotimaisessa kilpailutoiminnassa 
tiukoista kansainvälisistä luokittelu-
säännöistä on monien lajien osalta 
poikettu ja mm. monissa joukkue-
lajeissa osallistujat voivat olla myös 
vammattomia urheilijoita. Tällä taval-
la on saatu enemmän urheilijoita laji-
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kehitysvammaisen urheilijan kelpoi-
suus kilpailla lajissaan. Määriteltävi-
nä ovat mm. älykkyysosamäärä, käy-
tökseen eri tilanteissa liittyvät tekijät 
sekä ikä, jossa henkilön kehitysvam-
ma on todettu. Lisäksi testataan ur-
heilijan lajisuoritukseen liittyviä tai-
toja. Myös valmentaja on mukana 
luokittelutilanteessa.

Kehitysvammaisten Special Olym-
pics -kilpailuissa urheilijan luokitte-
lu tapahtuu ennen varsinaista kilpai-
lua tasoluokittelussa, jossa urheilija 
tai joukkue luokitellaan oman suori-
tuskykynsä mukaiseen tasoluokkaan 
eli divisioonaan.

Elinsiirtoväen urheilussa osallis-
tumisoikeuden kansainvälisiin kil-
pailuihin määrittää lääkärintodistus. 
Lääkärintodistuksella urheilijat kil-
pailevat joko elinsiirron saaneiden 
luokissa tai dialyysipotilaiden luo-
kissa. Kilpailija saattaa elinsiirron jäl-
keenkin joutua takaisin dialyysiin, 
joten osallistumisoikeus pitää var-
mistaa kansainvälisiin kilpailuihin 
aina kilpailukohtaisesti. Elinsiirtovä-
en EM- ja MM-kilpailuissa käytetään 
vielä lisäksi varsin tiheitä ikäluokka-
jakoja.

Liikuntavammaisten urheilijoiden 
luokituksen tekee aina tietyn vam-
maisurheilulajin kansainvälisen luo-
kittelijan koulutuksen saanut lääkä-

ri tai fysioterapeutti. Kansainväliset 
luokittelut tehdään aina tiimissä ns. 
luokittelupaneelissa, johon kuuluu 
useampi lajin virallinen kansainväli-
nen luokittelija. Lajitaitoja testataan 
fysioterapiastakin tutuilla lihasvoi-
ma- ja tasapainotesteillä ns. penkki-
testeillä sekä usein lajitaitoja vaativil-
la harjoitteilla. Luokittelijat seuraavat 
myös urheilijan lajitaitoja virallisten 
kilpailujen yhteydessä.

Mitä luokittelutilanteessa 
tapahtuu?
Otetaan kaksi esimerkkilajia liikunta-
vammaisten parista. Pyörätuolirug-
byssa toiminnallinen luokittelujär-
jestelmä takaa sen, että urheilijoilla, 
joilla on toimintarajoituksia sekä ylä- 
että alaraajojen toimintakyvyssä, on 
mahdollisuus pelata pyörätuolirug-
bya. Pyörätuolirugbyn luokittelu on 
kolmivaiheinen. Ensimmäinen vaihe 
on ns. "bench test", jossa testataan 
urheilijan raajojen ja vartalon lihas-
voimaa manuaalisella lihastestaus-
menetelmällä. Toisessa vaiheessa 
tehdään toiminnallinen testi, jossa 
arvioidaan pelituolissa istuvan pelaa-
jan vartalon ja alaraajojen toimintaa 
erilaisin testein. Kolmannessa vai-
heessa arvioidaan lajikohtaisten tes-
tien avulla pelaajan pallon- ja peli-
tuolin käsittelytaitoja, kuten pallon 
heittäminen, kiinniotto, pyörätuolil-
la  liikkeelle lähtö, kääntyminen  ja 
pysäytys jne. Näiden lisäksi pelaajaa 
tarkkaillaan pelitilanteessa ja tarvit-
taessa hänet voidaan ottaa uudel-
leen luokitteluun.

Istumalentopallo on sovellus taval-
lisesta lentopallosta ja se on tarkoi-
tettu erityisesti henkilöille, joille len-
topallon pelaaminen pystyssä on 
mahdotonta. Yleisin istumalento-

palloilijan vamma on alaraajan vam-
ma, esimerkiksi amputaatio. Istuma-
lentopallossa on vain kaksi luokkaa: 
minimi ja vammainen. Rajan näiden 
kahden luokan välillä määrittää pe-
laajan toiminnallisuus, jonka apuna 
käytetään mm. lääketieteellisiä diag-
nooseja. Kuten kaikkien liikuntavam-
maisten urheilulajien luokittelu myös 
istumalentopallon luokittelu on aina 
kaksivaiheinen. Ensimmäisenä teh-
dään ns. penkkitesti, jossa testataan 
pelaajan toimintakykyä mm. lihasta-
sapainoa ja nivelten liikkuvuutta. Li-
säksi testataan perusliikkumista niin 
pystyssä kuin lattialla istuen. Penkki-
testin jälkeen luokittelijat tarkkaile-
vat pelaajan liikkumista harjoittelun 
ja ottelun aikana.

Kuka voi toimia 
luokittelijana?
Suomen Paralympiakomitea 
koordinoi vammaisurheilun luo-
kittelua Suomessa. Paralym-
piakomitea perusti syksyllä 2009 luo-
kittelijatoimikunnan, joka vastaa eri 
vammaisurheilulajien kansallisesta 
luokittelijakoulutuksesta. Kansallisen 
koulutuksen kautta luokittelijalla on 
mahdollisuus edetä kansainväliseen 
luokittelijakoulutukseen.

Helpoin tie luokittelun pariin on 
aloittaa itselle tutulla lajilla. Liikunta-
vammaisten luokittelijalta vaaditaan 
fysioterapeutin tai lääkärin koulu-
tusta. Myös näiden kyseisten alojen 
opiskelijana voi aloittaa luokittelutoi-
minnan..

Pyörätuolirugby on vauhdikas ja fyysi-

nen harraste- ja kilpaurheilulaji. Takti-

nen kontaktilaji on suunniteltu pyörä-

tuolia käyttäville henkilöille, joilla on 

rajoituksia myös käsien toimintakyvys-

sä. (kuva Preben Soeborg)

Lähteet:
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU 

ry www.vammaisurheilu.fi

Pyörätuolirugbyn kansainvälinen liitto 

www.iwrf.com

Kansainvälisen paralympiakomitea 

www.paralympic.org

Kansainvälinen vammaislentopalloliitto 

www.wovd.info

Suomen Paralympiakomitea 

www.paralympia.fi

Kansainvälinen näkövammaisten 

urheilujärjestö www.ibsa.es

Kansainvälinen kehitysvammaisten

urheilujärjestö www.inas-fid.org

Kansainväliset Special Olympics –sivut 

www.specialolympics.org

Kansainväliset elinsiirtourheilun sivut 

www.wtgf.org

Info
Haluatko luokittelijaksi?
Suomessa on tarve uusille luokittelijoille. Tällä hetkellä kaikissa vam-
maisurheilulajeissa ei ole luokittelijoita ja jotkut luokittelijat toimivat 
luokittelijana useammassa lajissa. Alkuun pääsee kansallisissa koulu-
tuksissa, joita tullaan järjestämään joidenkin kotimaisten lajileirien ja 
–kilpailujen yhteydessä.

Lisätiedot: Suomen Paralympiakomitea, Kimmo Mustonen,
kimmo.mustonen@paralympia.fi, puh. 050 566 9869.
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Tule mukaan 

lasten ja nuorten 

Sportti-
klubiin!

ammaisurheilu  

Sporttiklubi innostaa 
liikkumaan ja urheilemaan

Uusi vammaisurheilun 
ja liikunnan kattojärjes-
tö VAU on perustanut 
nuoriso-ohjelman nimel-
lä Sporttiklubi. Sportti-
klubin henkilöjäsenille 
tietoa sekä rohkaistaan 
osallistumaan paikallisiin 
Sporttiskerhoihin, kisoi-
hin, tapahtumiin, leirihin 
ja nuorten omiin projek-
teihin.

Sporttiklubiin voivat liittyä henkilöjä-
seniksi kaikki alle 20-vuotiaat liikun-
ta-, näkö- ja kehitysvammaiset sekä 
elinsiirron saaneet lapset ja nuoret. 
12-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset 
kuuluvat vipanoihin. Vipanoille jär-
jestetään monipuolisia leikkiliikun-
tatapahtumia ja lajikokeiluja koko 
perheelle. 13-19-vuotiaat kuuluvat 
Sporttiklubin nuoriin. Nuorille tarjo-
taan lajitapahtumia ja ohjaajakoulu-
tusta. 

Sporttiklubiin liittyminen on maksu-
tonta ja jokainen uusi klubilainen saa 
liittymislahjana t-paidan. Sporttiklu-
bilaisille lähetetään tietoa tapahtu-
mista, leireistä ja kisoista. He saavat 
myös viisi kertaa vuodessa ilmesty-
vän Vammaisurheilu & -liikunta –leh-
den maksutta. Ilmoittautumisvai-
heessa voi valita haluaako lehden 
perinteisenä painettuna versiona, 
sähköisenä lehtenä vai Daisy-ääni-
lehtenä.

Sporttiskerhot, kisat, 
tapahtumat, leirit…
Paikallisia Sporttiskerhoja on noin 
40. Uusien kerhojen syntyä vauhdite-
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taan välinepaketeilla ja ohjaajakou-
lutuksella. Lisäksi tehdään yhteistyö-
tä yleisten kerho- ja seuratoimijoiden 
kanssa kaikille avoimen liikunnan to-
teuttamiseksi. Tavoitteena on, että 
yhä useamman vammaisen tai pitkä-
aikaissairaan lapsen lähiympäristös-
sä toimii matalan kynnyksen liikun-
takerho.

Junior Games -kisat on vammais-
ten ja elinsiirron saaneiden lasten 
ja nuorten oma kisatapahtuma, jos-

Liity Sporttiklubiin!
Sporttiklubin henkilöjäsenenä saat liittymislahjana Sporttiklubin 
t-paidan. Jäsenetuihin kuuluvat maksutta Vammaisurheilu & -liikunta 
-lehti viisi kertaa vuodessa, tiedotusta ja liikuntaneuvontaa, paikalli-
set Sporttiskerhot, Junior Games –kisat kahdesti vuodessa, leirit, ta-
pahtumat sekä muut lasten ja nuorten omat projektit.

Ilmoittaudu Sporttiklubiin VAU:n verkkopalvelussa 
www. vammaisurheilu.fi .

Sporttiklubiin 

liittyminen on 

maksutonta!

sa on tunnelmaa. Syksyisin kisataan 
yleisurheilun moniottelussa, sokko-
pingiksessä ja sukkulaviestissä. Ke-
väällä kisataan uinnissa, pallope-
leissä ja puhallustikassa. Mukana on 
myös kiinnostavia tutustumis- ja näy-
telajeja.

Sporttiklubi järjestää omia tapah-
tumia ja leirejä. Vertaistapahtumia 
voidaan järjestää myös yhteistyössä 
erilaisten vammaisten lasten perhe-
verkostojen ja vanhempainyhdistys-

Lisätietoja

12-vuotiaat ja nuoremmat

-  perhe- ja koulutapahtumat
-  koulujen Sporttitorit
- yhteistyö vertaisverkostoissa ja  
 vanhempainyhdistyksissä
-  matalan kynnyksen lasten 
 liikuntaleirit yhteistyössä 
 mm. SLU-alueiden kanssa

13-19-vuotiaat

-  lajien kokeilutapahtumat
-  matalan kynnyksen lajileirit
-  Nuori toimija –koulutus
- kansainväliset projektit
 ja nuorisokilpailut

ten kanssa. Sporttiklubista voi myös 
kysyä ohjaajia ja lajikokeiluja mukaan 
paikalliseen liikuntatapahtumaan. 
Yhteistyössä koulujen, yhdistysten, 
urheiluseurojen ja alueellisten lii-
kuntajärjestöjen kanssa toteutetaan 
myös kaikille avointa liikuntaa. Täs-
tä esimerkkinä ovat monien aluejär-
jestöjen vuotuiset lasten leirit, joilla 
vammaiset lapset leikkivät ja liikkuvat 
yhdessä muiden leiriläisten kanssa.

Sporttiklubitoiminnan Nuori toimija 
-koulutus on tarkoitettu 14-19-vuo-
tiaille liikunnasta ja urheilusta kiin-
nostuneille nuorille. Nuori toimija 
(Nuto) voi toimia kykyjensä mukaan 
monissa tehtävissä liikunnan parissa 
urheiluseurassa, oppilaitoksessa tai 
harrastekerhossa. Nuto voi olla esi-
merkiksi apuohjaaja, valmentajan 
apulainen, huoltaja, leiriohjaaja, ryh-
män vetäjä tai toimitsija kilpailussa 
tai liikuntatapahtumassa..

Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta 
VAU ry, www.vammaisurheilu.fi 
Aija Saari, toimialapäällikkö, 
puh. 040 506 4208, 
aija.saari@vammaisurheilu.fi 

Tuomas Törrönen, nuorisotoiminnan 
suunnittelija puh. 050 408 6152, 
tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi 

Nina Peltonen, oto-liikunnanohjaaja, 
puh. 050 400 1532, nina.peltonen@
vammaisurheilu.fi 
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-kisat 
Kuortaneella

JUNIOR GAMES

14
.-1

5.
4.

20
10

Meno-
vinkki!

Kevään JUNIOR GAMES –kisat järjestetään Kuortaneen urheilu-
opistolla 14.-15. huhtikuuta 2010. Mukana ovat liikunta-, näkö- 
ja kehitysvammaiset nuoret. Kevätkisojen lajeina ovat maali-
pallo, uinti, boccia, puhallustikka ja salibandy. Ohjelmassa ovat 
perinteiseen tapaan myös avajaiset sekä vauhdikas kisadisko.

Näkövammaisten lajeina ovat uinti, maalipal-
lo, boccia ja puhallustikka. Liikuntavammaisten 
pyörätuolinkäyttäjien lajeina ovat uinti, boccia, 
puhallustikka ja salibandy. Kävelevien (itsenäi-
sesti/apuvälinein liikkuvat) liikuntavammaisten 
ja avoimen luokan lajeina ovat uinti, boccia, maa-
lipallo, salibandy ja puhallustikka. Kehitysvam-
maisten lajeina ovat salibandy, uinti maalipallo, 
boccia ja puhallustikka.

Kaikki osallistujat saavat JUNIOR GAMES -diplo-
min. 13-18-vuotiaiden sarjoissa (puhallustikka ja 
uinti) kolme (3) parasta kilpailijaa saavat JUNIOR 
GAMES -mitalin. Kaikki alle 13-vuotiaat ja nuo-
remmat kilpailijat (puhallustikka ja uinti) saavat 
osallistumismitalin. Lisäksi joukkuelajeissa (maa-
lipallo, salibandy, boccia, uintiviesti) palkitaan 
kolme (3) parasta joukkuetta JUNIOR GAMES -mi-
taleilla osallistujien iästä riippumatta ja voittaja-
joukkueille jaetaan myös pokaalit. JUNIOR GA-
MES -kisojen Paras Kannustus –kiertopalkinto 
(joka on täynnä karkkia!) jaetaan kannustavim-
malle ja karnevaalihenkisimmälle ryhmälle. Pal-
kinto jaetaan päättäjäisissä.

Ilmoittautumiset 19.3. mennessä ja lisätiedot: 
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry, Tuo-
mas Törrönen, Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsin-
ki tai tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi , puh. 
050 408 6152.

Pyörätuolinkäyttäjille majoitukset soveltuvat par-
haiten Rasti-rivitalossa ja Honkalan alakerrokses-
sa. Lisäksi majoitusta on varattu Rantamajasta, 
Ritolasta ja Koskelasta. Opistotason hinnat: ma-
joitus aamiaisella 41 euroa, lounas tai päivällinen 
10,60 euroa, iltapala (ke 14.4.) 6,50 euroa, täysi-
hoitovuorokausi 62,20 euroa (päivällinen, aami-
ainen, lounas). Liikuntahotellin hinnat: majoitus 
aamiaisella 62 euroa, lounas tai päivällinen 10,60 
euroa, iltapala (ke 14.4.) 6,50 euroa, täysihoito-
vuorokausi 83,20 euroa (päivällinen, aamiainen, 
lounas). Keskiviikkona 14.4. on myös mahdolli-
suus varata iltapala ennakkoon. Iltapala on tarjol-
la klo 20.00-21.00. Majoitus- ja ruokalippuvarauk-
set on syytä tehdä etukäteen. Majoitusvaraukset 
tehdään suoraan Kuortaneen urheiluopistolle, 
puh. (06) 516 6209/Leena Suomela. VAU:n teke-
mät majoitusvaraukset ovat voimassa vain 5.3. 
asti nimellä JUNIOR GAMES.

JUNIOR GAMES -kisoihin voi osallistua liikunta-, 
näkö- ja kehitysvammaisten luokkiin. Kisoissa on 
myös avoin luokka, johon voivat osallistua esim. 
dysfasia-, autisti- ja ADHD-nuoret tai nuoret, joil-
la on hahmotus- tai tarkkaavaisuuden häiriö tms. 
Yläikäraja on 18 vuotta. Uinnissa kilpaillaan alle 
13-vuotiaiden (1998 ja myöhemmin syntyneet) ja 
yli 13-vuotiaiden (1992-1997 syntyneet) sarjoissa. 
Tytöt ja pojat samassa sarjassa. Kaikissa muissa la-
jeissa kilpaillaan yhdessä ikäsarjassa. HUOM! Sa-
libandyssa joukkueessa saa olla yksi yli 18-vuoti-
as pelaaja. Salibandyssa on sarjat sekä käveleville 
että pyörätuolin käyttäjille.

Tuomas Törrönen ja Tatu Kantonen

painimolskilla.
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Nuori toimija (Nuto) voi toimia ky-
kyjensä mukaan monissa tehtävis-
sä liikunnan parissa urheiluseurassa, 
oppilaitoksessa tai harrastekerhos-
sa. Nuto voi olla esimerkiksi apu-
ohjaaja, valmentajan apulainen, 
huoltaja, leiriohjaaja tai toimitsija 
kilpailussa tai liikuntatapahtumas-
sa. Nuto-koulutukseen voivat hakea 
noin 13-19-vuotiaat liikunnasta ja 
urheilusta kiinnostuneet nuoret. Ha-
kijalla täytyy olla halua toimia liikun-
nan parissa muutenkin kuin harrasta-
jana tai kilpailijana. 

Koulutus järjestetään kahdessa lähi-
jaksossa vuoden aikana. Koulutusjak-
sojen välissä tehdään ns. välitehtävä 
käytännössä. Nuto voi olla töissä esi-
merkiksi leiriohjaajana, toimitsijana 
liikuntatapahtumissa tai muissa vas-
taavissa tehtävissä. Jokaiselle Nutolle 
laaditaan oma henkilökohtainen op-
pimissuunnitelma.

Jokaisella Nutolla tulisi olla tukihen-
kilö, joka toimii henkilökohtaisena 
ohjaajana ja tukijana koulutuksen ai-
kana. Tukihenkilö voi osallistua kou-
lutuksen lähijaksoille ilman kustan-
nuksia. Jos tukihenkilöä ei löydy, niin 
kouluttajat auttavat tukihenkilön 
löytämisessä tarvittaessa.

Haku koulutukseen päättyy 28.2.. 
Koulutukseen valituille ilmoitetaan 
maaliskuun aikana. Hinnat sisältävät 
täysihoidon, ohjelman, materiaalin ja 
opetuksen. Matkakustannukset osal-
listujat maksavat itse. Koulutukset 

Nuori Toimija 
-koulutuksella 
liikuntatutoriksi 

Lähde 

mukaan!

järjestetään Pajulahden liikuntakes-
kuksessa Nastolassa.

Ilmoittautumiset 28.2. mennessä ja 
lisätiedot: Suomen Vammaisurheilu 
ja –liikunta VAU ry, Tuomas Törrönen, 
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki, 
tuomas.torronen@vammaisurheilu.
fi , puh. 050 408 6152.

Nuori Toimija –koulutuksen järjestää 
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta 
VAU ry..

Nuori toimija 
-koulutus 2010

1. lähijakso 16.-18.4.2010 
Hinta 85 euroa 

2. lähijakso 10.-12.9.2010 
Hinta 85 euroa

KUVAT ANU LÖNNROT
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Sportin iloa

Toinen ura 
keihäänheittäjänä

Huovisella on keihäänheittotaus-
taa juniorivuosilta, mikä on osaltaan 
auttanut keihääseen tarttumisessa. 
Haasteitakin on ollut.
- On pitänyt etsiä jalat muualta kro-
pasta. Suurimmat haasteet ovat kui-
tenkin henkimaailman asioita, että 
uskoo omiin kykyihinsä.,

Tavoitteena 
paralympiakulta
Keihäänheitto on jo tarjonnut luke-
mattomia onnistumisen elämyksiä 
vaikka ura on vasta alkutaipaleilla. 
Kaarille on kertynyt lupaavasti mit-
taakin. Kun laji on toisen mahdolli-
suuden tarjonnut, Huovinen haluaa 
ottaa siitä kaiken irti ja tähtääkin kor-
kealle:
- Paralympialaisten kultamitalita ta-
voittelen, en vähempää. Haluan ta-
voitella omia rajojani. Tällä hetkellä 

Loka- ja marraskuussa 2009 järjestetyt ensimmäiset Tie 
Tähtiin –päivät toivat Paralympiakomitealle arvokasta op-
pia rekrytointiohjelman jatkoa ajatellen. Helsingissä Lii-
kuntamyllyssä ja Ylläs-hallissa järjestetyt lajipäivät eivät 
kaikilta osin onnistuneet odotusten mukaisesti.
- Puitteet olivat hyvät ja lajiesittelijät olivat innokkaina 
paikalla ja opastivat kokeilijoita lajien saloihin. Isoin kehit-
tämisen kohde oli ennakkoinformaation saaminen kiin-
nostuneille ihmisille. Emme pystyneet tavoittamaan käy-
tettyjen viestintäkanavien kautta oikeaa kohderyhmää, 
josta johtuen tapahtumien kävijämäärät jäivät pieniksi, 
Paralympiakomitean kehittämispäällikkö Tommi Ojanen 
kertoo.

Tapahtumissa käyneet lajikokeilijat olivat kuitenkin pää-
sääntöisesti tyytyväisiä. Ojasen mukaan muutamat ke-
huivat löytäneensä oman lajinkin, jota lähtevät harras-
tamaan. Vuonna 2010 Tie Tähtiin tulee olemaan mukana 
omien tapahtumapäivien lisäksi eri lajien tapahtumissa.
- Ensi vuonna suunnitelmissa on kaksi Tie Tähtiin –päi-
vää, toinen Oulussa syyskuussa ja toinen Helsingissä lo-
kakuussa. Lisäksi tullaan olemaan mukana mm. alppihiih-
don ja yleisurheilun lajileireillä. Vuoden aikana tulemme 
lisäksi tekemään vierailuja kouluihin ja oppilaitoksiin, Oja-
nen kertoo.

TEKSTI JA KUVA HEIDI LEHIKOINEN 

Marjaana Huovinen löysi keihäänheiton uudelleen 
aikuisiällä vammautumisensa jälkeen. Tie Tähtiin –jär-
jestelmän kautta kuopiolaisnainen on päässyt rak-
kaan harrastuksensa parissa tielle kohti unelmaansa, 
paralympiakultamitalia.

  Toipumisvaiheessa 
Huovinen mietti fysioterapeuttinsa 
kanssa, mikä toisi harrastuksena elä-
mään mielekästä sisältöä. Heittämi-
nen oli lähellä sydäntä. Yhteydenotto 
Paralympiakomiteaan Kimmo Mus-
toseen johdatti naisen Pihtiputaan 
keihäskarnevaaleille keihäänheittoa 
kokeilemaan, ja Markku Niinimäki 
avitti harrastuksen alkuun.
- Siitä se lähti. Ilman Makea en olisi 
tässä missä olen. Make rakensi heit-
totuolin ja kävi kesällä Kuopiossa jär-
jestelemässä asioita ja yhteyksiä mm. 
seuran kanssa. Hän toi rohkeutta – il-
man olisin luopunut. On ollut miele-
tön apu, että hänellä on ollut aikaa 
ja halua auttaa”, Huovinen kiittää Tie 
Tähtiin –järjestelmän kummia.

olemme luomassa harjoitussuunni-
telmaa. Kerran viikossa käyn hallissa 
heittämässä, lisäksi on mm. kuntosa-
lia, soutuergoa ja uimista. Kyllä siinä 
täysi työviikko on.

Onnistumisten lisäksi mukavinta on 
ollut urheilun kautta tullut porukka 
ympärille, toiset vammaisurheilijat ja 
taustajoukot. Porukka auttaa toinen 
toistaan, kannustaa ja tukee.
- Ilman tätä hanketta en olisi sellai-
seen päässyt. Muuten olisi yksinäistä 
puurtamista.
Vauhtiin päästyään Huovista kiehto-
vat monet muutkin urheilulajit.
- Toinen heittolaji, kuula tai kiekko 
voisi olla. Ja uinti, melonta. Kaikki 
sellainen kiehtoo, missä on vauhtia 
ja vaarallisia tilanteita. Jos terveyttä 
vaan riittää, aion kyllä kokeilla..

Tie Tähtiin -järjestelmä kehittyy kokemusten pohjalta
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Sovellettu 
LumiWerneri
LumiWerneriin voivat ilmoittautua erityistä tukea 
tarvitsevat lapset (esim. lievä liikunta-, aisti- tai 
kehitysvamma) yhdessä oman avustajan kans-
sa. Kurssi on tarkoitettu noin 4-12-vuotiaille lap-
sille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista apua rin-
teessä toimimisessa. Avustajana voi toimia äiti, 
isä tai joku muu lähi-ihminen, joka tuntee hyvin 
lapsen kommunikoinnin ja voi kääntää opettajan 
ohjeet hänelle ymmärrettävällä tavalla sekä tun-
tee muut lapsen erityistarpeet.  Lapsi ja avusta-
ja toimivat rinteessä yhdessä opettajan ohjeiden 
mukaan. 

Tavoitteena on löytää jokaiselle laskijalle sopiva 
avustus-/opastustapa sekä tarvittavat pystylas-
kettelun apuvälineet. Opetuksessa hyödynne-
tään yksinkertaisia pystylaskettelun apuvälineitä, 
joita voi myös itse helposti valmistaa. Toivottavaa 
on, että avustajalla on aikaisempaa kokemusta 
laskettelusta. Laskija ja avustaja koulutetaan toi-
mimaan rinteessä yhdessä, näin harrastus voi jat-
kua kurssin jälkeenkin. Kurssin jälkeen lapsi osaa 
kääntyä ja jarruttaa suksilla sekä käyttää hissiä it-
senäisesti tai hyödyntäen yksinkertaisia apuvä-
lineitä ja avustajan tukea. Jakso toteutetaan loi-
vassa lastenrinteessä.

Opetuksesta vastaa soveltavan alppihiihdon 
koulutuksen saanut opettaja, hänellä on koke-
musta ja tietoa erityistä tukea tarvitsevien lasten 
opetuksesta ja laskettelun apuvälineistä.

Wernerin soveltavaa ohjelmaa 
talvella 2009-2010
Kasurila ja Kokonniemi
la-su 6.-7.2. klo 14.00-15.30
la-su 9.-10.2. klo 14.00-15.30
Yhteyshenkilöt: Kasurila, harri.jokela@tahko.com 
ja Kokonniemi, ari.eschner@gmail.com.

Tahko vko 13 ma-to klo 14.00-15.30 
(harri.jokela@tahko.com)

Vuokatti vko 14 ma-to klo 14.00-15.30 
(heidi.ovaskainen@vuokatinrinteet.fi)

Ylläs (Ylläs-Ski, Äkäslompolo) vko 15 
ma-to klo 14.00-15.30 
(timo.karinen@laplandshotel.com)

Levi vko 16 ma-to klo 14.00-15.30 
(tapio.kokko@levi.fi)

Amanda Kotaja 
mukana YleX All 
Stars -tiimissä
Ratakelaaja Amanda Kotaja on yksi YleX All Stars –tiimin 
nuorista urheilijoista. All Stars –projektissa seurataan viittä 
oman lajinsa ehdotonta lupausta, jotka ovat tulevina vuo-
sina lähellä kansainvälistä läpimurtoa. 

YleX All Stars –projektissa on kyse monivuotinen yhteistyö-
hanke, jossa mukaan valitun urheilijan uraa seurataan pit-
käjänteisesti niin ylä- kuin alamäissäkin. Hankkeen kautta 
pyritään lisäämään yleisön kiinnostusta erilaisia lajeja koh-
taan, innostamaan nuoria kokeilemaan uusia liikuntamuo-
toja sekä murtamaan lajeihin liitettyjä stereotypioita.

Yksi mukaan valituista urheilijoista on ratakelaaja Aman-
da Kotaja, joka on mukana nuorten maajoukkueessa sekä 
SUL:n yleisurheilun nuorten EM-joukkueessa vammaisur-
heilun edustajana. Amanda on voittanut luokassaan SM-
kultaa 100 ja 200 metrillä ja hän edustaa Vampulan urhei-
lijoita.

Amanda kirjoittaa muiden All Stars –urheilijoiden tavoin 
blogia ylex.fi –sivuille, jossa he ker-
tovat harjoittelustaan, kilpailumat-
koistaan sekä avaavat lajia suurelle 
yleisölle. YleX raportoi myös omissa 
lähetyksissään nuorten menestyk-
sestä kotimaassa ja maailmalla.

Tutustu All Stars –urheilijoihin ja lue 
heidän kirjoittamiaan blogeja: 
www.ylex.fi.

KUVA NINA JAKONEN
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TEKSTI AIJA SAARI JA TUOMAS TÖRRÖNEN  
KUVA AIJA SAARIVipanat liikkuvat

Kerhotoimintaa 
moneen menoon 
VAU:n syntyessä yhdistettiin myös 
vammaisten ja erityistä tukea tarvit-
sevien lasten kerhot.
- Tämä on vain järkevää, kiittelee Mik-
kelissä lasten kahta erityiskerhoa, Fu-
tuuria ja Kuperkeikkaa, ohjaava Mar-
ko Suhonen.

Kerhoissa on noin 20 lasta ja nuorta, 
ikähaitari 7-20-vuotta. 
- Meillä on jo pitkään ollut lapsia joka 
lähtöön. Ei se diagnoosi ole olennais-
ta, vaan lapsi. Liikuntaa vaan kaikille 
lapsille, jatkaa Suhonen.
- Strukuurit ja selkiyttäminen ovat 
käytäntöjä, jotka toimivat joka pai-
kassa. Ja alun perin kehitysvam-
maisten puolella kehitetty Sherbor-
ne-metodi on käytössäni kaikissa 
ryhmissä. 

VAU tukee 
Sporttiskerhojen 
toimintaa

Uudessa yhteisessä vammaisurhei-
lujärjestössä lasten liikuntakerhoista 
puhutaan yhteisellä nimellä Sporttis-
kerhot, vaikka kerhot saattavat vielä 
toimia Futuurikerho, Kuperkeikka-
kerho tms. nimellä. Yhteistä Sporttis-
kerhoille on se, että kerhon osallistu-
jat ovat lapsia, joilla on jokin vamma 
tai erityisen tuen tarve. Kerhot voivat 
halutessaan jatkaa vertaispohjalta, 
jos se nähdään paikallistasolla toimi-
vimmaksi ratkaisuksi.  
- Ei tämä yhdistyminen vertaistoi-
minnan tarvetta poista, muistuttaa 
Suhonen.
- Ihan selkeästi tapahtumienkin kaut-
ta näkyy, että kelkkalaskettelupäivät 
vetävät liikuntarajoitteisten lasten 
perheitä. Ja perheet voivat haluta la-
data akkujaan sellaisten perheiden 
parissa, joissa on samantyyppisiä ar-
jen haasteita.

Sporttiskerhot voivat olla myös ns. 
kaikille avoimia. Mukana voi olla 

Sporttiskerho-ohjaajien 
koulutuspäivät 

Pajulahdessa

Sporttiskerho-ohjaajien koulutus-
päivät järjestetään 23.-25. huh-
tikuuta 2010 Pajulahdessa. Jos 
haluat kuulua Sporttiskerho-ver-
kostoon ja kaipaat ideoita ja halu-
at tavata muiden kerhojen ohjaajia, 
tule keväällä Pajulahteen. Koulutus 
on maksuton. Paikkoja on rajoite-
tusti. Koulutus alkaa pe 23.4 noin 
klo 18 ja päättyy su 25.4 noin klo 
14. Samaan aikaan Pajulahdessa 
järjestetään myös lasten Vipanat-
leiri, johon kerhosi lapset huoltaji-
neen voivat osallistua. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset: Tuomas Törrönen 
puh. 050 408 6152, tuomas.torro-
nen@vammaisurheilu.fi

myös vammattomia sisaruksia. 
Sporttiskerhoja toimii Suomes-
sa noin 40. Järjestäjiä voivat olla 
esimerkiksi vammaisyhdistykset, 
urheiluseurat ja kuntien liikunta-
toimet.

VAU tukee uusia ja vanhoja ker-
ho-ohjaajia koulutuksin ja väline-
tuella. Sporttiskerhoverkostoon 
mukaan ilmoittautuvat kerhot 
voivat hakea avustusta esimer-
kiksi kulkuspallojen, leikkivar-
jon tai puhallustikan hankintaan. 
Noin 200-300 euron suuruista tu-
kea myönnetään noin kymme-
nelle kerholle vuodessa. 

Kouvolassa erityislasten kerhoa 

ohjaava Lotta Ristolainen oli mu-

kana järjestämässä perhetapah-

tumaa Kouvolassa syksyllä 2009.

Info
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Vuoden 2010 
seuratoiminnan 
kehittämistuet 
haussa
Opetusministeriön liikuntayksikkö 
on myöntänyt seuratoiminnan ke-
hittämistukea jaettavaksi vuodel-
le 2010 lasten ja nuorten urheiluun 
600 000 euroa ja aikuisten terveyttä 
edistävään liikuntaan 150 000 euroa. 
Kehittämistukea voivat hakea rekis-
teröityneet urheiluseurat 15.3.2010 
mennessä osoitteessa www.seuratu-
ki.fi .

Lasten ja nuorten kehittämistukea 
voi hakea seuraaville hankkeille: seu-
ran kehittäminen Sinettiseuraksi, oh-
jaajien ja valmentajien osaamisen 
kehittäminen, 6-12-vuotiaiden har-
rastusryhmien lisääminen ja nuorten 
harrastustoiminnan kehittäminen.

Kaikkien tuettujen hankemuotojen 
toteuttamisaika tulee olla 1.8.2010-
31.7.2011. Katso myös sivu 40.

Kieriminen ja pyöriminen ovat perusliikuntaa parhaimmillaan. Lapsi oppii 
kehonsa suuntia ja hallintaa. Letturullaa voi pyörittää pehmoisessa sängys-
sä kääriytyen peiton sisälle, lattialla mattorullan avulla leikkien tai lumessa 
loivassa alamäessä. Kierimisestä voi vähitellen edetä kuperkeikkaan, joka 
on jo ihan oikea temppu.

TEKSTI JA KUVA AIJA SAARI

Kuperkeikan harjoittelua voi 
piristää jättipalloilla, keksi-

vät Kuusankosken Judoseuran Kari 
Tiensuu ja Tapio Kokkonen. Kun alla 
on pehmeä tatami ja avustamassa 
turvalliset kädet, pallo auttaa rullaa-
maan kehoa oikeaan suuntaan. Väri-
käs pallo houkuttelee kaiken ikäisiä 
telmimään tatamille. 

Niska pyöreäksi! Ohjaaja voi 
avustaa painamalla toisella 

Jättipallo avuksi kierimiseen 
ja kuperkeikkaan

kädellä takaraivosta ”leukaa rintaan” 
ja tukemalla toisella kädellä jaloista.

Kun kuperkeikka sujuu, se on 
kivaa! 

Tutun liikkeen, pelin tai leikin harjoit-
telua voi piristää uusilla välineillä ja 
ideoilla. Lasten liikuntakerhojen oh-
jaajat jakavat näillä sivuilla vinkkejä 
toisilleen.

1.

2.

3.

TEKSTI AIJA SAARI PIIRROS PETTERI TIKKANENVIPANAVINKKI

Kieriminen ja pyöriminen

Vipanavinkki sisältää ideoita kotona leikkimiseen ja pe-
rusliikuntaan. Vinkit oppaasta Leikin ja liikun Lennun 
kanssa (2000). Opas löytyy pdf-muodossa osoitteesta 
www.vammaisurheilu.fi .

OHJAAJAVINKKI
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Vipanat liikkuvat

Sporttiklubin 

Vipanat-liikuntaleiri 

Pajulahdessa

Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry
järjestää noin 7-13-vuotiaille lapsille Sporttiklubin 
Vipanat-liikuntaleirin 23.-25. huhtikuuuta 2010 Paju-
lahdessa. Leirille mahtuu mukaan noin 10-15 lasta.

Kuvauslupa ja leirille saapumi-
nen sekä poislähtö on hyvä tietää 
myös etukäteen.

Leirimaksu on 60 euroa sisältäen 
täysihoidon, ohjauksen sekä va-
kuutuksen. Leirin liikunnanohja-
uksesta vastaavat VAU:n ohjaajien 
lisäksi Pajulahden liikuntaneuvo-
ja- ja Valkku- opiskelijat. Opiskeli-
joiden ohjauksesta vastaavat Vir-
pi Remahl (Pajulahti) sekä Tuomas 
Törrönen (VAU).  Mikäli lapsi tar-
vitsee henkilökohtaista avustajaa 
leirille, niin leirimaksu avustajalta 
on myös 60euroa sisältäen täysi-
hoidon.

Suomen Vammaisurheilu ja –lii-
kunta VAU ry, Tuomas Törrönen, 
puh. 050 408 6152, tuomas.torro-
nen@vammaisurheilu.fi.

Yhteistyössä: Sporttiklubi vipanat 
ja Liikuntakeskus Pajulahti

Leirin ohjelmassa on monipuoli-
sia liikuntaleikkejä ja pelejä siten, 
että näkemisen, hahmottamisen, 
ymmärtämisen ja liikkumisen ra-
joitteet on huomioitu. Ohjelmas-
sa on mm. vesipeuhua uimahallis-
sa, ulkoretki ja pihapelejä. Samaan 
aikaan lasten Vipanat-leirin kans-
sa Pajulahdessa järjestetään myös 
paikalliskerhojen eli Sporttisker-
ho-ohjaajien koulutusta, joten sii-
nä on oiva mahdollisuus houkutel-
la Pajulahteen myös mahdollinen 
liikuntakerho-ohjaaja/-ohjaajat 
omalta paikkakunnalta mukaan.

Ilmoittautumiset 26.3 mennessä 
www.vammaisurheilu.fi –nettisi-
vujen ilmoittautumislomakkeel-
la. Ilmoittautumisen yhteydessä 
on hyvä tietää vanhempien yhte-
ystietojen lisäksi mm. tietoa mah-
dollisesta lapsen apuvälineiden ja 
avustamisen tarpeista sekä mah-
dollisista muista asioista, jotka lei-
riohjaajien olisi hyvä lapsen liikku-
misesta, käytännöistä yms. tietää. 

Alustava leiriohjelma

Perjantaina 23.4. 
17.00-19.00 Leiriläisten saapuminen,  
 päivällinen ja   
 majoittuminen  
19.00-20.00 Tutustumisleikkejä
20.00-21.00 Iltapala ja iltatoimet 
22.00 Hiljaisuus

Lauantai  24.4. 
07.30  Aamupala
09.00-11.00 Ulkoleikkejä ja/tai retki 
11.30-12.30 Lounas 
12.30-13.30 Vapaata aikaa
13.30-16.00 Kuuntele ja aisti! 
 –pelirastit ja leikit
16.30-17.30 Päivällinen  
18.00-19.30 Vesipeuhu  
20.00-21.00 Iltapala ja iltatoimet
22.00 Hiljaisuus

Sunnuntai 25.5. 
07.30 Aamupala
09.00-11.00 Liikuntarastit
11.00-12.00 Pakkaus ja huoneiden  
 luovutus 
12.00-13.00 Lounas
13.00 Leirin päätös ja   
 diplomien jako

Lisätietoja
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Kädessäsi on uunituore
vammaisurheilulehti!  
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 
julkaisee uutta vammaisurheilu & -liikunta 
-lehteä yhteistyössä Suomen Paralympiakomi-
tean kanssa. Lehti ilmestyy 5 kertaa vuodessa.

Ajankohtaista asiaa vammaisurheilusta ja -liikunnasta

Esittelyssä eri lajien taitajia

VALOKEILASSA

Uusilehti!  6,90 €

Infoa eri lajeistaVinkkejä ja neuvojaTapahtumat 

1
/1

0

Monipuolinen katsaus vammais-  
urheilun- ja liikunnan maailmaan

Huippu-urheilijoiden kuulumisia 

Sporttiklubin omat sivut

Tapahtumat ja leirit

Kilpailukutsut

Vinkkejä ja ideoita

Uusi
lehti!

Tilaa Vammaisurheilu & -liikunta -lehti!

JÄSENHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta -lehti
 20 euroa/vuosi 

TILAUSHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta -lehti
 30 euroa/vuosi
 

nro 2 ke 28.4.

nro 3 ke 7.7.

nro 4 ke 29.9.

nro 5 ke 1.12.

Nimi:

Lähiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelin:

Sähköposti*):

Syntymävuosi:

Sähköinen lehti sähköpostiin*) 
(pdf tai html)

Daisy  (äänite lukemisesteisille) 

 

 

Olen vammaisyhdistyksen/urheiluseuran jäsen: en kyllä

Yhdistyksen/seuran nimi:

  

Tilauskuponki
SÄHKÖINEN LEHTI
MAKSUTTA

Lehtitilaukset osoitteella Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry/lehtitilaus,  Radiokatu 20, 
5. krs., 00240 Helsinki tai toimisto@vammaisurheilu.fi  tai  Maija Etholen, puh. (09) 4257 9824. 30

Kuntoillen

Kirsi Mäyrä toimii erityisliikunnanohjaajana Imatralla 
ja hän on pienellä paikkakunnalla rohkeasti kehittä-
nyt erityisliikunnantoimintaa. Mäyrä kiittää kuitenkin 
kollegojaan ja innostunutta erityisliikunnan ryhmää, 
joka innokkaasti kokeilee erilaisia lajeja.

Erityisliikunta keskittyy kunnissa 
usein vanhusten, liikuntavammais-
ten ja kehitysvammaisen liikunta-
ryhmiin. Suurin osa ryhmistä tekee 
vesiliikuntaa, kuntosalitoimintaa ja 
eri palloilulajeja. Esimerkkinä moni-
muotoisesta toiminnasta on Imatran 
erityisliikunnanohjaaja, joka kuukau-
sittain järjestää soveltavan liikunnan 
lajikokeiluja. Vuodesta 2006 virassa 
toiminut fysioterapeutti huomioi eri-
tyisesti erityisliikunnan ryhmien toi-
veita.
- Muutama vuosi sitten aloitimme 
soveltavan liikunnan ryhmän työ-
ikäisille, joka on toiminut todella 
innokkaasti. Ryhmä innostuu kai-
kesta uudesta. Olemme tehneet laji-
kokeiluja melonnasta alppihiihtoon 
ja jopa pyörätuolimiekkailua. Vaikka 
saatu projektiraha on kulutettu, kus-
tantaa innokas ryhmä itse lajikokei-
luja. Ja kun hoidamme kustannukset 
ryhmässä, ei kertamaksu kerry suu-
reksi, kertoo Mäyrä.

Erityisenä onnistumisena on golfin 
lajikokeilusta lähtenyt innostus.
- Olimme muutama vuosi sitten ryh-
män kanssa kokeilemassa golfia ja 
moni innostui lajista. Sovimme pai-
kallisen Imatran Golf ry:n kanssa 
kerran viikossa tapahtuvasta ope-
tuksesta vammaisryhmille. Nyt vam-
maisliikuntaryhmä kokoontuu gol-
fopettajan kanssa talvisinkin kerran 

kuussa golfsimulaattorin äärelle. On 
hienoa, miten kokeilusta tuli monel-
le ympärivuotinen harrastus, iloitsee 
Mäyrä.

Imatralla on myös tuettu kehitys-
vammaisten asuntoloiden ja toi-
mintakeskusten ryhmien omatoi-
misuutta kouluttamalla erityisuintia 
yhteistyössä Suomen Uimaopetus- 
ja Hengenpelastusliiton (SUH) kans-
sa ryhmien ohjaajille. Vuonna 2009 
Imatran kaupunki palkittiin SUH:n 
vuoden erityisuimaopettajaksi. Nyt 
Imatralla toimii kahdeksan kehitys-
vammaisten omatoimiryhmää. 

Verkostoituminen ja 
yhteistyö avainasemassa
Erityisliikunnanohjaajien työnkuvaan 
kuuluu mm. erityisryhmien liikunta-
toiminnan suunnittelua ja organisoin-
tia, koulutus- ja asiantuntijatehtäviä, 
ehdotuksia kuntien talousarvioihin ja 
liikuntasuunnitelmiin, erityisryhmien 
liikunnanohjaustoimintaan osallistu-
minen ja seuraaminen.

Kirsi Mäyrä on todella tyytyväinen 
työhönsä ja pitää työssään juuri suun-
nittelemisen vapaudesta, luovuuden 
mahdollisuudesta ja vuorovaikutuk-
sesta muiden ihmisten kanssa.

Mäyrä kertoo, miten Imatralla on 
keskitytty kuuntelemaan ja arvioi-

maan erityisliikunnan tarpeita. Yh-
dessä vammaisten kanssa ideointi, 
palautteen kysely ja jokaisen vuoden 
liikuntatarjonnan arviointi kehittää 
erityisliikunnan tarjontaa vuosittain. 
Palautetta Mäyrä pitää erityisen tär-
keänä, sillä aina ei kuitenkaan kaik-
ki onnistu eli on hyvä myös arvioida 
omia toimia.
- Työssäni on oleellista yhteistyö 
Imatran kaupungin ja lähikuntien 
liikuntatoimen liikunnanohjaajien 
kesken. Järjestämme vuosittain Lap-
peenrannan kaupungin ja Satakielen 
Laulu ry:n kanssa erityisliikuntata-
pahtuman, jossa Malikeen tuomien 
apuvälineiden avulla on mahdollista 
kokeilla eri liikuntamuotoja. Tapahtu-
ma on ollut hyvin suosittu lähes 400 
kävijän voimin, Mäyrä kertoo.

Vinkkejä ja ideoita 
Erityisliikunnan Päiviltä
Kuten Mäyrän esimerkki osoittaa, voi 
erityisliikunnanohjaaja toimia onnis-

TEKSTI EEVA PAASIKARI
KUVAT 

Erityisliikunnanohjaaja 
onnistuu kuuntelemalla 
ja kekseliäisyydellä
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7. Erityisliikunnan 
päivät Jyväskylässä

Erityisliikunnan päivillä 5.-6. tou-
kokuuta 2010 tavataan kollegoita 
ja alan asiantuntijoita, toimijoita 
ja harrastajia sekä paneudutaan 
soveltavan liikunnan järjestöjen 
ja tutkijoiden töihin. Erityislii-
kunnan päivien ohjelma koostuu 
kaikille yhteisistä pääluennoista, 
teemaseminaareista, demonst-
raatioista, näyttelyistä ja iltajuh-
lasta.

Erityisliikunnan päivät on suun-
nattu liikunta-, sosiaali- ja terveys- 
sekä opetustoimen ja vammais-
liikunnan edustajille, liikunnan 
harrastajille, ohjaajille, suunnit-
telijoille, tutkijoille ja päättäjille 
sekä toimittajille ja muille alasta 
kiinnostuneille, esim. vammais-, 
kansanterveys- ja omaisjärjestö-
jen edustajille. Kongressipaikan 
valinnassa on huomioitu tilojen 
esteettömyys.

Erityisliikunnan päivien tavoit-
teena on toimia kokoavana kou-
lutus- ja viestintätapahtumana 
sekä valtakunnallisten linjausten 
ja kannanottojen foorumina. Päi-
villä esitellään asiantuntijoiden 
työn tuloksia erityisliikunnan toi-
mijoille ja suurelle yleisölle sekä 
pohditaan tulosten merkitystä 
alan kehitykselle. Päivien tavoit-
teena on arvioida ja kehittää eri-
tyisliikunnan osaamista, edistää 
erityisliikunnan ja muun liikunta-
kulttuurin yhteyksiä ja yhteistoi-
mintaa ja luoda pohjaa toiminnan 
jatkuvuudelle. Päivillä esitellään 
erityisliikunnan uusia käytäntöjä, 
viimeisintä tutkimustietoa ja ke-
hityshankkeita, luodaan perus-
taa lähivuosien kehitystavoitteille 
sekä ideoidaan uusia kehittämis-
hankkeita.

tuneesti pienelläkin paikkakunnalla.
- Käyn vuosittain Erityisliikunnan Päi-
villä ja Tampereella VAU:n järjestä-
mässä Liikuntamaassa tapaamassa 
muita erityisliikunnanohjaajia ja et-
simässä uusia ideoita omien erityis-
ryhmieni toimintaan. Kun löydän tai 
saan vihiä uusista liikuntamahdol-
lisuuksista, soitan yhteyshenkilöil-
le mahdollisuudesta lajikokeiluun. 
Asioiden onnistumisen eteen pitää 
nähdä vähän vaivaa, mutta se on sen 
arvoista, sanoo Imatran erityisliikun-
nanohjaaja.

Kirsi Mäyrän mukaan erityisliikun-
nanohjaajan on osattava laittaa it-
sensä peliin, olla osa ryhmää. Seu-
raavaksi hän odottaa loppukeväästä 
SOLIA:n avulla lajikokeilussa olevaa 
purjehdusta ja jousiammuntaa. Tu-
levan vuoden aikana on myös tarkoi-
tus järjestää erityisuinnin uimakoulu 
uimataidottomille aikuisille..

Kirsi Mäyrä (oik.) nauttii työstään 

erityisliikunnan ohjaajana.

- Yhdessä ideointi ja palautteen saa-

minen kehittävätä erityisliikunnan 

tarjontaa.

Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset

LTS, Tuula Valli,
tuula.valli@lts.fi, 
www.erityisliikunta.fi.
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KUVAT TEEMU LAKKASUO 

ka pilkkiä. Tarkempia järjestelytietoja 
löytyy VAU:n verkkopalvelusta www.
vammaisurheilu.fi.

Kilpaurheilun osalta talviliikuntapäi-
villä ratkotaan Suomen mestaruus 
useammassa lajissa, kuten sokkopin-
giksessä ja keilailun joukkueluokas-
sa. Pilkin SM-kilpailut järjestetään 
sunnuntaina Jyväsjärvellä.

Mitalit mielessä 
Ja mitä talviliikuntapäivät olisivat il-
man talven kuningaslajia hiihtoa. 
Hiihdon SM-mitaleista kilpaillaan sekä 
lauantaina että sunnuntaina. Elinsiir-
tourheilijoiden kisojen konkari lap-
peenrantalainen Kari Tanninen, 52, 
lähtee SM-kilpailuihin tietysti mitalit 
mielessä.
- Kaipa sieltä jonkinlaista mitalia läh-
detään tavoittelemaan, sanoo Tanni-
nen vaatimattomasti. 

Vuoden 2008 elinsiirtourheilijoiden 
MM-kilpailuissa Rovaniemellä Tanni-
nen voitti kultaa kaikilta osallistumil-
taan hiihtomatkoilta. Ennen Talvilii-
kuntapäivien SM-kilpailuja Tanninen 

Talviliikuntapäivillä 
harrastetaan ja kilpaillaan

osallistui Ranskassa tammikuun lo-
pussa järjestettyihin MM-kilpailuihin. 
- Talviliikuntapäivillä järjestettävät SM-
kilpailut ovat talvikisoina merkittävät 
ja samalla pääsee näkemään ja vaihta-
maan kuulumisia tutuiksi tulleiden ur-
heilijoiden kanssa. On myös kiinnos-
tavaa nähdä, onko kisoissa mukana 
uusia yrittäjiä. Olen1990-luvun alusta 
kiertänyt kisoja, jo siis hieman ennen 
minulle tehtyä munuaissiirtoa. Kans-
sakilpailijat ovat siis jo melko tuttuja, 
Tanninen kertoo.

Tätä rautaista urheilijaa tullaan näke-
mään myös kesän kilpailuissa, sillä hiih-
to ei ole urheilullisen miehen ainoa har-
rastus. Yleisurheilu ja tennis ovat kilpa-
lajeina miehen mieleen ja jokapäiväi-
nen liikunta osa jokapäiväistä arkea..

Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU ry järjestää talviliikuntapäi-
vät Jyväskylässä 13.-14. maaliskuuta 
2010. Talviliikuntapäivät ovat kaikille 
näkö-, liikunta- ja kehitysvammaisille 
henkilöille sekä elinsiirron saaneille 
ja dialyysipotilaille avoin harraste- ja 
kilpailutapahtuma. 

Talviliikuntapäivät järjestettiin jo vii-
me vuonna VAU:hun yhdistyneiden 
neljän vammaisurheilujärjestön voi-
min.
- Viime vuoden kilpailut olivat hyvä 
yhteinen aloitus, johon pyritään 
myös jatkossa. Odotan jäsenistöltä 
aktiivista osallistumista Talviliikunta-
päiville, kommentoi VAU:n harraste-
liikunnan ja aluetyön toimialapäällik-
kö Teemu Lakkasuo. 

Talviliikuntapäivillä on mukana eri 
vammaryhmien urheilulajien SM-
kilpailuja sekä harrasteliikuntaa ja 
lajikokeiluja. Aikaisemmin toiminut 
Supersuksijat-tapahtuma on liitetty 
osaksi talviliikuntapäiviä. Harrastajat 
voivat tulla kokeilemaan esimerkiksi 
lumikenkäilyä, alppihiihtoa tai vaik-

Kari Tanninen osallistuu talviliikun-

tapäivillä usein kaikille hiihtomat-

koille, myös viestiin jos joukkue saa-

daan kasaan.

Talviliikuntapäivien harrasteliikunta-
tapahtumat ovat maksuttomia kai-
kille näkö-, liikunta- ja kehitysvam-
maisille henkilöille sekä elinsiirron 
saaneille ja dialyysipotilaille. Talvilii-
kuntapäivien kilpailukutsut löytyvät 
sivuilta 42-45.

Harrasteliikuntaohjelma
La 13.3.
klo 10.00-11.00 maastohiihdon opas-
tus Huhtasuon liikuntapuistossa
klo 10.00-11.00 ja 13.00-14.00 lumi-
kenkäilykokeilu Laajavuoren hiihto-
keskuksessa
klo 10.00-14.00 SOLIA:n laskettelun 
apuvälinekokeilu Laajavuoren hiihto-
keskuksessa
klo 12.00-14.00 keilailuohjaus Jyväs-

kylän keilahallissa.
klo 13.00-15.00 luistelu- ja retkiluiste-
luopastus (säävarauksella) Jyväsjär-
vellä
Su 14.3.
klo 10.00-14.00 pilkkikokeilu Korke-
ankoskenlahdella.
Majoitus: Sokos hotelli Alexandra 
(Hannikaisenkatu 35), puh. 020 1234 
642, alexandra.jyvaskyla@sokosho-
tels.fi. Varaukset 19.2. mennessä kiin-
tiöstä "VAU:n talvipäivät". Majoitus-
hinnat: 74 euroa 2-hh (economy), 
89 euroa 1-hh (standard) ja 89 euroa 
2-hh (standard) (buffet-aamiainen, 
sauna, sisäänpääsy iltaravintoloihin). 
Standard huoneiden oven leveys on 
70 cm, wc:n ovi 60 cm.
Talvipäivien gaalaillallinen järjeste-

tään lauantai-iltana klo 19.00 Sokos 
hotelli Alexandrassa. Illalliskortin hin-
ta on 24 euroa (illallinen seisovasta 
pöydästä, tanssia ja ohjelmaa). Paik-
koja rajoitetusti. Sitovat maksut ja 
gaalaillallisvaraukset 19.2. mennessä.
Yksittäisten kokeilijoiden ei tarvitse 
ilmoittautua erikseen harrasteliikun-
tatapahtumiin, mutta ryhmiä (yli 5 
henkilöä) pyydetään ilmoittautumaa 
ennakkoon. Ilmoittautumiset: Suo-
men Vammaisurheilu ja –liikunta VAU 
ry, Talviliikuntapäivät, Radiokatu 20, 
5. krs., 00240 Helsinki, puh. (09) 4257 
9824, maija.etholen@vammaisurhei-
lu.fi.
Lisätiedot: Teemu Lakkasuo, 
teemu.lakkasuo@vammaisurheilu.fi, 
puh. 040 565 1001.

Talviliikuntapäivät Jyväskylässä 13.-14.3.2010
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Soveltava liikunta Soveli ja VAU jär-
jestävät kaksipäiväistä Liikkeelle – lii-
kuntavastaavan peruskoulutusta Jy-
väskylässä, Siilinjärvellä, Oulussa, 
Joensuussa, Pajulahdessa, Vaasassa, 
Kokkolassa, Kouvolassa, Hämeen-
linnassa ja Kuopiossa. Koulutus on 

Vammaisurheilun koulutustarjottimelta 
löytyy työpajoja käytännön tarpeisiin

Syksyn aikana otettiin varaslähtö 

VAU:n toimintaan. Jäsenyhdistyksille 

räätälöitiin kuuden tunnin koulutus-

paketti, joka muodostui työpaja yk-

kösestä ja Säpinää Sisällä –pelikou-

lutuksesta. Koulutuksia toteutui 10: 

Varkaudessa, Espoossa, Imatralla,  

Siilinjärvellä, Kouvolassa, Turussa, 

Tampereella, Sastamalassa, Rova-

niemellä ja Oulussa. Kuva Kouvolasta 

sisäkuringin kokeilusta.

VAU ja SoveLi kouluttavat 
yhteistyössä liikuntavastaavia

6-osainen peruskoulutus Vammais-
urheilun työpajat antaa yleiskuvan 
vertaisohjaajuudesta, soveltamisen 
ideoista ja vammaisurheilun valmen-
nuksesta. Erikoiskursseilla voi syven-
tyä esimerkiksi Sherborne-ohjaus-
metodiin, Säpinää Sisällä –peleihin ja 
lasten kerho-ohjaajana toimimiseen. 
Vertaisohjaajille on tarjolla koulu-
tusta liikunnan apuvälineiden tuki-
henkilöksi tai paikallistason aikuisten 
harraste- ja terveysliikunnan moot-
toriksi. Lajikoulutuksissa keskitytään 
tuomareiden, toimitsijoiden ja val-
mentajien tietojen ja taitojen ylläpi-
tämiseen ja kehittämiseen. Kaiken 
koulutuksen ydin on yhdessä teke-
minen, jossa teoriatieto yhdistyy käy-
tännön kokeiluihin.

Ykköstyöpaja on samalla 
startti alueelliseen 
yhteistyöhön

Työpaja 1: 
Vertaisohjaajan työkalut on tarkoi-
tettu vammaisyhdistysten ja sovelta-
van liikunnan paikallistoimijoille. Sen 
tavoitteena on tutustua paikallisen 
liikuntatoiminnan järjestämisen pe-
rusasioihin. Se muodostaa VAU-kou-
lutuksen ytimen ja siitä on helppo 
jatkaa esimerkiksi alueellisen yhteis-
työverkoston perustamiseen tai vaik-
kapa liikuntavastaavakoulutukseen. 
Ykköstyöpaja on VAU:n jäsenyhdis-
tyksille maksuton. 

Seuraava VAU-koulutus (ykköstyö-
paja ja Säpinää Sisällä –pelikoulu-
tus) järjestetään 18. helmikuuta 2010 
Härmän kuntokeskuksessa klo 10.00-
16.00. Lisätiedot ja ilmoittautumi-
set: Irja Pesonen, puh. 0400 980 363, 
irja.pesonen@kotinet.com.

Muut työpajat tilauksesta

Työpaja 2: 
Avoimet ovet – ratkaisuja yhteiseen 
seuratoimintaan (liikuntaseurojen 
aktiiveille).

Työpaja 3: 
Liikuntaa Kaikille Lapsille (lasten 
kanssa toimiville ohjaajille ja avusta-
jille sekä päiväkotien ja peruskoulu-
jen opettajille).

Työpaja 4: 
Liikunnan ja liikkujan tukipalvelut 
(auttavat löytämään keinoja vam-
maispalvelulain mukaisten liikunnan 
tukipalvelujen hyödyntämiseen).

Työpaja 5: 
Vammaisurheilu tutuksi (tutustuttaa 
vammaisurheilun lajikirjoon ja luo-
kitteluun).

Työpaja 6: 
Vammaisurheilun erityispiirteet (väy-
lä vammaisurheiluun valmennukses-
ta kiinnostuneille).

KUVA ANU LÖNNROT

Lisätietoja

tarkoitettu yhdistysten liikuntavas-
taaville ja muille liikunnan vastuuhen-
kilöille. Koulutus soveltuu hyvin esi-
merkiksi syksyllä 2009 toteutettujen 
VAU-koulutusten jatkoksi. Kaksipäi-
väisen koulutuksen jäsenhinta (Sove-
Lin ja VAU:n jäsenet) on 60 euroa.

www.soveli.fi, 
SoveLin suunnittelija, 
puh. 040 551 4468.

toimialapäällikkö Aija Saari, 
puh. 040 506 4208, 
aija.saari@vammaisurheilu.fi

Lisätietoja
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- Kokemuksestani huolimatta haas-
teita riittää. Haluan oppia tunnista-
maan vammaryhmien erityispiirteitä 
liikkumisessa nykyistä paremmin. 

Vertaisohjaajilta 
kokemusta ja hyviä 
vinkkejä

SOLIA:lla on kolmetoista vertaisoh-
jaajaa. Kun liikunnan apuvälineen 
varausta harkitsee, he voivat auttaa 
valinnoissa. 
- Vertaisohjaajilla on omaa lajitaustaa 
ja kokemusta apuvälineellä liikkumi-
sesta. Esimerkiksi välineen säätämi-
seen heiltä voi löytyä juuri sopivia 
vinkkejä. Vertaisohjaajan kanssa uut-
ta liikkumiskokemusta voi käydä läpi 
tai saada vaikka seuraa kuntolenkille. 
Vertaisohjaajilta ja välinevuokraajil-
ta SOLIA on kerännyt kokemuksia ja 
palautetta. Jukka Parviainen toteaa, 
että jotkut käyttäjät haluaisivat pi-
dempiä laina-aikoja. Voittopuolisesti 
palautteessa toistetaan palvelun tar-
peellisuutta. 
- Käyttäjien mielestä välineiden tu-
lee olla vuokrattavissa, koska muu-
ten hankittaessa ne ovat kalliita. He 

Kuntoillen

väline talven 
lumelle ja jäälle

Kevyt Kickspark on yksi tämän talven 
kysytyimmistä välineistä. Sitä saa vuok-
ralle kaikista Soveltavan liikunnan apu-
välinetoiminta SOLIA:n toimipisteistä. 
Monia tuttuja liikunnan apuvälineitä 
voi varata käyttöön netistä.  

toteavat palautteessaan, että vuokra-
ten voi tutustua apuvälineen tuomiin 
mahdollisuuksiin ja kokeilla sopiiko 
joku tietty liikkumisen väline omaan 
tarpeeseen.

Toimintapisteitä 
kuntoutuskeskuksissa
SOLIA:n välinevuokraus toimii alu-
eellisesti Helsingissä Invalidiliiton 
Synapsian kuntoutuskeskuksessa, 
Maskun kuntoutuskeskuksessa ja 
Kuopiossa Kuntoutuskeskus Neuro-
nissa sekä Rovaniemellä.
- Jokaisessa toimipisteessä välinei-
den käyttöön annetaan ohjeita. Siellä 
välineitä voidaan myös koekäyttää ja 
säätää. Samalla huomioidaan käyttä-
jän mitat ja yksilöllinen tarve.  
- VAU:n uudesta verkkopalvelusta 
(www.vammaisurheilu.fi ) SOLIA löy-
tyy harrastetoiminnan kohdasta. Tut-
tuun tapaan varauskalenterissa ovat 
sekä välineiden tiedot että paikka-
kunnat. Matkahuolto toimittaa tar-
vittaessa välineen omalle paikkakun-
nalle, kertoo Parviainen..

TEKSTI  OUTI LINDROOS
KUVAT

Varaa SOLIA:sta

Jukka Parviainen osoittaa Kicks-
park-potkukelkkaa ja kertaa sen omi-
naisuuksia.
- Tässä on kevyt alumiinirunko, joten 
se kääntyy näppärästi. Levitetyt ja-
lakset pitävät sen tukevasti kalteval-
la alustalla.

Väline on sen verran uusi, että koke-
musta sen käytöstä kerätään vasta. 
Kun lunta on nyt saatu, siitä on tulos-
sa tämän talven hitti, helsinkiläinen 
apuvälineneuvoja aavistaa. 

Varauskalenterissa Kickspark on jo 
osoittanut suosionsa. Myös hiih-
to-, laskettelu- ja luistelukelkat sekä 
muut liikkumista nopeuttavat ja tu-
kevat potkurit ovat kaikkien liikkujien 
käytettävissä ilman vammaryhmien 
välisiä erotteluja tai diagnoosirajoja.
- Käytännössä SOLIA:n välinevuok-
raus on aina ollut kaikille mahdollis-
ta, sillä palvelua ei ole rajattu aino-
astaan liikuntavammaisille Uuden 
vammaisurheilujärjestön toiminnan 
myötä SOLIA:n välineille toivotaan 
uusia käyttäjiä.
 
Parviainen tuntee liikuntavälineet 
sekä työssä että vapaa-ajallaan. Hän 
käyttää itse pyörätuolia ja jäi virkava-
paalle vertaiskuntouttajan tehtävistä 
Invalidiliiton Synapsian kuntoutus-
keskuksesta. 
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SOLIA:lla on vuokrattavana kaksi Stricker LOMO 360 –nok-
kapyörää. Kesäkäytössä hyväksi todettu lisäpyörä pyörä-
tuoliin on myös hyvä apuväline talvella ulkona liikkumi-
seen. Kuten kesälläkin vaikeassa maastossa liikkuessa, on 
ongelmana talvella lumessa liikkumisessa pyörätuolin pie-
net etupyörät. Nokkapyörä nostaa pyörätuolin pienet pyö-
rät ilmaan ja niiden tilalla on käytössä nokkapyörän oma 
isompi maastokuviollinen rengas. Hyvä yhdistelmä talvel-
la liikkumisessa on esimerkiksi leveät maastorenkaat pyö-
rätuolissa ja nokkapyörä.   

Lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi (solia)

Talvivälineen varausohjeet

1.  Kartoita millaista liikuntakokemusta haet
2. Päivitä tietojasi välineistä 
 www.vammaisurheilu.fi
3.  Mieti sopiva liikkumismuoto
 (pystyssä tai istuen)
4.  Valitse väline rinteeseen, lumelle tai  
 jäälle
5.  Vieraile tarvittaessa SOLIA:n toiminta-
 pisteessä tai ota yhteys vertaisohjaajaan
6.  Valitse vuokrausperiodi ja varaa väline  
 netissä
7.  Nouda apuväline matkahuollosta ja sää- 
 dä sopivaksi 
8.  Kokeile, liiku ja harjoittele
9.  Palauta väline SOLIA:lle ja kerro liikkumis-
 kokemuksestasi
10.  Muista, ettei uusi tapa liikkua ole heti  
 täydellisesti hallussa – haasta itsesi ja  
 tee uusi varaus 

SOLIA, apuvälineneuvoja Jukka Parviainen, 
puh. 045 677 0516, solia@vammaisurheilu.fi

Soveltavan talviliikunnan 
päivät Pajulahdessa
Soveltavan talviliikunnan päivät järjestetään 19.-20. maalis-
kuuta 2010 (pe klo 10.00-18.00, la klo 10.00-15.00) Liikun-
takeskus Pajulahdessa. Soveltavan liikunnan osaamis- ja 
resurssikeskuksen järjestämässä tapahtumassa on mahdolli-
suus kokeilla soveltaen erilaisia talviliikunnan aktiviteetteja. 
Tapahtumassa voi luistella, hiihtää, pilkkiä, potkukelkkailla, 
lumikenkäillä, tehdä lumiveistoksia, pelata jääkolkkaa ja jää-
golfia, osallistua laavuretkelle tai jopa pulahtaa avantoon.

Soveltavan talviliikunnan päivät toimivat soveltavan liikun-
nan toimijoiden ja liikkujien kohtauspaikkana. Menossa ovat 
mukana myös Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry, 
Soveltava liikunta SoveLi ry, Nastolan Kunta, Lahden kau-
pungin liikuntapalvelut, paikallisia yhdistyksiä, oppilaitokset 
Lamk, Kyamk, Haaga-Helia amk ja Suomen Urheiluopisto.

Pajulahdessa on varattuna ruokailu- tai majoitusmahdolli-
suus. Majoituksen täysihoitohinta on 80 euroa ja ruokailu al-
kaen 7 euroa. 

Ilmoittautumiset 25.2. mennessä: Osku Kuutamo, osku.
kuutamo@pajulahti.com, puh. 044 7755 346.
Lisätiedot: Virpi Remahl, virpi.remahl@pajulahti.com, 
puh. 044 775 5350.

Talvinen
vinkki!

Ota yhteyttä
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Svenska sidor

Från 
verksamhetschefen
Finlands Handikappidrott och – motion 
VAU rf befi nner sig framför nya och sto-
ra utmaningar. Det är viktigt att alla möj-
liga före detta medlemorganisationer slu-
ter sig med VAU. Det är också viktigt att 
medlemmarna känner sig bekanta med 
VAU och binder sig med verksamheten. 
Regionverksamhet, utbildningsverksam-
het och kommunikation har viktiga rol-
ler i VAU. Regionverksamhetens viktigaste 
uppgifter är att få medlemmarna att möta 
varandra och hitta rätta kontakter inom 
regionen. Utbildningsverksamhetens och 
kommunikationens utmaning är förmed-
la mångsidig information och kunskap för 
en så bred målgrupp som möjligt. Idrott-
verksamhets utmaning är att 
hitta tydlig arbetsfördel-
ning mellan Paralympis-
ka kommittén och olika 
grenars förbund samt att 
samtidigt utveckla VAUs 
över 30 idrottgrenar.

PERTTI POUSI
VAU:S VERKSANHET-
SCHEFEN

Kirsti Pennanen 
fi ck Pro Idrott-
utmärkelse

Kultur- och idrottsminister Stefan 
Wallin överräckte 16. december Pro 
Idrott –utmärkelserna och medal-
jerna, som är värda 20 000 styck. 
Sammanlagt 11 idrottare fi ck pri-
set. Utmärkelsen beviljas fi nländska 
idrottare för en betydande idrotts-
karriär eller för en betydande idrotts-
prestation. Bland handikappidrot-
tare fi ck skidlöparen Kirsti Pennanen 
priset.

TEXT OUTI LINDROOS ÖVERSÄTTARE EEVA PAASIKARI

Man kan hyra 
hjälpmedel från 
SOLIA för vintern

TEXT  HEIDI LEHIKOINEN 
ÖVERSÄTTARE EEVA PAASIKARI

På målsättningen 
medaljer
Finland, med sin fem idrottares lag sätter ett klart mål för Vancouver 
paralympics: få medaljer efter Torinos nollsaldo. Paralympics i Vancou-
ver tar platts den 12.–21.3.2010. Målet borde vara realistiskt för vinter-
paralympics, för att Ilkka Tuomisto kan beräknas på grund av inneva-
rande årets framgång en medaljfavorit på alla skidlopp.
– Säsongen började på lovande sätt men för att uppnå medaljmålet 
måste alla idrottare fortfarande jobba hårt. Vädret i Vancouver kan vara 
allt mellan regn och frost vilket komplicerar skidvården. Vi vill inte få 
några bakslag, så som insjuknade eller någon blir skadad, säger Fin-
lands paralympiclagets ledare Kimmo Mustonen.

För mer information, Vancouver skeendet och mycket mer hittar man 
på Finland Paralympiska Komiteès Vancouver 2010 internetsidor: 
www.paralympialaiset.fi .

– SOLIAs hjälpmedel hyrning är menat för alla, för att tjänsten är inte 
begränsad bara för rörelsehandikappade personer . Jag önskar att alla 
olika handikappgrupper hittar SOLIAs tjänster, säjer Jukka Parviainen 
SOLIAs hjälpmedelrådgivare.

SOLIA har 13 handledare som hjälper gärna alla som funderar på eller 
har frågor om hjälpmedel. SOLIA opererar regionalt ifrån Helsingfors, 
Masku, Kuopio och Rovaniemi. 
– I varje stad fi nns en rehabiliteringscenter och deras personal ger råd 
om hur man använder hjälpmedel. Där kan man också prova hjälpme-
del och varje människas mått och personliga behov observeras. Man 
hittar mer information på VAU:s Internetsida www.vammaisurheilu.fi . 
SOLIA fi nns under Harrasteliikunta-sidan. Där fi nns också bokningska-
lender och mer information om användning av hjälpmedlen, berättar 
Parviainen. Internetsidorna endast på fi nska.

Mer information
Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA
Radiogatan 20, 5. våning, 00240 Helsingfors
tel. 045 677 0516, solia@vammaisurheilu.fi 
www.vammaisurheilu.fi  
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TEXT OUTI LINDROOS ÖVERSÄTTARE EEVA PAASIKARI

Den erfarna idrottexperten Timo 
Haukilahti började år 2010 som chef 
på undervisningministeriets idrotts-
enhet. Handikappidrottförbundens 
anknytning är en framgång på en 
lång arbetskarriär för Haukilahti.

Haukilahti räknar att VAU:s organisa-
tionförändring är fj ärde i hans karriär.
– Anknytningen var inte den svåraste 
eller mest komplicerade. Varje handi-
kappidrottförbund hade gjort saker 
på förhand. Man samarbetade med 
att bilda en gemensam uppfattning 
och att sätta realistiska mål för an-
knytningen.
– Jag tror att jag kunde använda min 
tidigare erfarenhet i processen, säger 
Haukilahti. Han tackar genast Syn-
skadades Centralförbunds idrotts-
enheten, Finska Handikappidrotts-
förbundet, Idrott och Motion för 
Utvecklingsstörda i Finland rf. och 
Finska Transplantation Idrottsför-
bundet för deras sätt att fatta beslut 
fördomsfritt. Utredningsmannen vill 
inte få särskild heder för uppkomsten 
av nya huvudförbundet.

Verksamheten inom idrottbranschen 
förändras också på grund av föränd-
ringar i idrottslagen. 
– ¬Undervisningsministeriet har vil-

Sporttiklubi 
inspirerar unga 
att idrotta och 
motionera

Nya handikappidrott och -mo-
tion huvudförbund VAU har 
grundat ungdomsprogram-
met Sporttiklubi. Man kan 
ansluta sig som personmed-
lem som möljigtgör informa-
tion och deltagande på loka-
la Sporttiklubi samt tävlingar, 
evenemang, lägrar och ung-
domars egna projekt. 

Alla under 20-åriga handikap-
pade, synskadade, utveck-
lingsstörda och personer som 
har fått transplantation kan 
gå med. Man kan bli medlem i 
Sporttiklubi gratis och varje ny 
klubbmedlem får en T-skjor-
ta som present. Alla medlem-
mar får information om evene-
mang, läger och tävlingar. Alla 
får också den nya Vammaisur-
heilu & -liikunta -tidningen 
gratis fem gånger varje år. 

Träningsunderstöd till 21 handikappidrottare
Kultur- och idrottsminister Stefan 
Wallin har beviljat 82 idrottare to-
talt 952 500 euro i idrottsstipendier. 
Av dessa representerar 56 olympis-
ka grenar, fem icke olympiska grenar 
och 21 handikappidrott.

Stora stipendiet till 
handikappidrottare: 
Skytte: Minna Leinonen och 
Jukka Mikkonen.
Bågskytte: Osmo Kinnunen och 

Keijo Kallunki. 
Cykling: Arttu Mäkinen och 
Aki Turunen. 
Tennis: Taneli Tenhunen. 
Simning: Antti Latikka och 
Meri-Maari Mäkinen. 
Styrkelyft: Jussi Kokko och 
Janne Piipponen. 
Friidrott: Esa-Pekka Mattila. 

Undervisningministeriets 
utredningsman Timo Haukilahti 
stödde anknytning

ja att sköta om premisser och se till 
handikappades behov för deltagan-
de i motionaktiviteter. 
Haukilahti uppmuntrar handikappi-
drottförbundet VAU att skapa kon-
takter och förmå unga att idrotta 
mer. 
– För den ny förbundet är det viktigt 
att sköta öppna och direkta förhållan-
dena mot de andra idrott- och mo-
tionförbunden . Att få unga att syssla 
mer med idrott och hitta idrott är ge-
mensam utmaning för alla idrottför-
bunden. Att sitta framför datorn är 
allt mer intressant för de unga, säger 
Haukilahti.

Saana-Maria Sinisalo. 
Judo: Kallunki Jani.
Cykling: Jarmo Ollanketo och 
Marko Törmänen. 
Bordstennis: Esa Miettinen. 
Ridsport: Katja Karjalainen och 
Jaana Kivimäki. 
Friidrott: Leo-Pekka Tähti. 

Lilla stipendiet till 
handikappidrottare: 
Bågskytte: Jean-Pierre Antonios och 
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Tilaa omaksi
Tilaukset: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Maija Etholén, puh. (09) 4257 9824, 

toimisto@vammaisurheilu.fi, www.vammaisurheilu.fi.

DVD

Talviliikuntaa kaikille – soveltavan 
talviliikunnan käsikirja

Talviliikuntaa kaikille - soveltavan talviliikunnan käsikirja si-
sältää kaikki talviliikuntamuodot soveltamismahdollisuuksi-
neen sekä opetuksen etenemisen erityistilanteissa. Kirjassa 
käsitellään rinnelajit, jäälajit, luistelut ja jääpelit, maastohiih-
to, retkeily sekä lumileikit. Kirjassa on myös oma osuutensa 
harrastusten jatkomahdollisuuksista.

Käsikirjan tarkoituksena on osoittaa, että talviliikunta on 
mahdollista erilaisista vammoista huolimatta ja innostaa 
sekä ohjaajia että liikuntarajoitteisia talviliikunnan pariin. 
Käsikirja on kolmivuotisen Soveltavan talviliikuntaprojektin 
päätuotos. Käsikirja on tarkoitettu liikunta-, kasvatus- ja kun-
toutusalan ohjaajille ja opettajille.

Hinta: 26 euroa + toimituskulut

Soveltavaa alppihiihtoa 
ja lumilautailua 
– mahdollisuus kaikille
Soveltavaa alppihiihtoa ja lumilautailua – mahdollisuus kaikille –dvd 
esittelee kuinka liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset laskijat harrasta-
vat alppihiihtoa ja lumilautailua. Dvd:llä tutustutaan myös soveltavan 
alppihiihdon ja lumilautailun apuvälineisiin sekä erilaisiin ohjaus- ja 
avustustapoihin. Dvd on hyvä osoitus miten jokainen voi nauttia rin-
teessä tasa-arvoisesti talviliikunnan riemuista alppihiihdon ja lumi-
lautailun parissa.

Käsikirjoitus, ohjaus ja suunnittelu: Susanna Tero, Ari Impola
Tuottajat: Suomen Invalidien Urheiluliitto, Näkövammaisten Keskus-
liitto, Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu, Kehitysvam-
maisten Tukiliitto, Suomen Hiihtokeskusyhdistys, Lumikeskus Messilä 
sekä Tahkorinteet
Kesto: noin 25 min

Esteetön luontoliikunta –kirja

Esteetön luontoliikunta –kirja esittelee es-
teettömän luontoympäristön ratkaisu-
ja, jotka hyödyttävät meitä kaikkia. Kirja 
keskittyy rakennetun luontoliikkumisym-
päristön toimivaan mitoitukseen, käyttö-
mukavuuteen ja –turvallisuuteen. Run-
saasti kuvitettu opas antaa virikkeitä ja 
malleja luontoliikkumisympäristöjen ke-
hittämiseen. Päämääränä on toimintaa tu-
kevan ympäristön suunnittelu, rakenta-
minen, ylläpito ja kehittäminen. Kirja on 
suunnattu päättäjille, suunnittelijoille, ra-
kentajille, toiminnan järjestäjille ja ylläpitä-
jille sekä esteetöntä luontoliikkumisympä-
ristöä tarvitseville.

Hinta: 26 euroa + toimituskulut

Hinta:  
20 euroa + 
toimituskulut
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Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry  hallitus

Pekka Hätinen 
puheenjohtaja, 
Hietapellontie 32 B, 
00730 HELSINKI
hatinen.leppanen@pp.inet.fi 
puh. 040 502 5308

Ringa Junnila
varapuheenjohtaja
Vakkalantie 10, 
38300 SASTAMALA 
ringa.junnila@sklu.fi 
puh. 045 120 3503

Suvi Helanen
Vihirannanraitti 2 B 11, 
90460 OULUNSALO
suvihelanen@mail.suomi.net,
puh. 050 339 0660

Allan Pynnönen 
Taitoniekantie 13 A 12, 
40740 JYVÄSKYLÄ, 
allanpynnonen@gmail.com, 
0400 980 363

Virpi Remahl
Pajulahdentie 167, 
15560 NASTOLA, 
virpi.remahl@pajulahti.com, 
puh. 044 775 5350

Asko Räsänen 
Pummintie 2 C 15,
03600 KARKKILA, 
puh. (09) 225 8395 k.

Harri Ivonen
Välimaankatu 4-8-A 17, 
33500 TAMPERE

Minna Kejonen 
Keskikoskentie 17 A, 
46800 ANJALANKOSKI,
minna.kejonen@kymp.net, 
puh. 040 357 0422

Pertti Pousi 
sihteeri, 
VAU, Radiokatu 20, 5. krs., 
00240 HELSINKI, 
pertti.pousi@
vammaisurheilu.fi, 
puh. 050 571 6891

LIITY SUOMEN 
VAMMAISURHEILU JA 
-LIIKUNTA VAU RY:N 
JÄSENEKSI! 
Vammaisurheilujärjestöjen yhdisty-
misprosessin tuloksena Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU ry. aloitti 
toimintansa 1.1.2010. Uuden järjestön 
toiminnan käynnistymisen kannalta 
on tärkeää, että kaikki perustajajärjes-
töjen nykyiset jäsenet liittyisivät myös 
VAU:n jäseneksi. 

Jäsenyyden automaattinen siirtämi-
nen VAU:lle ei ole yhdistyslain mukaan 
mahdollista, joten jokaisen yhdistyk-
sen ja seuran on tehtävä ensin oma 
päätös VAU:n jäseneksi liittymises-
tä. Jäsenhakemus löytyy myös VAU:n 
verkkopalvelusta: www.vammaisur-
heilu.fi 

Jäsenhakemuksiin liittyvät tieduste-
lut: Eija Kangas-Virtanen, puh. 0400 
709 596. 

VAU:n jäseniä voivat olla Suomes-
sa vammaisten, elinsiirron saaneiden 
tai dialyysipotilaiden liikuntaa järjes-
tävät tai sitä tukevat rekisteröidyt yh-
distykset, joilla itsellään on henkilöjä-
seniä. Muun muassa VAU:n perustaja-
järjestöjen nykyiset jäsenet, paikalli-
set vammaisten henkilöiden yhdistyk-
set, eri lajien urheiluseurat sekä muut 
vammaisurheilua edistävät ja tukevat 
yhteisöt. 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä 
muu oikeuskelpoinen yhteisö, sää-
tiö tai yksityinen henkilö, joka haluaa 
edistää ja tukea liiton toimintaa. 

Varsinaisen jäsenen sekä kannatus-
jäsenen hyväksyy VAU:n hallitus. Jäse-
nyys tulee tämän jälkeen voimaan heti 
kun jäsenmaksu on maksettu. 

Jäsenmaksu on vuosina 2010–2012 
kaikilta varsinaisilta jäseniltä 30 euroa/
vuosi ja kannatusjäseniltä 100 euroa/
vuosi. Jäsenmaksu laskutetaan sen jäl-
keen, kun hallitus on vahvistanut jäse-
nyyden ja tämän jälkeen vuosittain ai-
na maaliskuun loppuun mennessä.

VAU:N ALUETOIMINTA 
TIEDOTTAA
VAU:n paikallisten liikuntatoimikun-
tien perustaminen aloitetaan vuoden-
vaihteen jälkeen. Jokaiselle alueel-
le pyritään ensimmäisessä vaiheessa 
perustamaan viisi paikallista liikunta-
toimikuntaa suurimpiin kaupunki- ja 
kuntakeskittymiin. Liikuntatoimikun-
tiin kutsutaan perustajajärjestöjen jä-
senyhdistykset ja seurat. Vaikka yh-
distyksenne ei olisikaan vielä vuoden 
alussa ehtinyt liittyä VAU:n jäseneksi, 
voi yhdistyksenne osallistua paikalli-
sen liikuntatoimikunnan toimintaan. 
Liikuntatoimikunnat keräävät yhtei-
sen pöydän ääreen paikallisten yhdis-
tysten ja seurojen sekä muiden yhteis-
työtahojen aktiivisia toimijoita. 

Mikäli yhdistyksenne tekee jo nyt ak-
tiivista yhteistyötä muiden paikal-
listen toimijoiden kanssa ja haluatte 
aloittaa paikallisen liikuntatoimikun-
ta toiminnan, niin voitte ottaa yhteyt-
tä Teemu Lakkasuohon, puh. 040 565 
1001 tai teemu.lakkasuo@vammaisur-
heilu.fi.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry on uusien ja suurien haastei-
den edessä. On tärkeää, että mahdol-
lisimman moni perustajajärjestöjen 
jäsenyhdistyksistä liittyy VAU:n jäse-
neksi. On myös huolehdittava siitä, et-
tä jäsenistö kokee VAU:n omakseen ja 
sitoutuu sen toimintaan ja hallintoon. 
Tässä asiassa tärkeässä roolissa tulee 
olemaan VAU:n aluetoiminta yhdes-
sä sitä tukevan koulutustoiminnan ja 
viestinnän kanssa. Aluetoiminnan tär-
keimpiä tehtäviä ovat jäsenistön koh-
tauttaminen toisiinsa sekä myös toi-
mia apuna tarkoituksenmukaisessa 
ja mahdollisimman kattavassa jäsen-
yhdistysten verkostoitumisessa omil-
la paikkakunnillaan ja alueillaan. Kou-
lutuksen ja viestinnän haasteena on 
mahdollisimman monipuolisen tie-
don ja osaamisen tarjoaminen mah-
dollisimman laajalle kohderyhmäl-
le. Kilpa- ja huippu-urheilun ja lajitoi-
minnan haasteena on löytää selkeät 
vastuut sekä toimiva työnjako ja yh-
teistoiminta Suomen Paralympiako-
mitean ja eri lajiliittojen kanssa sekä 
kehittää omaa lajien perustoimintaa 
yli 30 lajissa. Oman erityishaasteensa 
tuo kehitysvammaisten Special Olym-
pics –toiminnan ideologian ja eri toi-
mintatapojen juurruttaminen osaksi 
VAU:n eri toimialojen toimintaa.

PERTTI POUSI
VAU:N TOIMINNANJOHTAJA

Toiminnan-
johtajalta

VAU:n uutisia 
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Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry toimisto palvelee 

Jarmo Koivistooto-liikunnanohjaaja (pohjoinen alue)puh. 040 512 5296jarmo.koivisto@vammaisurheilu.fi

Jukka Parviainenapuvälineneuvojapuh. 045 677 0516solia@vammaisurheilu.fi

Petri Räbinäaluetoiminnan suunnittelija (itäinen alue)puh. 050 596 5014 petri.rabina@vammaisurheilu.fi- lajit: ampumaurheilu, keilailu, shakki ja sokkopingis

Timo Pelkonenaluetoiminnan suunnittelija (läntinen alue)puh. 050 596 6501timo.pelkonen@vammaisurheilu.fi- lajit: maalipallo

Tiina Siivonenaluetoiminnan suunnittelija (eteläinen alue)puh. 040 833 4869tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi

HARRASTELIIKUNTA  JA ALUETYÖTeemu Lakkasuotoimialapäällikköpuh. 040 565 1001teemu.lakkasuo@vammaisurheilu.fi

Elina Holopainenlajikoordinaattoripuh. 045 139 7373elina.holopainen@vammaisurheilu.fi- lajit: judo, hiihto, lumikenkäily, melonta, purjehdus, ratsastus, soutu, taitoluistelu, voimistelu, yleisurheilu sekä Special Olympics toiminta

Suvi Aholajikoordinaattoripuh. 0400 933 312 suvi.aho@vammaisurheilu.fi- lajit: alppihiihto, kelkkajää-kiekko, lentopallo, pyöräily,pyörätuolitennis, pyörätuoli-rugby, pöytätennis, uinti ja voimanosto

Harri Lindblomlajikoordinaattoripuh. 044 361 7353harri.lindblom@vammaisurheilu.fi- lajit: boccia, petanque, bocce, golf, jalkapallo, jousiammunta, koripallo, pyörätuolitanssi, salibandy ja sulkapallo

KILPA- JA  HUIPPU-URHEILUHannele Pöystitoimialapäällikköpuh. 050 517 6151hannele.poysti@vammaisurheilu.fi- lajit: curling

Nina Peltonenoto-liikunnanohjaajapuh. 050 400 1532nina.peltonen@vammaisurheilu.fi

OTO-LIIKUNNANOHJAAJATPiritta Asunta (hoitovapaalla)koulutussuunnittelija

Tuomas Törrönennuorisotoiminnan suunnittelijapuh. 050 408 6152tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi

NUORISO JA KOULUTUSAija Saaritoimialapäällikköpuh. 040 506 4208aija.saari@vammaisurheilu.fi

Eeva Paasikariviestintäassistenttipuh. 045 136 8695 eeva.paasikari@vammaisurheilu.fi

VIESTINTÄ

Nina Jakonenviestintäpäällikköpuh. 040 502 3784nina.jakonen@vammaisurheilu.fi

Pertti Walleniustoimistoapulainen

Maija Etholentoimistosihteeripuh. (09) 4257 9824maija.etholen@vammaisurheilu.fi

Anu Bomantoimistosihteeri puh. 044 361 3322anu.boman@vammaisurheilu.fi

Eija Kangas-Virtanentoimialapäällikköpuh. 0400 709 596eija.kangas-virtanen@vammaisurheilu.fi

HALLINTO, TALOUS JA JÄRJESTÖTOIMINTA Pertti Pousitoiminnanjohtaja puh. 050 571 6891pertti.pousi@vammaisurheilu.fi

Suomen Vammaisurheilu ja  -liikunta VAU ry
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki
puh. (09) 4257 9824, fax (09) 4257 9825
www.vammaisurheilu.fi
Avoinna: ma-pe 9-16
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ALPPIHIIHTO

ALPPIHIIHDON JA LUMILAUTAILUN 
PUJOTTELUKISA (TALVILIIKUNTAPÄIVÄ)
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää alppi-
hiihdon ja lumilautailun pujottelukisan näkö- liikunta- ja ke-
hitysvammaisille sekä elinsiirtoväelle 14. maaliskuuta klo 
12.00–13.00 Jyväskylässä. Kilpailupaikka on Laajavuori (Laaja-
vuorentie 15). Kilpailu on avoin kaikille lajista kiinnostuneille 
alppihiihtäjille sekä lumilautailijoille. Kilpailuissa sovelletaan 
kehitysvammaisten Special Olympics -sääntöjä. Kilpailussa 
kilpailijat jaetaan ensimmäisen laskun jälkeen ajan mukaan 
3–8 kilpailijan tasoluokkiin, joissa lasketaan kilpailulasku. Kil-
pailuihin ei ole ikärajaa. Kilpailut ovat maksuttomat.
Laji: pujottelu, jossa lasketaan kaksi kierrosta (tasoluokitus-
lasku ja kilpailulasku) 
Ilmoittautumiset kilpailuun 5.3.2010 mennessä Special 
Olympics Finland lumilautailun päävalmentajalle: Juhana 
Heikkala juhana.heikkala@gmail.com
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32.

ALPPIHIIHDON SM-KILPAILUT 
Vammaislaskijoiden alppihiihdon SM-kilpailut järjestetään 
alppihiihdon Audi Cup -kilpailujen yhteydessä 16.–18.huhti-
kuuta 2010 Levillä. Kilpailut ovat avoimet liikunta-, näkö- ja 
kehitysvammaisille sekä elinsiirtoväen laskijoille. Lajeina ovat 
supersuurpujottelu, suurpujottelu ja pujottelu. Tarkempi kil-
pailuaikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Kilpailuissa nouda-
tetaan alppihiihdon kansainvälisiä sääntöjä. Liikunta- ja nä-
kövammaisten laskijoiden tuloksissa käytetään kansainvä-
lisen Paralympiakomitean (IPC) kerroin systeemiä. Kehitys-
vammaisten ja elinsiirtoväen laskijat laskevat omissa sarjois-
saan, joissa tulokset laitetaan normaaliin tapaan aikajärjeste-
tykseen. 
Ilmoittautumiset ja maksut SM-kisoihin tulee tehdä 2.4.2010 
mennessä. SM-kisojen osallistumismaksu on 20 euroa/hlö si-
sältäen kaikki lajit. Maksu tulee suorittaa Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta VAU ry:n tilille 8000187-10023586. Maksuun 
viitteeksi: AlppiSM/oma nimi.
Majoituksia voi tiedustella suoraan Levin Matkailuneuvon-
nasta: Levin Matkailu Oy, puh: (016) 639 3300, fax (016) 643 
469 tai levi.info@levi.fi 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Lauri Louhivirta, puh. 040 543 2624, lauri@louhivirta.fi

AMPUMAURHEILU

ILMAKIVÄÄRI AMMUNNAN SM-KILPAILUT 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää Vierumä-
ellä 18-20. maaliskuuta ilmakiväärin ammunnan SM-kilpailut.
Lajit ja sarjat: Sunnuntaina 20.3. klo 10 alkaen näkövam-
maisten pysty (R10) kilpasarja M 60 lks, N 40 lks B1 - B3, B4. 
Sunnuntaina 20.3. (iltapäivällä) näkövammaisten makuu 
(R11) kilpasarja M ja N B1 - B3, B4  60 lks ja harrastesarja B1 - 
B4 M+N 30 lks. 
Tarkempi aikataulu vahvistetaan ilmoittautumisajan päätyt-
tyä. Makuuammuntaan pääsee karsintakilpailujen perusteella 
ja ampujille ilmoitetaan 15.2 jälkeen kisoihin pääsystä.
Ilmoittautuminen keskiviikkoon 28.2. klo 24 mennessä: säh-

köpostilla osoitteeseen erkki.hakkinen@pp.inet.fi tai petri.ra-
bina@vammaisurheilu.fi 
Liikuntavammaiset voivat ilmoittautua nestistä osoitteella 
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/sm-
kilpailut/?x1254458=2829577

BOCCIA

YSTÄVÄNPÄIVÄ BOCCIA
Mäntän Seudun Invalidit ry järjestää Ystävänpäivän Boccian 
13. helmikuuta 2010 Vilppulan urheilutalolla (Hopunmäentie 
15) klo 9.30 alkaen.  
Sarjat: joukkue ja pari. Hyvityspisteet käytössä. Joukkueis-
sa ja pareissa pelaavien henkilöiden arvonta tapahtuu paikan 
päällä.  Kisajärjestäjä muodostaa kilpailuun tarvittavan mää-
rän joukkueita ja pareja, ja kukin pelaaja arpoo itsensä jouk-
kueeseen/pariin. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan 
henkilömäärä. Tavarapalkinnot.
Osallistumismaksu on 5 euroa/hlö ja se maksetaan Mäntän 
Seudun Invalidien tilille: 552107-412876.
Ilmoittautumiset viimeistään 8.2. mennessä: Onerva Uutte-
ra, Hallituskatu 13 A 6, 35800 Mänttä tai onerva.uuttera@nic.
fi.Omat pallot mukaan. Kahvio, arpajaiset.

VIII HARJAVALTA BOCCIA
Harjavallan Seudun Invalidit ry järjestää boccian avoimet 
joukkuekilpailut 20. helmikuuta 2010 klo 9.00 Nakkilan Lii-
kuntakeskuksessa (Kuntopolku 1).
Sarjat: yleinen, naiset ja parikilpailu, luokat 1-3. Parin ei tarvit-
se kuulua samaan yhdistykseen. Hyvityspisteet käytössä.
Osallistumismaksu on 15 euroa/joukkue ja 12 euroa/pari ja se 
maksetaan tilille 210918-14403.
Ilmoittautumiset 15.2. mennessä: Harjavallan Seudun Inva-
lidit ry, Keskustie 5 A 3, 29200 Harjavalta, puh. (02) 537 3671, 
haseinva@dnainternet.net.
Lisätiedot: Jaakko Ketonen, puh. 0400 864 639.
Omat pallot ja mittatikut mukaan. Kilpailupaikalla mahdolli-
suus ruokailuun.

HÄRMÄ BOCCIA
Härmäin Invalidit ry järjestää avoimet boccian joukkuekilpai-
lut 27. helmikuuta 2010 alkaen klo 9.00. Kilpailupaikkana on 
Alahärmän koulukeskus (Koulukuja 2.)
Osallistumismaksu on 15 euroa ja se maksetaan Härmäin In-
validien tilille: OP 474010-221569.
Ilmoittautumiset 23.2. mennessä: Antti Porre, Viitalantie 5 C 
14, 62300 Härmä, puh. (06) 484 9539, 040 565 3584, antti.por-
re@gmail.com. Omat pallot mukaan, kilpailupaikalla kahvio ja 
ruokailumahdollisuus.

WILLIMIES BOCCIA 
Etelä-Saimaan Invalidit ry järjestää avoimet bocciakilpailut 
10. huhtikuuta 2010 Sammonlahden liikuntahallissa klo 10.00 
(Ruskolahdenkatu 7).
Osallistumismaksu on 15 euroa/joukkue ja se maksetaan 
31.3. mennessä tilille: SHB 313130-1208008.
Ilmoittautumiset 31.3. mennessä: Etelä-Saimaan Invalidit Ry, 
Mikonsaarentie 15, 53300 Lappeenranta, puh. 0400 987 346, 
paivi.huhtiniemi@esitsto.inet.fi.

KILPAILUKUTSUJA
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Majoitusvaraukset: Loma- ja kokoushotelli Marjola, puh. 
(05) 452 4160.
Lisätiedot: Etelä-Saimaan Invalidit Ry, Marjatta Hirvikallio, 
puh. 040 776 6388. Omat pallot mukaan. Paikan päällä puffet-
ti ja arpajaiset. 

V REVONTULIBOCCIA
Tampereen Seudun Invalidit ry järjestää V Revontuliboccian 
17.-18. huhtikuuta 2010 Hankasalmessa (Lomakeskus Revon-
tuli, Valtatie 9 varrella). Kilpailut alkavat lauantaina klo 10.00 
ja jatkuvat sunnuntaina klo 9.00. 
Sarjat: luokat 1-3 parikilpailu (parin ei tarvitse kuulua samaan 
yhdistykseen) ja yleinen sarja joukkuekilpailu.
Osallistumismaksu on 12 euroa/pari ja 15 euroa/joukkue ja 
se maksetaan Tampereen Seudun Invalidit ry:n tilille: 114630-
871571. Maksaessa on ilmoitettava maksava yhdistys.
Ilmoittautumiset 12.4. mennessä: Lasse Mäkinen, Tampe-
reentie 480, 33880 Lempäälä, teemu.makinen2@gmail.com 
Majoituspaketti: 40 euroa/hlö (hotelli) tai 4 hengen mök-
ki/hlö. Hintaan kuuluu aamiainen, hotellisauna ja tanssiliput, 
artistina A.Mattila. Tarjolla myös paketti, joka sisältää tulles-
sa kahvin ja pienen suolaisen, päivällisen, sunnuntaina aami-
aisen ja lounaan – pakettihinta 70 euroa/hlö. Lisävuorokau-
det (EKL:n boccia 19.-20.4.) + 30 euroa/hlö/vrk. Lomakeskus 
Revontuli, puh. (014) 844 8291. Mainitse varatessa Revontuli-
boccia.
Lisätiedot: Lasse Mäkinen, puh. 0400 727 898. Omat pallot 
ja mittatikut mukaan. Ruokailumahdollisuus, hintatiedot pai-
kanpäällä.

BOCCIAN SM-KILPAILUT (HENK.KOHT.)
VAU:n boccian lajijaos järjestää boccian sisäkenttien henkilö-
kohtaiset SM-kilpailut 1.-2. toukokuuta 2010 Pajulahden lii-
kuntakeskuksessa (Pajulahdentie 167, Nastola).  Kilpailut alka-
vat lauantaina klo 10.00 (-22.00) ja jatkuvat sunnuntaina klo 
9.00.  Osanottovarmistus lauantaina klo 9.00 ja sunnuntaina 
klo 8.30.  Finaalit pelataan yhdellä kentällä.
Sarjat: luokat 1-3, naiset, yleinen ja seniorit. Kilpailuissa on 
käytössä säännöissä mainitut hyvityspisteet.  Mikäli seniorit 
sarjaan ilmoittautuu vähemmän kuin 7 osanottajaa, pelaajat 
jaetaan sukupuolen mukaisesti joko naisten tai yleiseen sar-
jaan, jollei ilmoittautumisen yhteydessä muuta pyydetä. Kil-
pailuissa pelataan sekä A-finaali (voittaja Suomen mestari) et-
tä B-finaali (sijoitukset 7-12).  
Osallistumismaksu on 16 euroa/hlö ja se maksetaan lajijaok-
sen tilille: 570081-2170159.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 12.4. mennessä: Onerva Uutte-
ra, Hallituskatu 13 A 6, 35800 Mänttä, onerva.uuttera@nic.fi. 
Sähköpostilla ilmoittautuneille lähetään kisainfo noin viikkoa 
ennen kilpailua.
Majoitus Pajulahden liikuntakeskuksessa, pakettihinta puoli-
hoidolla noin 60 euroa/hlö/2hh/vrk.
Majoitusvaraus on tehtävä 12.4. mennessä: Päivi Miettinen, il-
taisin puh. 045 676 4223, paivi.miettinen@dnainternet.net. 
Varausta tehdessä on ilmoitettava majoittujien nimet ja lii-
kuntaesteisyys.

HIIHTO

MAASTOHIIHDON SM-KILPAILUT  
(TALVILIIKUNTAPÄIVÄT)
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry sekä Huhtasuon 

Hiihto 2000 ry järjestävät maastohiihdon SM-kilpailut nä-
kö- liikunta- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirtoväelle 13.–
14. maaliskuuta Jyväskylässä. Kilpailukeskus on Huhtasuon lii-
kuntapuistossa. Kilpailussa noudatetaan VAU:n SM-kilpailu-
sääntöjä.
Kilpailuluokat, sarjat ja matkat
B1–B3, B4= näkövammaiset
T ja P 20v 1km, 2km, 5km
N ja M yleinen 1km, 5km, 10km
N ja M yli 50v 1km, 2km, 5km (omissa vammaluokissa, ei yh-
distettynä B1–B3)
Lw 2–9= liikuntavammaiset (pystyluokat)
T ja P 20v 1km, 2km, 5km
N ja M yleinen 1km, 5km, 10km
N ja M yli 50v 1km, 2km, 5km (omissa vammaluokissa, ei yh-
distettynä Lw 2–9)
Lw 10–12= liikuntavammaiset (kelkkahiihto)
T ja P 20v 1km, 2km, 5km
N ja M yleinen 1km, 2km, 5km
N ja M yli 50v 1km, 2km, 5km (omissa vammaluokissa, ei yh-
distettynä Lw 10–12)
K= kehitysvammaiset
T ja P 20v 1km, 2km, 5km
N ja M yleinen 1km, 5km, 10km
N ja M yli 50v 1km, 2km, 5km
E= elinsiirrokkaat
18–29 v
30–39 v
40–49 v
50–59 v
60–69 v
70+ 
kaikilla ikäluokilla1km, 2km, 5km
Kilpailuohjelma: lauantaina 13. maaliskuuta hiihdetään pe-
rinteisellä tyylillä (=P) ja sunnuntaina 14. maaliskuuta hiihde-
tään vapaalla tyylillä (=V). Kaikki kilpailut hiihdetään väliaika-
lähdöillä, 1km 15 s ja muut matkat 30 s välein.
Kilpailun tarkempi aikataulu nähtävissä ilmoittautumisajan 
päätyttyä internetissä http://www.huhtasuonhiihto2000.fi ja 
tiedusteltavissa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n 
toimistolta puh. (09) 4257 9824.  Palkintojenjako suoritetaan 
kilpailupäivänä kilpailupaikalla. 
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32. 
Osallistumismaksu on 8 euroa/laji ja se tulee maksaa 26.2. 
mennessä Huhtasuon Hiihto 2000 ry:n tilille 529095-210561, 
tiedoksi ”kilpailijan nimi ja VAU SM 2010”. Jälki-ilmoittautu-
mismaksu on 24 euroa/laji ja se tulee maksaa 10.3. mennes-
sä samalle tilille.
Ilmoittautuminen kirjallisena 26.2. mennessä os. Huhta-
suonhiihto 2000 ry, Nevakatu 1 F 13, 40340 Jyväskylä tai säh-
köposti: toimisto@huhtasuonhiihto2000.fi. Ilmoittautumises-
sa tulee näkyä urheilijan nimi, luokka ja laji sekä mahdollisen 
yhteyshenkilön nimi yhteystietoineen. 
Lisätiedot: Nina Peltonen puh. 050 400 1532, nina.pelto-
nen@vammaisurheilu.fi, Kimmo Aalto puh. 0500 797 758, 
kaalto@kopteri.net.

KEILAUS

KEILACUP 7. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2009–2010 seitsemäs osakilpailu keilataan 
Palloilukeskus Hutungissa 13. maaliskuuta, Vaajakoskella (Rei-
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10023586) 19.2.2010 mennessä. Viitteeksi "lumikenkäily ja ur-
heilijan nimi". Osallistumismaksuja ei palauteta, jos osallistu-
minen peruuntuu. Jälki-ilmoittautumismaksu Special Olym-
pics -luokassa 10 euroa/laji, joka maksetaan paikanpäällä. 
Avoimessa luokassa jälki-ilmoittautumismaksu 5 euroa/laji, 
joka maksetaan paikanpäällä.
Ilmoittautuminen: 19.2.2010 mennessä Maija Etholén, puh. 
(09) 4257 9824 tai maija.etholen@vammaisurheilu.fi.
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32.
Lisätiedot: Mika Valavuori, puh. 040 456 0701, mika.valavuo-
ri@kisakallio.fi.

PILKKI

PILKIN SM-KISAT (TALVILIIKUNTAPÄIVÄT
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry järjestää pilkin 
SM-kisat sunnuntaina 14. maaliskuuta Jyväsjärven Korkean-
koskenlahdella, joka sijaitsee aivan keskustan tuntumassa. 
Kilpailuaika on klo 10–14. Kilpailukeskus sijaitsee hotelli Al-
ban etelä päädyssä. Kilpailussa noudatetaan VAU:n SM-kilpai-
lusääntöjä.
Luokat: Miehet B1 (vain näkövammaiset), Naiset B1 (vain nä-
kövammaiset), Miehet B2 - B4 (vain näkövammaiset), Naiset 
B2 - B4 (vain näkövammaiset), Miehet yleinen (avoin kaikille), 
Naiset yleinen (avoin kaikille), Opassarja (yhdistetty miehet ja 
naiset) ja Joukkue ( kolme vapaavalintaista pilkkijää samasta 
yhdistyksestä, avoin kaikille)
Osallistumismaksu 10 euroa/pilkkijä tulee maksaa Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n tilille (SAMPO 800187-
10023586) 19.2. mennessä, viestiksi ”pilkki”. 
Ilmoittautumiset Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry Maija Etholenille, puh. (09) 4257 9824 tai maija.etholen@
vammaisurheilu.fi.
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32.

RATSASTUS

RATSASTUKSEN KILPAILUHARJOITUKSET 
Ratsastusseura Varsa, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry ja Näkövammaisten Ratsastajien ry järjestää aloittelija-
sarjan kouluratsastuskilpailun 21. maaliskuuta 2010 klo 10.00. 
Kilpailupaikkana on Huittisten Ratsastuskeskus (Kivirannan-
tie 240). Huittisten Ratsastuskeskuksessa kilpailuihin tähtäävä 
valmennus järjestetään pe-la. Ilmoittautumiset valmennuk-
seen osoitetaan puhelimitse tai sähköpostitse suoraan Huit-
tisten Ratsastuskeskukseen.
Luokat: Lainahevosluokat: Luokka 1 (Ryhmä 1A, ohjelma 3, 
2006), Luokka 2 (Ryhmä 1B, ohjelma 12, 2006), Luokka 3 (Ryh-
mä 2, ohjelma 22, 2006), Luokka 4 (Ryhmä 3, ohjelma 32, 
2006), Luokka 5 (Ryhmä 4, ohjelma 40, 2006). Kaikki luokat 
ovat avoimia kaikille vammaisratsastajille myös omilla hevo-
silla. SRL:n luokitusta ei tarvita, joten jokainen voi osallistua 
mihin luokkaan haluaa omien taitojensa mukaisesti. Kilpai-
luissa noudatetaan SRL:n vammaiskilpailusääntöjä. Ratsasta-
jan tulee edustaa SRL:n jäsenseuraa, SOG tai muuta yhdistys-
tä. Ratsastajalla on oltava vakuutus.
Lähtömaksu on 10 euroa/luokka, hevosvuokra 10 euroa/
luokka. Kaikki maksut maksetaan kilpailukansliaan tai Huittis-
ten Ratsastuskeskuksen tilille 445610-23280, Huittisten SP.
Majoitus: Huittisten Ratsastuskeskus/Rekikosken Majoitus-

nontie 7) puh. 010 423 2200. Kisat alkavat klo 10.00. 
Luokat sarjan keskiarvon mukaan seuraavasti: A 160 ja yli, B 
140, C 120, D 100 ja E alle 100 pistettä. Näkövammaisilla kei-
laajilla tulee olla voimassa oleva luokitus B1-B4.
Kilpailussa heitetään kuusi sarjaa ja jokaisen luokan kolme pa-
rasta palkitaan.
Kilpailumaksu on 20 euroa / keilaaja ja se on maksettava yh-
distyksittäin 19.2. mennessä, Keski-Suomen Näkövammaiset 
ry tilille 800016-919816, viestiksi ”keilacup”. 
Ilmoittautuminen 19.2 mennessä: Mauno Sirviölle sirvio.
mauno@kolumbus.fi.
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32.

KEILAILUN JOUKKUE SM 14.3.2010
Keilailun joukku-SM käydään 14. maaliskuuta ja kilpailupaik-
ka on Jyväskylän keilahalli, (Pupuhuhdantie 4) puh. 0207 600 
990. Yhdistykset voivat muodostaa 3-henkisiä joukkueita. Kil-
pailussa noudatetaan vuoden 2010 SM-kilpailusääntöjä. Kil-
pailu alkaa sunnuntaina klo 10.00.
Kilpailumaksu 30 euroa/ joukkue tulee maksaa Suomen 
Vammaisurheilu  ja –liikunta VAU ry:n tilille (SAMPO 800187-
10023586) 19.2. mennessä. Viestiksi "keilajoukkue".
Ilmoittautumiset Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry Maija Etholenille, puh. (09) 4257 9824 tai maija.etholen@
vammaisurheilu.fi.
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32.

KEILACUP 2009–2010
Syksyllä alkanut keilacup jatkuu kevään kierroksilla. Kierrokset 
järjestetään: 6. kierros 13. helmikuuta Tampereella, 7. kierros 
13. maaliskuuta Jyväskylässä ja 8. kierros 17.huhtikuuta Poris-
sa. Kilpailujen järjestäjä päättää osanottomaksun, johon sisäl-
tyy mm. ratamaksu ja palkintoraha enintään 4.00 euroa / kei-
laaja
Luokat kilpailuluokat henkilökohtaisessa kilpailussa ja tasoi-
tukset joukkuekilpailussa: tasoitus / sarja. A-luokka (-ka. yli 
160 p, 0 p), B-luokka (-ka. 140 - alle 160 p, 20 p), C-luokka (-ka. 
120 - alle 140 p, 40 p), D-luokka (-ka. 100 - alle 120 p, 60 p), E-
luokka (- ka. alle 100 p, 80 p).
Lisätiedot: 6. kierros Leena Yrjänäinen puh. 040 729 1053, 7. 
kierros Mauno Sirviö puh. 0400 544 178, 8. kierros Kari Vilja-
nen puh. 050 408 6152.
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32.

LUMIKENKÄILY

LUMIKENKÄILYN SPECIAL OLYMPICS -KILPAILU 
(TALVILIIKUNTAPÄIVÄT) 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää lumiken-
käilyn Special Olympics -kilpailun 13. maaliskuuta 2010 klo 
11.00 Jyväskylässä. Kilpailupaikka on Laajavuori (Laajavuo-
rentie 15).
Lajit: 100 m, 800 m
Luokat: kehitysvammaiset naiset ja miehet (Special Olym-
pics), avoin luokka (kaikille vammaryhmille yhteinen) naiset 
ja miehet
Aikataulu: Klo 11.00 Luokittelukilpailu kehitysvammaiset 100 
m (N/M), klo 11.30 varsinainen kilpailu kehitysvammaiset 100 
m (N/M), klo 12.00 100 m avoin luokka (N/M), klo 12.30 800 m 
kehitysvammaiset (N/M), avoin luokka (N/M).
Osallistumismaksu 5 euroa/laji tulee maksaa Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU ry:n tilille (SAMPO 800187-

Lehden rakenne
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Teema TEKSTI OUTI LINDROOS KUVAT OPM:N KUVA-ARKISTO

Vaikuttajana 
Haukilahti
OPM:n selvitysmies tuki yhdistymistä 

- Uudelle järjestölle on myös tärkeää 
huolehtia avoimista ja suorista suh-
teista myös toisiin urheilu- ja liikun-
tajärjestöihin sekä toimijoihin. Lii-
kunnan löytäminen ja säännöllinen 
harrastaminen on yhteinen haaste 
järjestöille, sillä nettikoneella istumi-
nen tuntuu kiinnostavan nuoria yhä 
enemmän.

Kunnossa Kaiken Ikää –
ohjelma lähellä sydäntä
Timo Haukilahti on 63-vuotiaana ak-
tiivinen oman lajinsa koripallon pa-
rissa. Vapaa-aikanaan hän liikkuu 
koripallokentän lisäksi myös kunto-
salilla ja sauvakävellen. Muutaman 
vuoden päästä liikuntakulttuurin 
kehittäminen, ministeriön suunnas-
ta, saa hänen osaltaan jäädä. Eläke-
läisenä Haukilahti toivoo löytävänsä 
enemmän aikaa hiihtämiselle. 
- Vaimon kotikaupungissa Jyväsky-
lässä on hyvin lunta. Ladulla aion 
viettää aikaa. Alamäkitekniikkani 
vaatii vielä hiomista, ettei mäki vie 
miestä, hän naurahtaa.

Timo Haukilahti on ennenkin ollut 
mukana valtionapua saavien urhei-
lujärjestöjen rakennemuutoksessa. 
Hän laskee, että vammaisurheilujär-
jestöjen yhdistyminen on hänen työ-
uransa neljäs organisaatiomuutos.
- Nyt loppuunsaatettu yhdistymis-
prosessi ei ollut urallani kaikkein 
hankalin tai monimutkaisin. Jokai-
sessa vammaisurheilujärjestössä oli 
tehty paljon asioita jo etukäteen. Ai-
kaa käytettiin yhteisen mielipiteen 
muodostamiseen ja tavoitteet olivat 
realistiset.
- Luulen, että pystyin hyödyntä-
mään aikaisempia kokemuksiani täs-
sä prosesissa, Haukilahti sanoo. Hän 
kiittää samantien Näkövammaisten 
Keskusliiton liikuntatoimea, Suomen 
Invalidien Urheiluliittoa, Suomen Ke-
hitysvammaisten Liikuntaa ja Urhei-
lua sekä Elinsiirtoväen Liikuntaliittoa 
ennakkoluulottomasta päätöksen-
teosta. Selvitysmies ei halua ottaa 
itselleen ylimääräistä kunniaa vam-
maisurheilun uuden kattojärjestön 
syntymisestä. 

 Ympäristö muuttuu – 
tavat kehittyvät vähitellen
Vammaisurheilulla on erityispiirteen-
sä, joiden huomioiminen on myös 
valtion tehtävä. Haukilahti toteaa, 
että entistä yhtenäisemmälle vam-
maisurheilun äänelle on tarvetta. 

- 1970-luvulta asti esteettömyys- ja 
olosuhdeasiat on pyritty ottamaan 
huomioon. Tekemistä riittää edel-
leen, jotta yhdenvertaiset liikkumis-
mahdollisuudet toteutuisivat. 

VAU:n toiminnassa on mukana paljon 
erityistä tukea tarvitsevia urheilijoita, 
toimihenkilöitä, ohjaajia ja perheen-
jäseniä. Neljän erilaisen ja perinteik-
kään toimijan yhteisen arjen ei odo-
teta alkavan ihan kitkatta.
- Toimintaympäristö on nyt uuden-
lainen. Aiemmin toimittiin selkeästi 
vammaryhmittäin ja omissa liitoissa. 
Kokemuksesta sanoisin, että yhte-
näisten toimintatapojen muokkaa-
miseen menee muutama vuosi, ki-
teyttää Haukilahti.

Toimintaympäristö on muuttumassa 
myös uuden järjestön ulkopuolella, 
sillä liikuntalakiin ollaan tekemässä 
muutoksia. Esityksen mukaan erityis-
liikunnan jaoston tehtävää määritel-
lään jatkossa pelkästään asetuksella.
- Opetusministeriöllä on tahtoa huo-
lehtia edellytyksistä ja huomioida 
vammaisten erityinen tarve liikunta-
toimintaan osallistumiseen. 

Haukilahti kannustaa vammaisurhei-
lujärjestöä verkostoitumaan uudes-
sa ympäristössä. Hän puhuu nuorten 
tavoittamisesta liikunnan pariin.

Kokenut liikunnan asiantuntija Timo Haukilahti aloit-
ti vuoden 2010 opetusministeriössä liikuntayksikön 
päällikkönä. Hänelle vammaisurheilujärjestöjen yh-
distyminen on yksi pitkän työuran onnistumisista.

Timo Haukilahti on vapaa-ajallaan 

innokas koripallomies.

- Eläkeläisenä toivon löytäväni 

enemmän aikaa myös hiihtämiselle.
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Haukilahti elää niinkuin opettaa. Hän 
oli 15 vuotta sitten perustamassa 
tunnustettua Kunnossa Kaiken Ikää 
–ohjelmaa, jonka budjetti on yhteen-
sä kaksi miljonaa euroa. 
- Ensimmäistä kertaa KKI-ohjelmas-
sa tehtiin yhteistyötä sosiaali- ja 
terveyspuolen toimijoiden sekä lii-
kunnan kesken. Sektorirajat ylittä-
vän yhteistyön aikaansaaminen on 
KKI:ssä se asia, josta olen ylpeä.

Kilpaurheilukokemuksia 
katsomosta
Timo Haukilahti on tutustunut vam-
maisurheiluun paikanpäällä sekä lii-
kunta, näkö- ja kehitysvammaisten 
arvokilpailuissa. Paralympialaiset 
Ateenassa vuonna 2004 ja Special 
Olympics –kilpailut Irlannissa muuta-
maa vuotta aiemmin jäivät mieleen.
- Special Olympics –kilpailuissa sai 
aistia todella sen tunnelman, jossa 
kaikki voittavat. Siellä urheilua seura-
tessani kumoutui viimeistään se en-
nakkoluulo, että kehitysvammaiset 
olisivat keskenään samanlaisia. 

Liikuntalakiin 
muutoksia?

Opetusministeriössä on val-
misteilla liikuntalain ja –ase-
tuksen muutosesitys, joka 
astunee voimaan 2011. Työ-
ryhmän ehdotuksessa liikun-
ta-avustusta voisivat jatkossa 
saada vain liikuntajärjestöt, 
joille liikunta on pääasiallinen 
toimintamuoto. Muutoksella 
halutaan selkiyttää nykyistä 
sekavaa tilannetta, jossa veik-
kausvoittovaroista liikunnan 
valtionapua nauttivia järjes-
töjä on jo 130 ja uusia järjes-
töjä tulee mukaan vuosittain. 
Muutoksen myötä esimerkik-
si Soveltava liikunta SoveLin 
alaiset vammais- ja kansan-
terveysjärjestöt menettäisivät 
liikuntajärjestöstatuksensa. 
Valtionavun säilyttämiseksi 
jäsenjärjestöjen terveysliikun-
tatyölle SoveLi saattaa joutua 
etsimään roolia, jossa se ryh-
tyy jakamaan tukea jäsenil-
leen. 

VAU:n valtionapuun muutos-
esitys ei vaikuta, mutta VAU:n 
syntyprosessissa ennakoitiin 
muutos. Esimerkiksi jos Nä-
kövammaisten Keskusliiton 
liikuntatoimi olisi jatkanut 
omana toimialanaan vam-
maisjärjestön (NKL) sisällä, se 
ei olisi enää tulevaisuudessa 
ollut tämän ehdotuksen mu-
kaan valtionapukelpoinen. 

Näppäile nettiin

www.minedu.fi /OPM/
Tiedotteet/2009/09/
liikuntalaki.html?lang=fi 

Kilpailuperinteiden ero kävi myös 
ilmi katsomokokemuksista. Menes-
tystavoitteet ovat paralympialaisissa 
kovia.
- Tulevaisuuden haasteet ovat tiedos-
sa. Kansainvälinen kilpailu kovenee, 
kun uusia maita tulee mukaan. Val-
mennusta on kehitettävä, jotta suo-
malaisten huippusuorituksista voi-
daan jatkossakin nauttia..

Sukelsin ensimmäistä kertaa vammaisurheilun maail-
maan vuoden 1988 olympiakisojen alla, kun Pertti Po-
usi otti yhteyttä ja pyysi auttamaan Suomen Invalidien 
Urheiluliittoa varojenhankinnassa. Samaan aikaan olin 
tekemisissä Suomen Olympiakomitean tukiyritysten – 
Myötätuuliryhmän – kanssa. Pyrimme löytämään uusia 
tapoja olympiasponsoroinnin hyödyntämiseen.

Sain ajatuksen kytkeä Myötätuuliryhmä tukemaan myös 
paralympialaisiin valmistautuvia urheilijoita. Kehitte-
limme Suomen Kuvalehden kanssa näyttävän imago-
kampanjan. Osa Myötätuuliryhmän jäsenyrityksistä piti 
ajatusta hyvänä, osa yrityksistä ei ollut lainkaan yhteis-
työhaluinen. Mieleeni on jäänyt vapisevalla äänellä esi-
tetty toive: ”Kyllä me mukaan lähdemme, mutta pidä 
sitten ......... huoli siitä, ettei meidän yrityksen logo näy 
millään lailla vammaisurheilun yhteydessä”. Ja pidinhän 
minä, vastenmielisesti.

Näistä kaksinaismoralistisista ajoista on vierinyt 20 vuot-
ta ja tässä ajassa vammaisurheilu on hypännyt eteenpäin 

vähintäänkin yhtä pitkälle kuin Pertti Pousi vuonna 1968 
SE-loikassaan. Varsinkin asennepuolella muutokset ovat 
valtavia.

Vau!
Neljän vammaisurheilujärjestön yhdistyminen on vuoden 
2009 ehdoton urheiluteko. On oletettavaa, että jatkossa 
vammaisurheilun ääni kuuluu entistä painokkaampana. 
Tämä fuusio toimii myös esimerkinomaisena näyttönä ur-
heilumme rakenteelliselle uudistumiselle.

Onko mitään järkeä siinä, että monet pienet lajiliitot 
kamppailevat kädet vereslihalla samoista resursseista? 
Samankaltaisten/-henkisten liittojen fuusio saattaa ava-
ta aivan uusia mahdollisuuksia lajille ja sille kaikista tär-
keimmälle – nykyiselle tai potentiaaliselle asiakkaalle, ol-
koon tämä asiakas sitten urheilija, kuntoilija, valmentaja, 
tuomari, seuratoimihenkilö tai muu vastaava. Nyt lienee 
vihoviimeinen aika tarkastella urheiluyhteisöjen toimin-
taa ja palvelujen tuottamista asiakaslähtöisestä näkökul-
masta.

Mau!
Kissaihmisenä päästän loppuun vielä vienolla maukumi-
sella säestetyn ajatuksen. Olisiko aika lyödä myös Olym-
piakomitean ja Paralympiakomitean hynttyyt yhteen? 
Mikä voisi olla suurin este tälle yhdistymiselle? Entäpäs 
suurin hyöty?

Toivotan kaikille urheilijoille, Katja Saariselle ja kumppa-
neille, mitä parhainta menestystä Vancouverissa.

Tsau!

ERKKI ALAJA ON 
MAINOSTOIMISTO 
PÄHKINÄN TOIMI-
TUSJOHTAJA, URHEI-
LUMARKKINOINNIN 
URANUURTAJA JA 
MONIPUOLINEN 
URHEILUMIES.

 ” Olisiko aika lyödä myös 
Olympiakomitean ja 
Paralympiakomitean hynttyyt yhteen? 
Mikä voisi olla suurin este tälle 
yhdistymiselle? Entäpäs suurin hyöty?”
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- Nyt, kun kisoihin on vielä 2,5 aikaa, tilanne on 
mallillaan. Tilanne on hyvä ja aikataulussa ollaan. 
Vielä on rento olo, en ole osannut kehittää me-
nestyspaineita – hyvät ja rennot suoritukset on 
tavoitteena, liikuntavammaisten pystyhiihtäjien 
luokassa kilpaileva Tuomisto sanoi tammikuun 
alussa. 

Hämeenkyröläinen voitti viime kaudella maail-
mancupin kokonaiskilpailun ja MM-kultaa sekä 
aloitti tämän talven maailmancupin voitolla mie-
limatkallaan perinteisen 20 kilometrillä. Talven 
toisessa cup-kilpailussa Sjusjöenissä Tuomisto oli 
vapaan kympillä kolmas.
- Siellä huomasi, että porukka on eri harjoitusvai-
heessa. Itselle kisat antoivat varmuutta siitä, että 
perussuoritus riittää. Hiihto oli hyvää, mutta ei 
vielä valmista. Siitä kun saa vielä muutaman nap-
sun parempaan, on hyvä, Tuomisto sanoo.

Maailmancupia hiihdetään kolmella paikka-
kunnalla, joten Tuomiston kilpailukausi ennen 
paralympialaisia koostuu pitkälti kansallisista 
hiihtokilpailuista. Niitä onkin tarjolla harva se vii-
konloppu. Mitä kansallisten tuloksista voi päätel-
lä?
- Täytyy tietysti ottaa huomioon maasto, mutta 
jos kympin kisassa ero kärkeen on alle viiden mi-
nuutin, se on hyvä.

Suomen joukku-
een suurin mitali-
toivo Vancouverin 
paralympialaisissa 
on maastohiihtäjä 
Ilkka Tuomisto, jolla 
on realistiset mah-
dollisuudet mitalitaistoon kaikilla 
matkoillaan. Lähes valmiin raken-
nusinsinöörin päämatka on kui-
tenkin perinteisen kymppi.
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Tuomistolla mahdollisuudet 
jopa useampaan mitaliin

Ilkka Tuomisto juhli MM-kultaa kotikisois-

sa Vuokatissa 2009. 

- Vancouverissa tavoitteena on hyvät ja 

rennot suoritukset.
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Seuraa suomalaisten 
paralympiasuorituksia Ylen kanavilla

Torinosta arvokasta 
kokemusta kisaympyröistä

Tuomistolle paralympiaympyrät ovat jo 
tutut, sillä hän oli mukana jo Torinossa 
2006. Siellä hän oli neljäs ja kuudes, vaik-
ka ainekset parempaan olivat jo silloin 
olemassa ja omissa odotuksissaankin hän 
toivoi yltävänsä mitalille. Torinon jälkeen 
nyt 26-vuotias Tuomisto on kehittynyt ur-
heilijana vuosi vuodelta. 
- Torinon jälkeen itsevarmuutta on tullut 
lisää. Samoin kisakokemusta, tietää vähän 
mitä odottaa. Torinoa ennenkin alkusyk-
sy oli vaikea, mutta sen jälkeen alkutalvi 
meni hyvin. Silloin se vire ei vaan kestänyt 
loppuun asti, hän muistelee.

Vielä Torinossa Tuomistoa valmensi Kati 
Lehtonen, joka nosti nuoren hiihtäjän 
huipputasolle. Keväästä 2008 lähtien 
maastohiihdon maajoukkueeseen kuu-
luva Tuomisto on harjoitellut Mikko Vir-

YLE tarjoaa mahdollisuuden päästä Vancouverin
paralympialaisten tunnelmaan seuraavasti:

13.3. klo 10.00-10.25
14.3. klo 10.00-10.25
15.3. klo 9.50-10.38, uusinta klo 16.10-16.58
16.3. klo 9.50-10.38, uusinta klo 16.10-16.58
17.3. klo 9.50-10.38
18.3. klo 9.50-10.38, klo 23.50-00.30
19.3. klo 9.50-10.38, uusinta klo 16.10-16.58
20.3. klo 13.15-14.05
21.3. klo 13.15-14.05

Aikataulut ovat alustavia, joten niihin saattaa tul-
la vielä pieniä muutoksia. Muutoksista ilmoitetaan 
www.paralympialaiset.fi  –sivuilla.

Päivittäiset lähetykset Radio Suomen urheiluradi-
ossa kello 02.30 ja 9.05-9.15 . Kisoja seurataan myös 
YLE Urheilun nettisivuilla osoitteessa yle.fi /urheilu.

tasen opein, mikä on osaltaan tuonut 
parin vuoden aikana paljon kehitystä 
erityisesti vapaaseen hiihtotapaan. Vaik-
ka MM-kulta perinteisen 20 kilometrillä 
toteuttikin yhden Tuomiston urheilu-
uran unelmista, on paralympialaisilla 
hänellekin erityinen merkitys.
- On niillä iso merkitys varsinkin medi-
an osalta. Raa´asti sanottuna ne ovat ai-
noat kisat, jotka huomioidaan, Tuomisto 
sanoo kovasti odottamistaan paralym-
pialaisista..
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Tavoitteena paluu 
mitalikantaan

Myös Maija Löytynoja on jo yltänyt 
päälajissaan ampumahiihdossa maa-
ilmancupin palkintopallisijalle, joten 
paralympiamitali ei ole MM-neloselle 
utopiaa.
- Kausi on alkanut lupaavasti mutta 
mitalitavoitteen saavuttamiseksi kaik-
kien pitää tehdä vielä lujasti töitä. Van-
couverin olosuhteet sään puolesta 
voivat olla mitä vaan vesisateesta pak-
kaseen ja se asettaa erityisesti suksi-
huollolle kovat vaatimukset. Kaikkeen 
on varauduttava, ja takaiskuja esimer-
kiksi sairastumisen tai loukkaantu-
misen muodossa ei tietenkään kärsi 
tulla, Suomen paralympiajoukkueen 
johtaja Kimmo Mustonen sanoo.

Hiihtäjät lähtevät matkaan 5. maa-
liskuuta ja leireilevät muutaman päi-
vän Vancouverin lähellä sijaitsevassa 
maastohiihdon harjoituskeskuksessa 
ennen siirtymistä Whistlerin paralym-
piakylään. Alppihiihtojoukkue puo-
lestaan matkustaa Whistleriin 7. maa-
liskuuta.

Suomen joukkue koostuu neljästä 
maastohiihtäjästä ja yhdestä alppi-
hiihtäjästä, maastohiihtäjistä Löytyno-
ja ja Jarmo Ollanketo oppaanaan 
Marko Törmänen kilpailevat myös 
ampumahiihdossa. Pyörätuolicurlin-
gissa ja kelkkajääkiekossa Suomella 
ei vielä ole joukkuetta paralympialai-
sissa, mutta pyörätuolicurlingissa nä-
kymät ovat lupaavat Sotsin kisoja aja-
tellen. 
- Pyörätuolicurlingin harrastaminen 
Suomessa aloitettiin tosissaan vasta 
syksyllä 2007 ja siitä lähtien suunta on 

ollut jyrkästi nouseva. Tällä kaudella 
Suomen joukkue voitti Prahan kan-
sainvälisessä turnauksessa Kanadan, 
mikä on hieno osoitus joukkueen ta-
son noususta. Sotsi on heille todella 
realistinen tavoite ja yksi askel siihen 
tavoitteeseen on Kisakalliossa marras-
kuussa 2010 järjestettävä MM-karsin-
taturnaus, Mustonen kertoo.

Kari ja Argillander 
viimeisimmät 
kultamitalistit

Suomen talviparalympiahistorian 
menestyksekkäimmät kilpailut olivat 
Innsbruckissa 1984 ja Geilossa 1980. 
Molemmista tuomisina oli 34 mitalia, 
Innsbruckissa niistä peräti 19 oli kul-
taisia, Geilossa 15. Vuodesta 1994 läh-
tien Suomen mitalisaalis pieneni vuo-
sittain, kunnes Torinossa ei hyvistä 
suorituksista huolimatta tullut ainut-
takaan mitalia. Suomalaisten menes-

TEKSTI HEIDI LEHIKOINEN KUVAT HANNU JUKOLA

Suomen viiden urheilijan joukkueen tavoite Vancouve-
rin paralympialaisissa on selvä: paluu mitalikantaan Tori-
non nollasaldon jälkeen. Missio on yhdelle talviparalym-
pialaisten suurmenestyjälle realistinenkin, sillä ainakin 
Ilkka Tuomiston voi kuluvan kauden perusteella nostaa 
mitalisuosikiksi kaikilla maastohiihdon matkoilla. 

Maija Löytynoja 

tähtää Vancou-

verin paralym-

pialaisissa hyviin 

sijoituksiin niin 

hiihto- kuin am-

pumahiihtomat-

koillakin.

tyslaji talviparalympialaisissa on ollut 
maastohiihto. Suomi on saavuttanut 
vuosina 1976-2002 huikeat 164 mita-
lia. Ampumahiihdossa Suomi on saa-
vuttanut kahdeksan mitalia ja jo pa-
ralympialajiohjelmasta poistuneessa 
kelkkailussa yhteensä yhdeksän.

Suomen menestyksekkäimmät ur-
heilijat talviparalympialaisissa ovat 
maastohiihdossa ja ampumahiihdos-
sa kilpaillut Jouko Grip, joka voitti 10 
kultaa ja viisi hopeaa, sekä Tanja Kari 
(os. Tervonen), joka voitti maastohiih-
dossa 12 kultaa, yhden hopean ja yh-
den pronssin.

Suomen viimeisimmät talviparalym-
pialaisten kultamitalistit ovat Tanja 
Kari ja Jaana Argillander. Kari voitti 
Salt Lake Cityssä kolme kultaa ja lisäk-
si yhden pronssin. Argillander hiihti 
paralympiavoittajaksi samoissa kisois-
sa. Suomalainen mies voitti viimek-
si paralympiakultaa Naganossa 1998, 
kun kelkkahiihtäjä Kari Joki-Erkkilä 
otti kaksi kultaa.

Lisää kisainfoa, tuoreet kuulumiset, ta-
kavuosien menestyjien haastatteluja 
sekä paljon muuta löytyy Suomen Pa-
ralympiakomitean Vancouver 2010 –ki-
sasivuilta: www.paralympialaiset.fi..
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Hiihtokeskukset ja erityisesti hiihtokoulut 
ovat hiljalleen ottaneet yhä enemmän huomi-
oon myös soveltavan alppihiihdon tarpeita. 
Tarkastelussa on vammaisurheilutapahtumi-
en ja kerättyjen kokemusten kautta Suomen 
hiihtokeskuksien plussia ja miinuksia.

Ensimmäinen valtakunnallinen ke-
hitysvammaisten laskettupäivä 
järjestettiin Ystävänpäivänä1996 
Messilässä ja Häkärinteellä. Kehi-
tysvammaisille henkilöille suunnat-
tu tapahtuma laajeni myöhemmin 
vammaisten laskettelupäiväksi ja sit-
temmin lasketteluviikoksi. Häkärin-
teellä jatketaan perinnettä edelleen 
ja vuosittainen tapahtuma kerää 
rinteeseen lähes 1 000 osanottajaa. 
Myös Soveltavan Talviliikunnan ke-
hityshankkeen (2001-2003) ansiosta 
vammaisten henkilöiden mahdolli-
suudet esteettömään talviliikunnan 
harrastamiseen ovat kehittyneet.

Ympäri Suomea löytyy useita erita-
soisia hiihtokeskuksia vastaamaan 
monien talviharrastajien tarpeisiin. 
Hiihtokeskukset ovat lisänneet vä-
hitellen palveluidensa ja luontoko-
kemuksien esteettömyyttä. Esteet-
tömyydellä ei kuitenkaan tarkoiteta 
pelkästään liikkumisesteisten käyt-
täjien ympäristöä, vaan myös erilai-
suuden huomioimista. Valveutuneet 
hiihtokeskukset ja hiihtokoulut halu-
avat palvella kaikkia asiakkaitaan ta-
savertaisesti. 

Esteetön majoitus ja 
monipuoliset hissit 
oleellisia

Vertailussa on pyritty huomioimaan 
onnistuneen hiihtokeskusloman 
kannalta oleellisia asioita. Erityises-
ti huomioidaan apuvälineiden saa-
tavuutta, palveluita ja tiedonhan-
kinnan selkeyttä. Vertailu perustuu 
VAU:n sidosryhmien kokemuksien, 
verkkosivujen tarkasteluun ja tehtyi-
hin kyselyihin.

Ylläs 
(erityisesti Ylläsjärvi)
+ Ylläsjärven hiihtokoulusta on vuok-
rattavissa mono- ja biskikelkka, käytet-
tävissä myös hiihtokeskuksen pyörä-
tuoli.
+ Saaga hotellista on mahdollisuus 
lähteä esim. laskettelukelkalla suoraan 
rinteeseen ja laskea takaisin hotellille, 

TEKSTI EEVA PAASIKARI KUVAT MALIKE, JANNE RUOTSALAINEN

Verta-

simme!

Vertailussa Suomen 
hiihtokeskuksien 
soveltavan 
alppihiihdon tarjonta

hotellissa esteetöntä majoitusta.
+ Löytyy loivia ja leveitä rinnevaih-
toehtoja, monipuoliset hissivaihtoeh-
dot.
+ Saatavilla on useita soveltavaan 
alppihiihtoon koulutettuja hiihdon-
opettajia. 
+ Verkkosivuilla on erityismaininta 
soveltavasta alppihiihdosta hiihto-
koulun hinnoin ja yhteystiedoin mai-
nittuna (verkkosivut myös kuudella 
kielellä).
+ Järjestetään Sovellettu LumiWer-
neri-hiihtokoulu lapsille viikolla 16.
– Verkkosivut ovat hieman sekavat, 
tietoa vaikea löytää.

Himos
+ Hiihtokeskuksesta löytyy vuokrat-
tava biskikelkka.
+ Löytyy loivia ja leveitä rinnevaih-
toehtoja sekä monipuoliset hissi-
vaihtoehdot.
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+ Palvelukokemukset ovat olleet 
erinomaisia.
– Majoitus on kaukana ja esteellistä.
– Hiihtokouluopettajista on suurem-
pi kysyntä, kuin mitä on mahdollista 
tarjota.
– Sivuilla ei mainintaa soveltavas-
ta alppihiihdosta tai sitä opettavista 
hiihtokouluopettajista.

Levi
+ Hiihtokoululla vuokrattavissa bis-
kikelkka.
+ Järjestetään Sovellettu LumiWer-
neri-hiihtokoulu lapsille viikolla 16.
+ Selkeät verkkosivut ja hiihtokou-
lun verkkosivuilla on maininta sovel-
tavasta alppihiihdosta.
+ Majoitus lähellä rinnettä ja estee-
töntä.
– Vain yksi tuolihissi, ei mattohissiä.
– Biskikelkkaa vuokrataan vain, jos 
ostaa hiihdonopettajan mukaan 
opastamaan, mikä lisää huomatta-
vasti kustannuksia.

Jutun asiantuntija 
Susanna Tero
Aikuis-Malike-projektin pro-
jektipäällikkö, Suomen Hiih-
donopettajat ry:n kouluttaja 
ja VAU:n alppihiihtojaoston 
puheenjohtaja Susanna Tero.
- Olen seurannut sovelta-
vaa alppihiihtoa kymmenen 
vuoden ajan ja muutosta on 
tapahtunut paljon, erityi-
sesti apuvälineiden moninai-
suudessa ja hiihtokeskuksien 
huomiossa hankkia apuväli-
neitä. Soveltavan alppihiih-
don ohjaaja –moduuliin osal-
listuneet hiihdonopettajat 
ovat osaltaan levittäneet hiih-
tokeskuksissa tietoisuutta. 
Toivon, että tulevaisuudessa 
lajin harrastajat voisivat saada 
palvelut kokonaisuudessaan 
hiihtokeskuksista.
- Apuvälineet ovat valitet-
tavasti niin kalliita, ettei nii-
tä ei voi odottaa löytyvän jo-
kaisesta suksivuokraamosta. 
Tärkeintä olisi, että hiihtokes-
kuksista löytyisi osaaminen ja 
oikeata tietoa osattaisiin etsiä. 
Olen läheltä kokenut, miten 
hienoa on tarjota ja opettaa 
eri vammaryhmille mahdolli-
suus harrastukseen, josta itse 
paljon nautin.

susanna.tero@kvtl.fi 

Vuokatti
+ Hiihtokeskuksesta löytyy sovelta-
van alppihiihdon välineitä mm. biski-
kelkka.
+ Rinnevaihtoehdot ovat hyvät.
+ Hiihtokeskuksella on selkeät hyvät 
verkkosivut ja hiihtokoulun sivuilla 
soveltavasta alppihiihdosta.
+ Järjestetään Sovellettu LumiWer-
neri-hiihtokoulu lapsille viikolla 14
– Rinteillä ei ole käytössä mattohissiä.
– Majoitus on kaukana. 

Messilä
+ Hiihtokeskuksesta löytyy vuorat-
tavia soveltavan alppihiihdon väli-
neitä. 
+ Rinnevaihtoehdot ovat hyvät.
- Rinteillä ei ole käytössä matto- tai 
tuolihissiä.
– Majoitus on esteellistä. 
– Palvelut ovat melko esteellisiä.
– Selkeillä ja muuten hyvillä verkko-
sivuilla ei mainintaa soveltavasta alp-
pihiihdosta.
 

Palvelut monipuolistuvat
Soveltavan alppihiihdon ohjaaja 
-koulutus antaa hiihdonopettajille 
ja muillekin ammattiryhmille taito-
ja soveltaa opetusta kohderyhmille, 
hyödyntää opetuksessa apuvälineitä 
sekä ohjata oppilaita apuvälineiden 
hankinnassa. Suomessa on jo noin 
80 hiihdonopettajaa, jotka ovat suo-
rittaneet soveltavan alppihiihdon tai-
tomoduulin.

Ota rohkeasti yhteyttä hiihtokeskuk-
sen hiihtokouluun ja tilaa opetus 
mahdollisimman ajoissa. Näin var-
mistat, että sinua on opettamassa so-
veltavaan alppihiihtoon perehtynyt 
opettaja ja tarvittavien välineiden 
hankkimiselle on riittävästi aikaa..

Näppäile nettiin

Ski.fi -sivustolta löytyy sovel-
tavan alppihiihdon opettajien 
yhteystiedot ja lisätietoa sovel-
tavasta alppihiihdosta.
www.ski.fi /Opettajarekisteri

Käytä SOLIAn ja Malikeen väli-
netarjontaa – molemmilla väli-
neitä pysty- ja kelkkalaskette-
luun sekä lumilautailuun!
SOLIA www.vammaisurheilu.
fi  (harrasteliikunta -> SOLIA)
Malike www.malike.fi 

KUVA SANNA VÄLKKILÄ

Lisätietoja

Alppihiihdon lajijaosto,
lajikoordinaattori
Suvi Aho, puh. 0400 933 312
suvi.aho@vammaisurheilu.fi 
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Lyhyesti

Kirsti Pennaselle  
Pro Urheilu 
-tunnustus

Kulttuuri- ja urheiluminis-
teri Stefan Wallin jakoi 
16. joulukuuta Pro Urhei-
lu –tunnustuspalkinnot ja 
–mitalit. Yksitoista urheili-
jaa sai opetusministeriön 
jakaman Pro Urheilu –tun-
nustuspalkinnon, joka on 
suuruudeltaan 20 000 eu-
roa. Vammaisurheilijoista 
Pro Urheilu –tunnustuspal-
kinnon vastaanotti hiihtäjä 
Kirsti Pennanen.

Pohjois-Savon Näkövam-
maisia edustanut Kirsti 
Pennanen saavutti ural-
laan neljä paralympia-
kultaa, yhden hopean ja 
pronssin sekä kuusi maa-
ilmanmestaruutta. Penna-
nen on ensimmäinen suo-
malainen näkövammainen 
hiihdon naisten paralym-
piavoittaja. Kirsti Penna-
nen nosti saavutuksillaan 
näkövammaiset naishiihtä-
jät julkisuuteen suomalai-
sessa vammaisurheilussa.

Näkövammaisista urheili-
joista tunnustuksen on ai-
emmin saanut Pekka Kuja-
la vuonna 2004. Pro Urheilu 
-tunnustuspalkintoja on 
myönnetty vuodesta 2000 
alkaen. Tunnustuspalkin-
not voidaan myöntää mer-
kittävästä urheilu-urasta tai 
huomattavasta urheilusaa-
vutuksesta.

Urheilun rooli 
kasvaa EU:ssa
Urheilu sai oikeusperustan Euroopan 
unionissa Lissabonin sopimuksen hy-
väksymisen myötä 1.12.2009, mikä tar-
koittaa, että urheilun asema virallistuu 
unionin päätöksenteossa. Pilottiohjel-
missa luodaan parhaillaan pohjaa EU:n 
tuleville urheilulinjauksille. Toukokuus-
sa järjestetään ensimmäinen urheilu-
ministereiden neuvosto ja komission 
tiedonanto urheilusektorin tulevaisuu-
den linjoista on luvassa 2010. Varsinai-
nen ohjelma käynnistyy 2014. Sen odo-
tetaan perustuvan aiemmin laadittuun 
urheilun valkoiseen kirjaan. Suomen Lii-
kunnan ja Urheilun tavoitteena on aiem-
paa parempi tasapaino ammattimaisen 
urheilun ja mm. terveyden edistämisen, 
urheilun vapaaehtoisen kansalaistoi-
minnan ja koulutuksen välillä. 

Urheilu on osa Lissabonin sopimuksen 
artiklaa 165. Artiklassa mainitaan ta-
pauskohtaisesti tulkittavat urheilun eri-
tyispiirteet, vapaaehtoisuuteen perus-
tuvat rakenteet sekä yhteiskunnallinen 

ja kasvatuksellinen tehtävä. Artiklassa 
6 korostetaan EU-jäsenvaltioiden roolia 
ja unionin tuki- ja täydennystoimia ur-
heilun alalla. Urheilun erityispiirteisiin 
kuuluvat urheilujärjestöjen itsenäisyys, 
urheilun omien sääntöjen huomiointi ja 
urheilun pyramidirakenne ruohonjuu-
ritasolta huippu-urheiluun sekä näiden 
välillä toimiva solidaarisuus.

Mitä muutos tarkoittaa 
vammaisurheilun 
näkökulmasta?

Urheilun saama rahoitus lisääntyy mer-
kittävästi. Eurooppalaisuuden ydintä 
ovat integraatio ja inkluusio, mikä laa-
jassa mielessä tarkoittaa kaikenlaista 
syrjäytymisen ja sosiaalisen sulkemisen 
vastaista työtä. Urheilulla nähdään täs-
sä työssä tärkeä rooli. On luultavaa, että 
eurooppalaisen urheilun hankkeita tul-
laan tulevaisuudessa arvioimaan paino-
tetusti tästä näkökulmasta.    

www.slu.fi/liikuntapolitiikka/
eu-politiikka2
www.slu.fi/lum/numero_17_2009

Urheilija-apuraha 21 vammaisurheilijalle

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan 
Wallin on myöntänyt 82 kesälajien ur-
heilijalle yhteensä 952 500 euroa urhei-
lija-apurahoina. Urheilijoista 56 edustaa 
olympialajeja, viisi ei-olympialajeja ja 21 
vammaisurheilua.

Apurahan tavoitteena on taata urheili-
jalle taloudellinen perusturva ammatti-
maista harjoittelua ja valmentautumista 
varten. Verovapaa urheilija-apuraha on 
15 000 tai 7 500 euroa. Apurahat myön-
netään veikkausvoittovaroista.
- Valtion talousarviossa on tälle vuodel-
le varattu huippu-urheilun kehittämi-
seen yhteensä 1 700 000 euroa. Tämä on 
noin 37 prosenttia enemmän kuin viime 
vuonna, kertoo Wallin. 

Verottomia urheilija-apurahoja on 
myönnetty vuodesta 1995 lähtien. Esi-
tykset apurahojen saajista tekevät Suo-
men Olympiakomitea ja Suomen Para-
lympiakomitea. 

Vammaisurheilijoille 
myönnetyt apurahat

Suuri apuraha (15 000)
Ammunta: Minna Leinonen ja Jukka 
Mikkonen
Jousiammunta: Osmo Kinnunen ja 
Saana-Maria Sinisalo
Judo: Jani Kallunki
Pyöräily: Jarmo Ollanketo ja 
Marko Törmänen (pilotti)
Pöytätennis: Esa Miettinen
Ratsastus: Katja Karjalainen ja 
Jaana Kivimäki
Yleisurheilu: Leo-Pekka Tähti
Pieni apuraha (7 500)
Jousiammunta: Jean-Pierre Antonios ja 
Keijo Kallunki
Pyöräily: Arttu Mäkinen ja Aki Turunen
Tennis: Taneli Tenhunen
Uinti: Antti Latikka ja Meri-Maari 
Mäkinen
Voimannosto: Jussi Kokko ja 
Janne Piipponen
Yleisurheilu: Esa-Pekka Mattila

Näppäile nettiin
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Huipulla

Puhtaasti paras 

Puhtaasti paras -ohjelma kunnioittaa 
puhtaita urheilijoita ja reilun pelin ar-
voja. Ohjelma haastaa urheilua seu-
raavat suomalaiset, urheilujärjestöt, 
urheilijan lähipiirin ja urheilijat mu-
kaan reiluun peliin.

Puhtaasti paras -ohjelman tähdis-
töön kuuluvat keihäänheittäjä Ta-
pio Korjuksen johdolla judoka Jani 
Kallunki, yhdistetyn Anssi Koivu-
ranta, taitoluistelija Laura Lepistö, 
alppihiihtäjä Sanni Leinonen, ten-
nispelaaja Jarkko Nieminen, uimari 
Hanna-Maria Seppälä, naisten jal-
kapallomaajoukkue ja miesten sali-
bandyjoukkue. Tähdistö näyttää esi-
merkkiä siitä, kuinka pitkälle pääsee 
puhtaasti.

Tähdistön sensei
Näkövammainen judoka Jani Kallun-
ki taituroi viime vuoden EM-kilpai-
luissa itsensä korkeimmalle palkin-
tokorokkeelle. Kauden pääkilpailu 
käytiin heinäkuussa Unkarissa.
-  Kyllä se aina on tunteellinen het-
ki, kun kauden tärkeimmät väännöt 
ovat takana ja saa seisoa kultamita-
li kaulassa ja kansallislaulu pärähtää 
käyntiin.

EM-kultamitali on palkintokaapissa 
ja nyt tähtäin on asetettu maaliskuun 

TEKSTI NINA JAKONEN LÄHDE WWW.PUHTAASTIPARAS.FI 
KUVA ANTTI AIMO-KOIVISTO, LEHTIKUVA

MM-kilpailuihin Turkkiin.
-  Tavoitteena on saavuttaa MM-kul-
taa, kiteyttää Jani.
-  Peruskuntokausi alkoi hyvin, mut-
ta syksyllä kylkivamma haittasi har-
joittelua parisen kuukautta. Jouduin 
jättämään lajiharjoittelun pois, mutta 
muuten sain harjoiteltua täysillä. Nyt 
ollaan taas täydessä iskussa ja laji-
harjoitukset täyttävät harjoitusohjel-
man. Fiilis on ihan hyvä.

Testaajat tulivat kylään
Sana judo merkitsee pehmeää tie-
tä. Pehmeän tien kulkeminen vaatii 
kuitenkin rutkasti kovaa harjoittelua, 
sitkeyttä ja lahjakkuutta. Niitä löy-
tyy Jani Kallungista. Huumorintajui-
nen urheiluhieroja-kuntohoitaja on 
kivunnut Ateenan ja Pekingin para-
lympialaisissa pronssikorokkeelle. 
Hän on napannut EM-kultaa ja -ho-
peaa sekä MM-pronssia. Tähtäin on 
nyt Lontoon paralympialaisissa. Nä-
kövammastaan huolimatta Kallunki 
näkee kirkkaasti, mistä puhtaassa ur-
heilussa on kyse.
-  Viimeksi ADT:n testaajat tulivat il-
lansuussa kotiini ottamaan näytteen 
ja olivat tietysti tervetulleita. Tämä 
olikin toistaiseksi ainoa kerta, kun 
minut on testattu kotona, mutta sa-
manlaiset muodollisuudet testissä 
toki on niin kotosalla kuin kilpailuis-
sakin, kertoo Kallunki.
-  Dopingtesteissä tapaa aina muka-
via ihmisiä. Testaajat ovat asiallisia 
mutta rentoja. Joskus urheilijat va-
littavat, että testaus on virkaintoista 
toimintaa ja kyyläystä, mutta minul-
la on pelkästään mukavia kokemuk-
sia ADT:n testaustoiminnasta. Testaa-
minen on myönteinen asia. Testaajat 
tekevät töitä meidän huippu-urheili-
joiden eteen, jotta meillä olisi mah-
dollisimman tasapuoliset mahdolli-
suudet menestyä kisoissa. Eivät he 
piruuttaan tule nykäisemään hihas-
ta, että annas kaveri näyte purkkiin 
ja vähän äkkiä. He toimivat puhtaan 
urheilun puolesta..

Jani Kallunki on juhlinut paralym-

piapronssi sekä Ateenassa että Pe-

kingissä. Tammikuussa 2010 Jani oli 

ehdolla Esikuva-palkinnon saajaksi 

Suomen Urheilugaalassa. Palkintoa 

judoka ei saanut, sillä sen nappasi jal-

kapalloilija Laura Österberg Kalmari.

- En ensin edes uskonut koko ehdok-

kuutta! Mutta kun se meni tajuntaan, 

niin kyllä se kunnia-asialta on tuntu-

nut – jo ehdokkuuskin, kertoo Jani.

Info
Suomalaisia vammaisurheili-
joita testataan siinä kuin vam-
mattomiakin. Paralympia-
urheilu noudattaa Suomen 
antidopingsäännöstöä ja Kan-
sainvälisen Paralympiakomi-
tean antidopingsäännöstöä. 
Paralympiaurheilun ehdoton 
lähtökohta on eettisesti kes-
tävä, puhdas urheilu. Suomen 
Paralympiakomitea ja Suomen 
Vammaisurheilu ja –liikunta 
VAU ry tekevät aktiivista kou-
lutus- ja viestintäyhteistyö-
tä Suomen Antidopingtoimi-
kunta ADT ry:n kanssa. ADT 
tekee dopingtestejä paralym-
pialajeissa ja paralympialaji-
en huippu-urheilijat kuuluvat 
testauspooliin kuten muutkin 
huippu-urheilijat.

www.puhtaastiparas.fi
www.janikallunki.fi

Näppäile nettiin

Jani Kallunki
Syntymäaika: 5.11.1975
Laji: judo (painoluokka 66 kg, 
näkövammaisluokka B2)
Liitto: Suomen Judoliitto
Seura: Meido-Kan (Helsinki)
Valmentaja: Juha Vainio
Saavutukset:
- paralympiapronssia 2004 
 ja 2008
- EM-kultaa 2007 ja 2009 
-  EM-hopeaa 2005
-  MM-pronssia 2006

-ohjelma edistää puhdasta urheilua
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Luokittelu on ainutlaatuinen ja keskeinen osa vam-
maisurheilua, jolla pyritään minimoimaan urheilijan 
vamman vaikutus kilpailun tulokseen. Luokittelua 
voidaan verrata vammattomien painoluokkalajeihin 
(paini, judo) tai ikään perustuvaan sarjajakoon (A-ju-
niorit). Urheilijat luokitellaan aina lajeittain.

Ilman luokittelua urheilija ei voi osal-
listua kansainvälisiin kilpailuihin, ku-
ten eri lajien EM- ja MM-kilpailui-
hin tai paralympialaisiin. Luokittelu 
asettaa kilpailijat tasavertaiseen ja 
reiluun asemaan, jossa kilpaillaan 
saman fyysisen toimintakyvyn omaa-
vien kilpakumppaneiden kanssa.

Mikäli urheilija haluaa tähdätä vam-
maisurheilussa huipulle, ensimmäi-
nen asia mikä pitää hoitaa kuntoon, 
on selvittää täyttääkö henkilön vam-
ma hänen lajissaan vaadittavat kan-
sainväliset luokittelusäännöt. Kun 
luokittelu on tehty ja se on todettu 

en pariin ja päästy toteuttamaan laa-
jempaa sarjatoimintaa.

Miten eri vammaryhmät 
luokitellaan?
Näkövammaiset urheilijat luokitte-
lee näkövammaisten urheiluun vaa-
dittavan luokittelukoulutuksen saa-
nut silmälääkäri. Näkökyky testataan 
erilaisilla näkökykyä määrittelevillä 
testeillä. Vain urheilijat, joiden näkö-
kyky luokitellaan lievästi heikkonä-
köisiksi (B1), heikkonäköisiksi (B2) ja 
vaikeasti heikkonäköisiksi (B3) ovat 
oikeutettuja kilpailemaan näkövam-
maisten lajeissa kansainvälisellä ta-
solla.

Kehitysvammaisten INAS-FID  -ur-
heilijoiden luokittelun tekee psyko-
logi. Koska kehitysvammaiset ovat 
mukana paralympialaisissa, noudat-
taa luokittelujärjestelmä kansainväli-
sen paralympiakomitean yleistä luo-
kittelukoodia. Koodilla määritellään 

TEKSTI SUVI AHO 
KUVA PREBEN SOEBORG

Luokittelu 
– vammaishuippu-urheilun kummajainen

täyttävän kansainväliset kriteerit ko-
timaassa, tehdään luokittelu uusille 
urheilijoille aina myös kansainvälis-
ten kilpailujen alussa. Joissakin lajeis-
sa, kuten pyörätuolirugbyssa, pelaa-
ja voi joutua käymään läpi kolmetkin 
arvokilpailut saadakseen itselleen 
pysyvän kansainvälisen luokan.

Kotimaisessa kilpailutoiminnassa 
tiukoista kansainvälisistä luokittelu-
säännöistä on monien lajien osalta 
poikettu ja mm. monissa joukkue-
lajeissa osallistujat voivat olla myös 
vammattomia urheilijoita. Tällä taval-
la on saatu enemmän urheilijoita laji-

19

kehitysvammaisen urheilijan kelpoi-
suus kilpailla lajissaan. Määriteltävi-
nä ovat mm. älykkyysosamäärä, toi-
mintaan eri tilanteissa liittyvät tekijät 
sekä ikä, jolloin henkilön kehitysvam-
ma on todettu. Lisäksi testataan ur-
heilijan lajisuoritukseen liittyviä tai-
toja. Myös valmentaja on mukana 
luokittelutilanteessa.

Kehitysvammaisten Special Olym-
pics -kilpailuissa urheilijan luokitte-
lu tapahtuu ennen varsinaista kilpai-
lua tasoluokittelussa, jossa urheilija 
tai joukkue luokitellaan oman suori-
tuskykynsä mukaiseen tasoluokkaan 
eli divisioonaan.

Elinsiirtoväen urheilussa osallis-
tumisoikeuden kansainvälisiin kil-
pailuihin määrittää lääkärintodistus. 
Lääkärintodistuksella urheilijat kil-
pailevat joko elinsiirron saaneiden 
luokissa tai dialyysipotilaiden luo-
kissa. Kilpailija saattaa elinsiirron jäl-
keenkin joutua takaisin dialyysiin, 
joten osallistumisoikeus pitää var-
mistaa kansainvälisiin kilpailuihin 
aina kilpailukohtaisesti. Elinsiirtovä-
en EM- ja MM-kilpailuissa käytetään 
vielä lisäksi varsin tiheitä ikäluokka-
jakoja.

Liikuntavammaisten urheilijoiden 
luokituksen tekee aina tietyn vam-
maisurheilulajin kansainvälisen luo-
kittelijan koulutuksen saanut lääkä-

ri tai fysioterapeutti. Kansainväliset 
luokittelut tehdään aina tiimissä ns. 
luokittelupaneelissa, johon kuuluu 
useampi lajin virallinen kansainväli-
nen luokittelija. Lajitaitoja testataan 
fysioterapiastakin tutuilla lihasvoi-
ma- ja tasapainotesteillä ns. penkki-
testeillä sekä usein lajitaitoja vaativil-
la harjoitteilla. Luokittelijat seuraavat 
myös urheilijan lajitaitoja virallisten 
kilpailujen yhteydessä.

Mitä luokittelutilanteessa 
tapahtuu?
Otetaan kaksi esimerkkilajia liikunta-
vammaisten parista. Pyörätuolirug-
byssa toiminnallinen luokittelujär-
jestelmä takaa sen, että urheilijoilla, 
joilla on toimintarajoituksia sekä ylä- 
että alaraajojen toimintakyvyssä, on 
mahdollisuus pelata pyörätuolirug-
bya. Pyörätuolirugbyn luokittelu on 
kolmivaiheinen. Ensimmäinen vaihe 
on ns. "bench test", jossa testataan 
urheilijan raajojen ja vartalon lihas-
voimaa manuaalisella lihastestaus-
menetelmällä. Toisessa vaiheessa 
tehdään toiminnallinen testi, jossa 
arvioidaan pelituolissa istuvan pelaa-
jan vartalon ja alaraajojen toimintaa 
erilaisin testein. Kolmannessa vai-
heessa arvioidaan lajikohtaisten tes-
tien avulla pelaajan pallon- ja peli-
tuolin käsittelytaitoja, kuten pallon 
heittäminen, kiinniotto, pyörätuolil-
la  liikkeelle lähtö, kääntyminen  ja 
pysäytys jne. Näiden lisäksi pelaajaa 
tarkkaillaan pelitilanteessa ja tarvit-
taessa hänet voidaan ottaa uudel-
leen luokitteluun.

Istumalentopallo on sovellus taval-
lisesta lentopallosta ja se on tarkoi-
tettu erityisesti henkilöille, joille len-
topallon pelaaminen pystyssä on 
mahdotonta. Yleisin istumalento-

palloilijan vamma on alaraajan vam-
ma, esimerkiksi amputaatio. Istuma-
lentopallossa on vain kaksi luokkaa: 
minimi ja vammainen. Rajan näiden 
kahden luokan välillä määrittää pe-
laajan toiminnallisuus, jonka apuna 
käytetään mm. lääketieteellisiä diag-
nooseja. Kuten kaikkien liikuntavam-
maisten urheilulajien luokittelu myös 
istumalentopallon luokittelu on aina 
kaksivaiheinen. Ensimmäisenä teh-
dään ns. penkkitesti, jossa testataan 
pelaajan toimintakykyä mm. lihasta-
sapainoa ja nivelten liikkuvuutta. Li-
säksi testataan perusliikkumista niin 
pystyssä kuin lattialla istuen. Penkki-
testin jälkeen luokittelijat tarkkaile-
vat pelaajan liikkumista harjoittelun 
ja ottelun aikana.

Kuka voi toimia 
luokittelijana?
Suomen Paralympiakomitea 
koordinoi vammaisurheilun luo-
kittelua Suomessa. Paralym-
piakomitea perusti syksyllä 2009 luo-
kittelijatoimikunnan, joka vastaa eri 
vammaisurheilulajien kansallisesta 
luokittelijakoulutuksesta. Kansallisen 
koulutuksen kautta luokittelijalla on 
mahdollisuus edetä kansainväliseen 
luokittelijakoulutukseen.

Helpoin tie luokittelun pariin on 
aloittaa itselle tutulla lajilla. Liikunta-
vammaisten luokittelijalta vaaditaan 
fysioterapeutin tai lääkärin koulu-
tusta. Myös näiden kyseisten alojen 
opiskelijana voi aloittaa luokittelutoi-
minnan..

Pyörätuolirugby on vauhdikas ja fyysi-

nen harraste- ja kilpaurheilulaji. Takti-

nen kontaktilaji on suunniteltu pyörä-

tuolia käyttäville henkilöille, joilla on 

rajoituksia myös käsien toimintakyvys-

sä. (kuva Preben Soeborg)

Lähteet:
  

 www.vammaisurheilu.fi

 www.iwrf.com

 

 www.paralympic.org

 

 www.wovd.info

 www.paralympia.fi

 urheilujärjestö www.ibsa.es

 urheilujärjestö www.inas-fid.org

 www.specialolympics.org

 www.wtgf.org

Info
Haluatko luokittelijaksi?
Suomessa on tarve uusille luokittelijoille. Tällä hetkellä kaikissa vam-
maisurheilulajeissa ei ole luokittelijoita ja jotkut luokittelijat toimivat 
luokittelijana useammassa lajissa. Alkuun pääsee kansallisissa koulu-
tuksissa, joita tullaan järjestämään joidenkin kotimaisten lajileirien ja 
–kilpailujen yhteydessä.

Lisätiedot: Suomen Paralympiakomitea, Kimmo Mustonen,
kimmo.mustonen@paralympia.fi, puh. 050 566 9869.
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Tule mukaan 

lasten ja nuorten 

Sportti-
klubiin!

ammaisurheilu  

Sporttiklubi innostaa 
liikkumaan ja urheilemaan

Uusi vammaisurheilun ja 
liikunnan kattojärjestö 
VAU on perustanut nuo-
riso-ohjelman nimellä 
Sporttiklubi. Sporttiklu-
bin henkilöjäsenille tar-
jotaan tietoa sekä roh-
kaistaan osallistumaan 
paikallisiin Sporttisker-
hoihin, kisoihin, tapahtu-
miin, leirihin ja nuorten 
omiin projekteihin.

Sporttiklubiin voivat liittyä henkilöjä-
seniksi kaikki alle 20-vuotiaat liikun-
ta-, näkö- ja kehitysvammaiset sekä 
elinsiirron saaneet lapset ja nuoret. 
12-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset 
kuuluvat vipanoihin. Vipanoille jär-
jestetään monipuolisia leikkiliikun-
tatapahtumia ja lajikokeiluja koko 
perheelle. 13-19-vuotiaat kuuluvat 
Sporttiklubin nuoriin. Nuorille tarjo-
taan lajitapahtumia ja ohjaajakoulu-
tusta. 

Sporttiklubiin liittyminen on maksu-
tonta ja jokainen uusi klubilainen saa 
liittymislahjana t-paidan. Sporttiklu-
bilaisille lähetetään tietoa tapahtu-
mista, leireistä ja kisoista. He saavat 
myös viisi kertaa vuodessa ilmesty-
vän Vammaisurheilu & -liikunta –leh-
den maksutta. Ilmoittautumisvai-
heessa voi valita haluaako lehden 
perinteisenä painettuna versiona, 
sähköisenä lehtenä vai Daisy-ääni-
lehtenä.

Sporttiskerhot, kisat, 
tapahtumat, leirit…
Paikallisia Sporttiskerhoja on noin 
40. Uusien kerhojen syntyä vauhdite-
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taan välinepaketeilla ja ohjaajakou-
lutuksella. Lisäksi tehdään yhteistyö-
tä yleisten kerho- ja seuratoimijoiden 
kanssa kaikille avoimen liikunnan to-
teuttamiseksi. Tavoitteena on, että 
yhä useamman vammaisen tai pitkä-
aikaissairaan lapsen lähiympäristös-
sä toimii matalan kynnyksen liikun-
takerho.

Junior Games -kisat on vammais-
ten ja elinsiirron saaneiden lasten 
ja nuorten oma kisatapahtuma, jos-

Liity Sporttiklubiin!
Sporttiklubin henkilöjäsenenä saat liittymislahjana Sporttiklubin 
t-paidan. Jäsenetuihin kuuluvat maksutta Vammaisurheilu & -liikunta 
-lehti viisi kertaa vuodessa, tiedotusta ja liikuntaneuvontaa, paikalli-
set Sporttiskerhot, Junior Games –kisat kahdesti vuodessa, leirit, ta-
pahtumat sekä muut lasten ja nuorten omat projektit.

Ilmoittaudu Sporttiklubiin VAU:n verkkopalvelussa 
www. vammaisurheilu.fi .

Sporttiklubiin 

liittyminen on 

maksutonta!

sa on tunnelmaa. Syksyisin kisataan 
yleisurheilun moniottelussa, sokko-
pingiksessä ja sukkulaviestissä. Ke-
väällä kisataan uinnissa, pallope-
leissä ja puhallustikassa. Mukana on 
myös kiinnostavia tutustumis- ja näy-
telajeja.

Sporttiklubi järjestää omia tapah-
tumia ja leirejä. Vertaistapahtumia 
voidaan järjestää myös yhteistyössä 
erilaisten vammaisten lasten perhe-
verkostojen ja vanhempainyhdistys-

Lisätietoja

12-vuotiaat ja nuoremmat
-  perhe- ja koulutapahtumat
-  koulujen Sporttitorit
- yhteistyö vertaisverkostoissa ja  
 vanhempainyhdistyksissä
-  matalan kynnyksen lasten 
 liikuntaleirit yhteistyössä 
 mm. SLU-alueiden kanssa

13-19-vuotiaat
-  lajien kokeilutapahtumat
-  matalan kynnyksen lajileirit
-  Nuori toimija –koulutus
- kansainväliset projektit
 ja nuorisokilpailut

ten kanssa. Sporttiklubista voi myös 
kysyä ohjaajia ja lajikokeiluja mukaan 
paikalliseen liikuntatapahtumaan. 
Yhteistyössä koulujen, yhdistysten, 
urheiluseurojen ja alueellisten lii-
kuntajärjestöjen kanssa toteutetaan 
myös kaikille avointa liikuntaa. Täs-
tä esimerkkinä ovat monien aluejär-
jestöjen vuotuiset lasten leirit, joilla 
vammaiset lapset leikkivät ja liikkuvat 
yhdessä muiden leiriläisten kanssa.

Sporttiklubitoiminnan Nuori toimija 
-koulutus on tarkoitettu 14-19-vuo-
tiaille liikunnasta ja urheilusta kiin-
nostuneille nuorille. Nuori toimija 
(Nuto) voi toimia kykyjensä mukaan 
monissa tehtävissä liikunnan parissa 
urheiluseurassa, oppilaitoksessa tai 
harrastekerhossa. Nuto voi olla esi-
merkiksi apuohjaaja, valmentajan 
apulainen, huoltaja, leiriohjaaja, ryh-
män vetäjä tai toimitsija kilpailussa 
tai liikuntatapahtumassa..

Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta 
VAU ry, www.vammaisurheilu.fi 
Aija Saari, toimialapäällikkö, 
puh. 040 506 4208, 
aija.saari@vammaisurheilu.fi 

Tuomas Törrönen, nuorisotoiminnan 
suunnittelija puh. 050 408 6152, 
tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi 

Nina Peltonen, oto-liikunnanohjaaja, 
puh. 050 400 1532, nina.peltonen@
vammaisurheilu.fi 
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-kisat 
Kuortaneella

JUNIOR GAMES

14
.-1

5.
4.

20
10

Meno-
vinkki!

Kevään JUNIOR GAMES –kisat järjestetään Kuortaneen urheilu-
opistolla 14.-15. huhtikuuta 2010. Mukana ovat liikunta-, näkö- 
ja kehitysvammaiset nuoret. Kevätkisojen lajeina ovat maali-
pallo, uinti, boccia, puhallustikka ja salibandy. Ohjelmassa ovat 
perinteiseen tapaan myös avajaiset sekä vauhdikas kisadisko.

taleilla osallistujien iästä riippumatta ja voittaja-
joukkueille jaetaan myös pokaalit. JUNIOR GA-
MES -kisojen Paras Kannustus –kiertopalkinto 
(joka on täynnä karkkia!) jaetaan kannustavim-
malle ja karnevaalihenkisimmälle ryhmälle. Pal-
kinto jaetaan päättäjäisissä.

Pyörätuolinkäyttäjille majoitukset soveltuvat 
parhaiten Rasti-rivitalossa ja Honkalan alakerrok-
sessa. Lisäksi majoitusta on varattu Rantamajas-
ta, Ritolasta ja Koskelasta. Opistotason hinnat: 
majoitus aamiaisella 41 euroa, lounas tai päiväl-
linen 10,60 euroa, iltapala (ke 14.4.) 6,50 euroa, 
täysihoitovuorokausi 62,20 euroa (päivällinen, 
aamiainen, lounas). Liikuntahotellin hinnat: ma-
joitus aamiaisella 62 euroa, lounas tai päivällinen 
10,60 euroa, iltapala (ke 14.4.) 6,50 euroa, täysi-
hoitovuorokausi 83,20 euroa (päivällinen, aami-
ainen, lounas). Keskiviikkona 14.4. on myös mah-
dollisuus varata iltapala ennakkoon. Iltapala on 
tarjolla klo 20.00-21.00. Majoitus- ja ruokalippu-
varaukset on syytä tehdä etukäteen. Majoitus-
varaukset tehdään suoraan Kuortaneen urhei-
luopistolle, puh. (06) 516 6209/Leena Suomela. 
VAU:n tekemät majoitusvaraukset ovat voimassa 
vain 5.3. asti nimellä JUNIOR GAMES.

Ilmoittautumiset 19.3. mennessä ja lisätiedot: 
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry, Tuo-
mas Törrönen, Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsin-
ki tai tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi , puh. 
050 408 6152.

JUNIOR GAMES -kisoihin voi osallistua liikunta-, 
näkö- ja kehitysvammaisten luokkiin. Kisoissa on 
myös avoin luokka, johon voivat osallistua esim. 
dysfasia-, autisti- ja ADHD-nuoret tai nuoret, joil-
la on hahmotus- tai tarkkaavaisuuden häiriö tms. 
Yläikäraja on 18 vuotta. Uinnissa kilpaillaan alle 
13-vuotiaiden (1998 ja myöhemmin syntyneet) ja 
yli 13-vuotiaiden (1992-1997 syntyneet) sarjoissa. 
Tytöt ja pojat samassa sarjassa. Kaikissa muissa la-
jeissa kilpaillaan yhdessä ikäsarjassa. HUOM! Sa-
libandyssa joukkueessa saa olla yksi yli 18-vuoti-
as pelaaja. Salibandyssa on sarjat sekä käveleville 
että pyörätuolin käyttäjille.

Näkövammaisten lajeina ovat uinti, maalipallo, 
boccia ja puhallustikka. Liikuntavammaisten pyö-
rätuolinkäyttäjien lajeina ovat uinti, boccia, pu-
hallustikka ja salibandy. Kävelevien (itsenäisesti/
apuvälinein liikkuvat) liikuntavammaisten ja avoi-
men luokan lajeina ovat uinti, boccia, maalipallo, 
salibandy ja puhallustikka. Kehitysvammaisten 
lajeina ovat salibandy, uinti maalipallo, boccia ja 
puhallustikka.

Kaikki osallistujat saavat JUNIOR GAMES -diplo-
min. 13-18-vuotiaiden sarjoissa (puhallustikka ja 
uinti) kolme (3) parasta kilpailijaa saavat JUNIOR 
GAMES -mitalin. Kaikki alle 13-vuotiaat ja nuo-
remmat kilpailijat (puhallustikka ja uinti) saavat 
osallistumismitalin. Lisäksi joukkuelajeissa (maa-
lipallo, salibandy, boccia, uintiviesti) palkitaan 
kolme (3) parasta joukkuetta JUNIOR GAMES -mi-

Tuomas Törrönen ja Tatu Kantonen

painimolskilla.
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Nuori toimija (Nuto) voi toimia ky-
kyjensä mukaan monissa tehtävis-
sä liikunnan parissa urheiluseurassa, 
oppilaitoksessa tai harrastekerhos-
sa. Nuto voi olla esimerkiksi apu-
ohjaaja, valmentajan apulainen, 
huoltaja, leiriohjaaja tai toimitsija 
kilpailussa tai liikuntatapahtumas-
sa. Nuto-koulutukseen voivat hakea 
noin 13-19-vuotiaat liikunnasta ja 
urheilusta kiinnostuneet nuoret. Ha-
kijalla täytyy olla halua toimia liikun-
nan parissa muutenkin kuin harrasta-
jana tai kilpailijana. 

Koulutus järjestetään kahdessa lähi-
jaksossa vuoden aikana. Koulutusjak-
sojen välissä tehdään ns. välitehtävä 
käytännössä. Nuto voi olla töissä esi-
merkiksi leiriohjaajana, toimitsijana 
liikuntatapahtumissa tai muissa vas-
taavissa tehtävissä. Jokaiselle Nutolle 
laaditaan oma henkilökohtainen op-
pimissuunnitelma.

Jokaisella Nutolla tulisi olla tukihen-
kilö, joka toimii henkilökohtaisena 
ohjaajana ja tukijana koulutuksen ai-
kana. Tukihenkilö voi osallistua kou-
lutuksen lähijaksoille ilman kustan-
nuksia. Jos tukihenkilöä ei löydy, niin 
kouluttajat auttavat tukihenkilön 
löytämisessä tarvittaessa.

Haku koulutukseen päättyy 28.2.. 
Koulutukseen valituille ilmoitetaan 
maaliskuun aikana. Hinnat sisältävät 
täysihoidon, ohjelman, materiaalin ja 
opetuksen. Matkakustannukset osal-
listujat maksavat itse. Koulutukset 

Nuori Toimija 
-koulutuksella 
liikuntatutoriksi 

Lähde 

mukaan!

järjestetään Pajulahden liikuntakes-
kuksessa Nastolassa.

Ilmoittautumiset 28.2. mennessä ja 
lisätiedot: Suomen Vammaisurheilu 
ja –liikunta VAU ry, Tuomas Törrönen, 
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki, 
tuomas.torronen@vammaisurheilu.
fi , puh. 050 408 6152.

Nuori Toimija –koulutuksen järjestää 
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta 
VAU ry..

Nuori toimija 
-koulutus 2010

1. lähijakso 16.-18.4.2010 
Hinta 85 euroa 

2. lähijakso 10.-12.9.2010 
Hinta 85 euroa

KUVAT ANU LÖNNROT
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Toinen ura 
keihäänheittäjänä

Huovisella on keihäänheittotaus-
taa juniorivuosilta, mikä on osaltaan 
auttanut keihääseen tarttumisessa. 
Haasteitakin on ollut.
- On pitänyt etsiä jalat muualta kro-
pasta. Suurimmat haasteet ovat kui-
tenkin henkimaailman asioita, että 
uskoo omiin kykyihinsä.,

Tavoitteena 
paralympiakulta
Keihäänheitto on jo tarjonnut luke-
mattomia onnistumisen elämyksiä 
vaikka ura on vasta alkutaipaleilla. 
Kaarille on kertynyt lupaavasti mit-
taakin. Kun laji on toisen mahdolli-
suuden tarjonnut, Huovinen haluaa 
ottaa siitä kaiken irti ja tähtääkin kor-
kealle:
- Paralympialaisten kultamitalita ta-
voittelen, en vähempää. Haluan ta-
voitella omia rajojani. Tällä hetkellä 

Loka- ja marraskuussa 2009 järjestetyt ensimmäiset Tie 
Tähtiin –päivät toivat Paralympiakomitealle arvokasta op-
pia rekrytointiohjelman jatkoa ajatellen. Helsingissä Lii-
kuntamyllyssä ja Ylläs-hallissa järjestetyt lajipäivät eivät 
kaikilta osin onnistuneet odotusten mukaisesti.
- Puitteet olivat hyvät ja lajiesittelijät olivat innokkaina 
paikalla ja opastivat kokeilijoita lajien saloihin. Isoin kehit-
tämisen kohde oli ennakkoinformaation saaminen kiin-
nostuneille ihmisille. Emme pystyneet tavoittamaan käy-
tettyjen viestintäkanavien kautta oikeaa kohderyhmää, 
josta johtuen tapahtumien kävijämäärät jäivät pieniksi, 
Paralympiakomitean kehittämispäällikkö Tommi Ojanen 
kertoo.

Tapahtumissa käyneet lajikokeilijat olivat kuitenkin pää-
sääntöisesti tyytyväisiä. Ojasen mukaan muutamat ke-
huivat löytäneensä oman lajinkin, jota lähtevät harras-
tamaan. Vuonna 2010 Tie Tähtiin tulee olemaan mukana 
omien tapahtumapäivien lisäksi eri lajien tapahtumissa.
- Ensi vuonna suunnitelmissa on kaksi Tie Tähtiin –päi-
vää, toinen Oulussa syyskuussa ja toinen Helsingissä lo-
kakuussa. Lisäksi tullaan olemaan mukana mm. alppihiih-
don ja yleisurheilun lajileireillä. Vuoden aikana tulemme 
lisäksi tekemään vierailuja kouluihin ja oppilaitoksiin, Oja-
nen kertoo.

TEKSTI JA KUVA HEIDI LEHIKOINEN 

Marjaana Huovinen löysi keihäänheiton uudelleen 
aikuisiällä vammautumisensa jälkeen. Tie Tähtiin –jär-
jestelmän kautta kuopiolaisnainen on päässyt rak-
kaan harrastuksensa parissa tielle kohti unelmaansa, 
paralympiakultamitalia.

  Toipumisvaiheessa 
Huovinen mietti fysioterapeuttinsa 
kanssa, mikä toisi harrastuksena elä-
mään mielekästä sisältöä. Heittämi-
nen oli lähellä sydäntä. Yhteydenotto 
Paralympiakomiteaan Kimmo Mus-
toseen johdatti naisen Pihtiputaan 
keihäskarnevaaleille keihäänheittoa 
kokeilemaan, ja Markku Niinimäki 
avitti harrastuksen alkuun.
- Siitä se lähti. Ilman Makea en olisi 
tässä missä olen. Make rakensi heit-
totuolin ja kävi kesällä Kuopiossa jär-
jestelemässä asioita ja yhteyksiä mm. 
seuran kanssa. Hän toi rohkeutta – il-
man olisin luopunut. On ollut miele-
tön apu, että hänellä on ollut aikaa 
ja halua auttaa”, Huovinen kiittää Tie 
Tähtiin –järjestelmän kummia.

olemme luomassa harjoitussuunni-
telmaa. Kerran viikossa käyn hallissa 
heittämässä, lisäksi on mm. kuntosa-
lia, soutuergoa ja uimista. Kyllä siinä 
täysi työviikko on.

Onnistumisten lisäksi mukavinta on 
ollut urheilun kautta tullut porukka 
ympärille, toiset vammaisurheilijat ja 
taustajoukot. Porukka auttaa toinen 
toistaan, kannustaa ja tukee.
- Ilman tätä hanketta en olisi sellai-
seen päässyt. Muuten olisi yksinäistä 
puurtamista.
Vauhtiin päästyään Huovista kiehto-
vat monet muutkin urheilulajit.
- Toinen heittolaji, kuula tai kiekko 
voisi olla. Ja uinti, melonta. Kaikki 
sellainen kiehtoo, missä on vauhtia 
ja vaarallisia tilanteita. Jos terveyttä 
vaan riittää, aion kyllä kokeilla..

Tie Tähtiin -järjestelmä kehittyy kokemusten pohjalta
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Sportin iloa

Sovellettu 
LumiWerneri
LumiWerneriin voivat ilmoittautua erityistä tukea 
tarvitsevat lapset (esim. lievä liikunta-, aisti- tai 
kehitysvamma) yhdessä oman avustajan kans-
sa. Kurssi on tarkoitettu noin 4-12-vuotiaille lap-
sille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista apua rin-
teessä toimimisessa. Avustajana voi toimia äiti, 
isä tai joku muu lähi-ihminen, joka tuntee hyvin 
lapsen kommunikoinnin ja voi kääntää opettajan 
ohjeet hänelle ymmärrettävällä tavalla sekä tun-
tee muut lapsen erityistarpeet.  Lapsi ja avusta-
ja toimivat rinteessä yhdessä opettajan ohjeiden 
mukaan. 

Tavoitteena on löytää jokaiselle laskijalle sopiva 
avustus-/opastustapa sekä tarvittavat pystylas-
kettelun apuvälineet. Opetuksessa hyödynne-
tään yksinkertaisia pystylaskettelun apuvälineitä, 
joita voi myös itse helposti valmistaa. Toivottavaa 
on, että avustajalla on aikaisempaa kokemusta 
laskettelusta. Laskija ja avustaja koulutetaan toi-
mimaan rinteessä yhdessä, näin harrastus voi jat-
kua kurssin jälkeenkin. Kurssin jälkeen lapsi osaa 
kääntyä ja jarruttaa suksilla sekä käyttää hissiä it-
senäisesti tai hyödyntäen yksinkertaisia apuvä-
lineitä ja avustajan tukea. Jakso toteutetaan loi-
vassa lastenrinteessä.

Opetuksesta vastaa soveltavan alppihiihdon 
koulutuksen saanut opettaja, hänellä on koke-
musta ja tietoa erityistä tukea tarvitsevien lasten 
opetuksesta ja laskettelun apuvälineistä.

Wernerin soveltavaa ohjelmaa 
talvella 2009-2010
Kasurila ja Kokonniemi
la-su 6.-7.2. klo 14.00-15.30
la-su 9.-10.2. klo 14.00-15.30
Yhteyshenkilöt: Kasurila, harri.jokela@tahko.com 
ja Kokonniemi, ari.eschner@gmail.com.

Tahko vko 13 ma-to klo 14.00-15.30 
(harri.jokela@tahko.com)

Vuokatti vko 14 ma-to klo 14.00-15.30 
(heidi.ovaskainen@vuokatinrinteet.fi)

Ylläs (Ylläs-Ski, Äkäslompolo) vko 15 
ma-to klo 14.00-15.30 
(timo.karinen@laplandshotel.com)

Levi vko 16 ma-to klo 14.00-15.30 
(tapio.kokko@levi.fi)

Amanda Kotaja 
mukana YleX All 
Stars -tiimissä
Ratakelaaja Amanda Kotaja on yksi YleX All Stars –tiimin 
nuorista urheilijoista. All Stars –projektissa seurataan viittä 
oman lajinsa ehdotonta lupausta, jotka ovat tulevina vuo-
sina lähellä kansainvälistä läpimurtoa. 

YleX All Stars –projektissa on kyse monivuotinen yhteistyö-
hanke, jossa mukaan valitun urheilijan uraa seurataan pit-
käjänteisesti niin ylä- kuin alamäissäkin. Hankkeen kautta 
pyritään lisäämään yleisön kiinnostusta erilaisia lajeja koh-
taan, innostamaan nuoria kokeilemaan uusia liikuntamuo-
toja sekä murtamaan lajeihin liitettyjä stereotypioita.

Yksi mukaan valituista urheilijoista on ratakelaaja Aman-
da Kotaja, joka on mukana nuorten maajoukkueessa sekä 
SUL:n yleisurheilun nuorten EM-joukkueessa vammaisur-
heilun edustajana. Amanda on voittanut luokassaan SM-
kultaa 100 ja 200 metrillä ja hän edustaa Vampulan urhei-
lijoita.

Amanda kirjoittaa muiden All Stars –urheilijoiden tavoin 
blogia ylex.fi –sivuille, jossa he ker-
tovat harjoittelustaan, kilpailumat-
koistaan sekä avaavat lajia suurelle 
yleisölle. YleX raportoi myös omissa 
lähetyksissään nuorten menestyk-
sestä kotimaassa ja maailmalla.

Tutustu All Stars –urheilijoihin ja lue 
heidän kirjoittamiaan blogeja: 
www.ylex.fi.

KUVA NINA JAKONEN
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TEKSTI AIJA SAARI JA TUOMAS TÖRRÖNEN  
KUVA AIJA SAARIVipanat liikkuvat

Kerhotoimintaa 
moneen menoon 
VAU:n syntyessä yhdistettiin myös 
vammaisten ja erityistä tukea tarvit-
sevien lasten kerhot.
- Tämä on vain järkevää, kiittelee Mik-
kelissä lasten kahta erityiskerhoa, Fu-
tuuria ja Kuperkeikkaa, ohjaava Mar-
ko Suhonen.

Kerhoissa on noin 20 lasta ja nuorta, 
ikähaitari 7-20-vuotta. 
- Meillä on jo pitkään ollut lapsia joka 
lähtöön. Ei se diagnoosi ole olennais-
ta, vaan lapsi. Liikuntaa vaan kaikille 
lapsille, jatkaa Suhonen.
- Strukuurit ja selkiyttäminen ovat 
käytäntöjä, jotka toimivat joka pai-
kassa. Ja alun perin kehitysvam-
maisten puolella kehitetty Sherbor-
ne-metodi on käytössäni kaikissa 
ryhmissä. 

VAU tukee 
Sporttiskerhojen 
toimintaa

Uudessa yhteisessä vammaisurhei-
lujärjestössä lasten liikuntakerhoista 
puhutaan yhteisellä nimellä Sporttis-
kerhot, vaikka kerhot saattavat vielä 
toimia Futuurikerho, Kuperkeikka-
kerho tms. nimellä. Yhteistä Sporttis-
kerhoille on se, että kerhon osallistu-
jat ovat lapsia, joilla on jokin vamma 
tai erityisen tuen tarve. Kerhot voivat 
halutessaan jatkaa vertaispohjalta, 
jos se nähdään paikallistasolla toimi-
vimmaksi ratkaisuksi.  
- Ei tämä yhdistyminen vertaistoi-
minnan tarvetta poista, muistuttaa 
Suhonen.
- Ihan selkeästi tapahtumienkin kaut-
ta näkyy, että kelkkalaskettelupäivät 
vetävät liikuntarajoitteisten lasten 
perheitä. Ja perheet voivat haluta la-
data akkujaan sellaisten perheiden 
parissa, joissa on samantyyppisiä ar-
jen haasteita.

Sporttiskerhot voivat olla myös ns. 
kaikille avoimia. Mukana voi olla 

Sporttiskerho-ohjaajien 
koulutuspäivät 

Pajulahdessa

Sporttiskerho-ohjaajien koulutus-
päivät järjestetään 23.-25. huh-
tikuuta 2010 Pajulahdessa. Jos 
haluat kuulua Sporttiskerho-ver-
kostoon ja kaipaat ideoita ja halu-
at tavata muiden kerhojen ohjaajia, 
tule keväällä Pajulahteen. Koulutus 
on maksuton. Paikkoja on rajoite-
tusti. Koulutus alkaa pe 23.4 noin 
klo 18 ja päättyy su 25.4 noin klo 
14. Samaan aikaan Pajulahdessa 
järjestetään myös lasten Vipanat-
leiri, johon kerhosi lapset huoltaji-
neen voivat osallistua. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset: Tuomas Törrönen 
puh. 050 408 6152, tuomas.torro-
nen@vammaisurheilu.fi

myös vammattomia sisaruksia. 
Sporttiskerhoja toimii Suomes-
sa noin 40. Järjestäjiä voivat olla 
esimerkiksi vammaisyhdistykset, 
urheiluseurat ja kuntien liikunta-
toimet.

VAU tukee uusia ja vanhoja ker-
ho-ohjaajia koulutuksin ja väline-
tuella. Sporttiskerhoverkostoon 
mukaan ilmoittautuvat kerhot 
voivat hakea avustusta esimer-
kiksi kulkuspallojen, leikkivar-
jon tai puhallustikan hankintaan. 
Noin 200-300 euron suuruista tu-
kea myönnetään noin kymme-
nelle kerholle vuodessa. 

Kouvolassa erityislasten kerhoa 

ohjaava Lotta Ristolainen oli mu-

kana järjestämässä perhetapah-

tumaa Kouvolassa syksyllä 2009.

Info
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Vuoden 2010 
seuratoiminnan 
kehittämistuet 
haussa
Opetusministeriön liikuntayksikkö 
on myöntänyt seuratoiminnan ke-
hittämistukea jaettavaksi vuodel-
le 2010 lasten ja nuorten urheiluun 
600 000 euroa ja aikuisten terveyttä 
edistävään liikuntaan 150 000 euroa. 
Kehittämistukea voivat hakea rekis-
teröityneet urheiluseurat 15.3.2010 
mennessä osoitteessa www.seuratu-
ki.fi .

Lasten ja nuorten kehittämistukea 
voi hakea seuraaville hankkeille: seu-
ran kehittäminen Sinettiseuraksi, oh-
jaajien ja valmentajien osaamisen 
kehittäminen, 6-12-vuotiaiden har-
rastusryhmien lisääminen ja nuorten 
harrastustoiminnan kehittäminen.

Kaikkien tuettujen hankemuotojen 
toteuttamisaika tulee olla 1.8.2010-
31.7.2011. Katso myös sivu 40.

Kieriminen ja pyöriminen ovat perusliikuntaa parhaimmillaan. Lapsi oppii 
kehonsa suuntia ja hallintaa. Letturullaa voi pyörittää pehmoisessa sängys-
sä kääriytyen peiton sisälle, lattialla mattorullan avulla leikkien tai lumessa 
loivassa alamäessä. Kierimisestä voi vähitellen edetä kuperkeikkaan, joka 
on jo ihan oikea temppu.

TEKSTI JA KUVA AIJA SAARI

Kuperkeikan harjoittelua voi 
piristää jättipalloilla, keksi-

vät Kuusankosken Judoseuran Kari 
Tiensuu ja Tapio Kokkonen. Kun alla 
on pehmeä tatami ja avustamassa 
turvalliset kädet, pallo auttaa rullaa-
maan kehoa oikeaan suuntaan. Väri-
käs pallo houkuttelee kaiken ikäisiä 
telmimään tatamille. 

Niska pyöreäksi! Ohjaaja voi 
avustaa painamalla toisella 

Jättipallo avuksi kierimiseen 
ja kuperkeikkaan

kädellä takaraivosta ”leukaa rintaan” 
ja tukemalla toisella kädellä jaloista.

Kun kuperkeikka sujuu, se on 
kivaa! 

Tutun liikkeen, pelin tai leikin harjoit-
telua voi piristää uusilla välineillä ja 
ideoilla. Lasten liikuntakerhojen oh-
jaajat jakavat näillä sivuilla vinkkejä 
toisilleen.

1.

2.

3.

TEKSTI AIJA SAARI PIIRROS PETTERI TIKKANEN
VIPANAVINKKI

Kieriminen ja pyöriminen

Vipanavinkki sisältää ideoita kotona leikkimiseen ja pe-
rusliikuntaan. Vinkit oppaasta Leikin ja liikun Lennun 
kanssa (2000). Opas löytyy pdf-muodossa osoitteesta 
www.vammaisurheilu.fi .

OHJAAJAVINKKI
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Vipanat liikkuvat

Sporttiklubin 

Vipanat-liikuntaleiri 

Pajulahdessa

Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry
järjestää noin 7-13-vuotiaille lapsille Sporttiklubin 
Vipanat-liikuntaleirin 23.-25. huhtikuuuta 2010 Paju-
lahdessa. Leirille mahtuu mukaan noin 10-15 lasta.

Kuvauslupa ja leirille saapumi-
nen sekä poislähtö on hyvä tietää 
myös etukäteen.

Leirimaksu on 60 euroa sisältäen 
täysihoidon, ohjauksen sekä va-
kuutuksen. Leirin liikunnanohja-
uksesta vastaavat VAU:n ohjaajien 
lisäksi Pajulahden liikuntaneuvo-
ja- ja Valkku- opiskelijat. Opiskeli-
joiden ohjauksesta vastaavat Vir-
pi Remahl (Pajulahti) sekä Tuomas 
Törrönen (VAU).  Mikäli lapsi tar-
vitsee henkilökohtaista avustajaa 
leirille, niin leirimaksu avustajalta 
on myös 60euroa sisältäen täysi-
hoidon.

Suomen Vammaisurheilu ja –lii-
kunta VAU ry, Tuomas Törrönen, 
puh. 050 408 6152, tuomas.torro-
nen@vammaisurheilu.fi.

Yhteistyössä: Sporttiklubi vipanat 
ja Liikuntakeskus Pajulahti

Leirin ohjelmassa on monipuoli-
sia liikuntaleikkejä ja pelejä siten, 
että näkemisen, hahmottamisen, 
ymmärtämisen ja liikkumisen ra-
joitteet on huomioitu. Ohjelmas-
sa on mm. vesipeuhua uimahallis-
sa, ulkoretki ja pihapelejä. Samaan 
aikaan lasten Vipanat-leirin kans-
sa Pajulahdessa järjestetään myös 
paikalliskerhojen eli Sporttisker-
ho-ohjaajien koulutusta, joten sii-
nä on oiva mahdollisuus houkutel-
la Pajulahteen myös mahdollinen 
liikuntakerho-ohjaaja/-ohjaajat 
omalta paikkakunnalta mukaan.

Ilmoittautumiset 26.3 mennessä 
www.vammaisurheilu.fi –nettisi-
vujen ilmoittautumislomakkeel-
la. Ilmoittautumisen yhteydessä 
on hyvä tietää vanhempien yhte-
ystietojen lisäksi mm. tietoa mah-
dollisesta lapsen apuvälineiden ja 
avustamisen tarpeista sekä mah-
dollisista muista asioista, jotka lei-
riohjaajien olisi hyvä lapsen liikku-
misesta, käytännöistä yms. tietää. 

Alustava leiriohjelma

Perjantaina 23.4. 
17.00-19.00 Leiriläisten saapuminen,  
 päivällinen ja   
 majoittuminen  
19.00-20.00 Tutustumisleikkejä
20.00-21.00 Iltapala ja iltatoimet 
22.00 Hiljaisuus

Lauantai  24.4. 
07.30  Aamupala
09.00-11.00 Ulkoleikkejä ja/tai retki 
11.30-12.30 Lounas 
12.30-13.30 Vapaata aikaa
13.30-16.00 Kuuntele ja aisti! 
 –pelirastit ja leikit
16.30-17.30 Päivällinen  
18.00-19.30 Vesipeuhu  
20.00-21.00 Iltapala ja iltatoimet
22.00 Hiljaisuus

Sunnuntai 25.5. 
07.30 Aamupala
09.00-11.00 Liikuntarastit
11.00-12.00 Pakkaus ja huoneiden  
 luovutus 
12.00-13.00 Lounas
13.00 Leirin päätös ja   
 diplomien jako

Lisätietoja
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Kädessäsi on uunituore
vammaisurheilulehti!  
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 
julkaisee uutta vammaisurheilu & -liikunta 
-lehteä yhteistyössä Suomen Paralympiakomi-
tean kanssa. Lehti ilmestyy 5 kertaa vuodessa.

Ajankohtaista asiaa vammaisurheilusta ja -liikunnasta

Esittelyssä eri lajien taitajia

VALOKEILASSA

Uusi
lehti!

 6,90 €

Infoa eri lajeista
Vinkkejä ja neuvojaTapahtumat 

1
/1

0

Monipuolinen katsaus vammais-  
urheilun- ja liikunnan maailmaan

Huippu-urheilijoiden kuulumisia 

Sporttiklubin omat sivut

Tapahtumat ja leirit

Kilpailukutsut

Vinkkejä ja ideoita

Uusi
lehti!

Tilaa Vammaisurheilu & -liikunta -lehti!

JÄSENHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta -lehti
 20 euroa/vuosi 

TILAUSHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta -lehti
 30 euroa/vuosi
 

nro 2 ke 28.4.

nro 3 ke 7.7.

nro 4 ke 29.9.

nro 5 ke 1.12.

Nimi:

Lähiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelin:

Sähköposti*):

Syntymävuosi:

Sähköinen lehti sähköpostiin*) 
(pdf tai html)

Daisy  (äänite lukemisesteisille) 

 

 

Olen vammaisyhdistyksen/urheiluseuran jäsen: en kyllä

Yhdistyksen/seuran nimi:

  

Tilauskuponki
SÄHKÖINEN LEHTI
MAKSUTTA

Lehtitilaukset osoitteella Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry/lehtitilaus,  Radiokatu 20, 
5. krs., 00240 Helsinki tai toimisto@vammaisurheilu.fi  tai  Maija Etholen, puh. (09) 4257 9824. 30

Kuntoillen

Kirsi Mäyrä toimii erityisliikunnanohjaajana Imatralla 
ja hän on pienellä paikkakunnalla rohkeasti kehittä-
nyt erityisliikunnantoimintaa. Mäyrä kiittää kuitenkin 
kollegojaan ja innostunutta erityisliikunnan ryhmää, 
joka innokkaasti kokeilee erilaisia lajeja.

Erityisliikunta keskittyy kunnissa 
usein vanhusten, liikuntavammais-
ten ja kehitysvammaisen liikunta-
ryhmiin. Suurin osa ryhmistä tekee 
vesiliikuntaa, kuntosalitoimintaa ja 
eri palloilulajeja. Esimerkkinä moni-
muotoisesta toiminnasta on Imatran 
erityisliikunnanohjaaja, joka kuukau-
sittain järjestää soveltavan liikunnan 
lajikokeiluja. Vuodesta 2006 virassa 
toiminut fysioterapeutti huomioi eri-
tyisesti erityisliikunnan ryhmien toi-
veita.
- Muutama vuosi sitten aloitimme 
soveltavan liikunnan ryhmän työ-
ikäisille, joka on toiminut todella 
innokkaasti. Ryhmä innostuu kai-
kesta uudesta. Olemme tehneet laji-
kokeiluja melonnasta alppihiihtoon 
ja jopa pyörätuolimiekkailua. Vaikka 
saatu projektiraha on kulutettu, kus-
tantaa innokas ryhmä itse lajikokei-
luja. Ja kun hoidamme kustannukset 
ryhmässä, ei kertamaksu kerry suu-
reksi, kertoo Mäyrä.

Erityisenä onnistumisena on golfin 
lajikokeilusta lähtenyt innostus.
- Olimme muutama vuosi sitten ryh-
män kanssa kokeilemassa golfia ja 
moni innostui lajista. Sovimme pai-
kallisen Imatran Golf ry:n kanssa 
kerran viikossa tapahtuvasta ope-
tuksesta vammaisryhmille. Nyt vam-
maisliikuntaryhmä kokoontuu gol-
fopettajan kanssa talvisinkin kerran 

kuussa golfsimulaattorin äärelle. On 
hienoa, miten kokeilusta tuli monel-
le ympärivuotinen harrastus, iloitsee 
Mäyrä.

Imatralla on myös tuettu kehitys-
vammaisten asuntoloiden ja toi-
mintakeskusten ryhmien omatoi-
misuutta kouluttamalla erityisuintia 
yhteistyössä Suomen Uimaopetus- 
ja Hengenpelastusliiton (SUH) kans-
sa ryhmien ohjaajille. Vuonna 2009 
Imatran kaupunki palkittiin SUH:n 
vuoden erityisuimaopettajaksi. Nyt 
Imatralla toimii kahdeksan kehitys-
vammaisten omatoimiryhmää. 

Verkostoituminen ja 
yhteistyö avainasemassa
Erityisliikunnanohjaajien työnkuvaan 
kuuluu mm. erityisryhmien liikunta-
toiminnan suunnittelua ja organisoin-
tia, koulutus- ja asiantuntijatehtäviä, 
ehdotuksia kuntien talousarvioihin ja 
liikuntasuunnitelmiin, erityisryhmien 
liikunnanohjaustoimintaan osallistu-
minen ja seuraaminen.

Kirsi Mäyrä on todella tyytyväinen 
työhönsä ja pitää työssään juuri suun-
nittelemisen vapaudesta, luovuuden 
mahdollisuudesta ja vuorovaikutuk-
sesta muiden ihmisten kanssa.

Mäyrä kertoo, miten Imatralla on 
keskitytty kuuntelemaan ja arvioi-

maan erityisliikunnan tarpeita. Yh-
dessä vammaisten kanssa ideointi, 
palautteen kysely ja jokaisen vuoden 
liikuntatarjonnan arviointi kehittää 
erityisliikunnan tarjontaa vuosittain. 
Palautetta Mäyrä pitää erityisen tär-
keänä, sillä aina ei kuitenkaan kaik-
ki onnistu eli on hyvä myös arvioida 
omia toimia.
- Työssäni on oleellista yhteistyö 
Imatran kaupungin ja lähikuntien 
liikuntatoimen liikunnanohjaajien 
kesken. Järjestämme vuosittain Lap-
peenrannan kaupungin ja Satakielen 
Laulu ry:n kanssa erityisliikuntata-
pahtuman, jossa Malikeen tuomien 
apuvälineiden avulla on mahdollista 
kokeilla eri liikuntamuotoja. Tapahtu-
ma on ollut hyvin suosittu lähes 400 
kävijän voimin, Mäyrä kertoo.

Vinkkejä ja ideoita 
Erityisliikunnan Päiviltä
Kuten Mäyrän esimerkki osoittaa, voi 
erityisliikunnanohjaaja toimia onnis-

TEKSTI EEVA PAASIKARI
KUVAT KALLE SIPILÄINEN, IMATRAN KAUPUNGIN  KUVA-ARKISTO

Erityisliikunnanohjaaja 
onnistuu kuuntelemalla 
ja kekseliäisyydellä
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7. Erityisliikunnan 
päivät Jyväskylässä

Erityisliikunnan päivillä 5.-6. tou-
kokuuta 2010 tavataan kollegoita 
ja alan asiantuntijoita, toimijoita 
ja harrastajia sekä paneudutaan 
soveltavan liikunnan järjestöjen 
ja tutkijoiden töihin. Erityislii-
kunnan päivien ohjelma koostuu 
kaikille yhteisistä pääluennoista, 
teemaseminaareista, demonst-
raatioista, näyttelyistä ja iltajuh-
lasta.

Erityisliikunnan päivät on suun-
nattu liikunta-, sosiaali- ja terveys- 
sekä opetustoimen ja vammais-
liikunnan edustajille, liikunnan 
harrastajille, ohjaajille, suunnit-
telijoille, tutkijoille ja päättäjille 
sekä toimittajille ja muille alasta 
kiinnostuneille, esim. vammais-, 
kansanterveys- ja omaisjärjestö-
jen edustajille. Kongressipaikan 
valinnassa on huomioitu tilojen 
esteettömyys.

Erityisliikunnan päivien tavoit-
teena on toimia kokoavana kou-
lutus- ja viestintätapahtumana 
sekä valtakunnallisten linjausten 
ja kannanottojen foorumina. Päi-
villä esitellään asiantuntijoiden 
työn tuloksia erityisliikunnan toi-
mijoille ja suurelle yleisölle sekä 
pohditaan tulosten merkitystä 
alan kehitykselle. Päivien tavoit-
teena on arvioida ja kehittää eri-
tyisliikunnan osaamista, edistää 
erityisliikunnan ja muun liikunta-
kulttuurin yhteyksiä ja yhteistoi-
mintaa ja luoda pohjaa toiminnan 
jatkuvuudelle. Päivillä esitellään 
erityisliikunnan uusia käytäntöjä, 
viimeisintä tutkimustietoa ja ke-
hityshankkeita, luodaan perus-
taa lähivuosien kehitystavoitteille 
sekä ideoidaan uusia kehittämis-
hankkeita.

tuneesti pienelläkin paikkakunnalla.
- Käyn vuosittain Erityisliikunnan Päi-
villä ja Tampereella VAU:n järjestä-
mässä Liikuntamaassa tapaamassa 
muita erityisliikunnanohjaajia ja et-
simässä uusia ideoita omien erityis-
ryhmieni toimintaan. Kun löydän tai 
saan vihiä uusista liikuntamahdol-
lisuuksista, soitan yhteyshenkilöil-
le mahdollisuudesta lajikokeiluun. 
Asioiden onnistumisen eteen pitää 
nähdä vähän vaivaa, mutta se on sen 
arvoista, sanoo Imatran erityisliikun-
nanohjaaja.

Kirsi Mäyrän mukaan erityisliikun-
nanohjaajan on osattava laittaa it-
sensä peliin, olla osa ryhmää. Seu-
raavaksi hän odottaa loppukeväästä 
SOLIA:n avulla lajikokeilussa olevaa 
purjehdusta ja jousiammuntaa. Tu-
levan vuoden aikana on myös tarkoi-
tus järjestää erityisuinnin uimakoulu 
uimataidottomille aikuisille..

Kirsi Mäyrä (oik.) nauttii työstään 

erityisliikunnan ohjaajana.

- Yhdessä ideointi ja palautteen saa-

minen kehittävät erityisliikunnan 

tarjontaa.

Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset

LTS, Tuula Valli,
tuula.valli@lts.fi, 
www.erityisliikunta.fi.
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Kuntoillen TEKSTI EEVA PAASIKARI 
KUVA TEEMU LAKKASUO 

ka pilkkiä. Tarkempia järjestelytietoja 
löytyy VAU:n verkkopalvelusta www.
vammaisurheilu.fi.

Kilpaurheilun osalta talviliikuntapäi-
villä ratkotaan Suomen mestaruus 
useammassa lajissa, kuten sokkopin-
giksessä ja keilailun joukkueluokas-
sa. Pilkin SM-kilpailut järjestetään 
sunnuntaina Jyväsjärvellä.

Mitalit mielessä 
Ja mitä talviliikuntapäivät olisivat il-
man talven kuningaslajia hiihtoa. 
Hiihdon SM-mitaleista kilpaillaan sekä 
lauantaina että sunnuntaina. Elinsiir-
tourheilijoiden kisojen konkari lap-
peenrantalainen Kari Tanninen, 52, 
lähtee SM-kilpailuihin tietysti mitalit 
mielessä.
- Kaipa sieltä jonkinlaista mitalia läh-
detään tavoittelemaan, sanoo Tanni-
nen vaatimattomasti. 

Vuoden 2008 elinsiirtourheilijoiden 
MM-kilpailuissa Rovaniemellä Tanni-
nen voitti kultaa kaikilta osallistumil-
taan hiihtomatkoilta. Ennen Talvilii-
kuntapäivien SM-kilpailuja Tanninen 

Talviliikuntapäivillä 
harrastetaan ja kilpaillaan

osallistui Ranskassa tammikuun lo-
pussa järjestettyihin MM-kilpailuihin. 
- Talviliikuntapäivillä järjestettävät SM-
kilpailut ovat talvikisoina merkittävät 
ja samalla pääsee näkemään ja vaihta-
maan kuulumisia tutuiksi tulleiden ur-
heilijoiden kanssa. On myös kiinnos-
tavaa nähdä, onko kisoissa mukana 
uusia yrittäjiä. Olen1990-luvun alusta 
kiertänyt kisoja, jo siis hieman ennen 
minulle tehtyä munuaissiirtoa. Kans-
sakilpailijat ovat siis jo melko tuttuja, 
Tanninen kertoo.

Tätä rautaista urheilijaa tullaan näke-
mään myös kesän kilpailuissa, sillä hiih-
to ei ole urheilullisen miehen ainoa har-
rastus. Yleisurheilu ja tennis ovat kilpa-
lajeina miehen mieleen ja jokapäiväi-
nen liikunta osa jokapäiväistä arkea..

Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU ry järjestää talviliikuntapäi-
vät Jyväskylässä 13.-14. maaliskuuta 
2010. Talviliikuntapäivät ovat kaikille 
näkö-, liikunta- ja kehitysvammaisille 
henkilöille sekä elinsiirron saaneille 
ja dialyysipotilaille avoin harraste- ja 
kilpailutapahtuma. 

Talviliikuntapäivät järjestettiin jo vii-
me vuonna VAU:hun yhdistyneiden 
neljän vammaisurheilujärjestön voi-
min.
- Viime vuoden kilpailut olivat hyvä 
yhteinen aloitus, johon pyritään 
myös jatkossa. Odotan jäsenistöltä 
aktiivista osallistumista Talviliikunta-
päiville, kommentoi VAU:n harraste-
liikunnan ja aluetyön toimialapäällik-
kö Teemu Lakkasuo. 

Talviliikuntapäivillä on mukana eri 
vammaryhmien urheilulajien SM-
kilpailuja sekä harrasteliikuntaa ja 
lajikokeiluja. Aikaisemmin toiminut 
Supersuksijat-tapahtuma on liitetty 
osaksi talviliikuntapäiviä. Harrastajat 
voivat tulla kokeilemaan esimerkiksi 
lumikenkäilyä, alppihiihtoa tai vaik-

Kari Tanninen osallistuu talviliikun-

tapäivillä usein kaikille hiihtomat-

koille, myös viestiin jos joukkue saa-

daan kasaan.

Talviliikuntapäivien harrasteliikunta-
tapahtumat ovat maksuttomia kai-
kille näkö-, liikunta- ja kehitysvam-
maisille henkilöille sekä elinsiirron 
saaneille ja dialyysipotilaille. Talvilii-
kuntapäivien kilpailukutsut löytyvät 
sivuilta 42-45.

Harrasteliikuntaohjelma
La 13.3.
klo 10.00-11.00 maastohiihdon opas-
tus Huhtasuon liikuntapuistossa
klo 10.00-11.00 ja 13.00-14.00 lumi-
kenkäilykokeilu Laajavuoren hiihto-
keskuksessa
klo 10.00-14.00 SOLIA:n laskettelun 
apuvälinekokeilu Laajavuoren hiihto-
keskuksessa
klo 12.00-14.00 keilailuohjaus Jyväs-

kylän keilahallissa.
klo 13.00-15.00 luistelu- ja retkiluis-
teluopastus (säävarauksella) Viitanie-
men tekojääradalla.
Su 14.3.
klo 10.00-14.00 pilkkikokeilu Korke-
ankoskenlahdella.
Majoitus: Sokos hotelli Alexandra 
(Hannikaisenkatu 35), puh. 020 1234 
642, alexandra.jyvaskyla@sokosho-
tels.fi. Varaukset 19.2. mennessä kiin-
tiöstä "VAU:n talvipäivät". Majoitus-
hinnat: 74 euroa 2-hh (economy), 
89 euroa 1-hh (standard) ja 89 euroa 
2-hh (standard) (buffet-aamiainen, 
sauna, sisäänpääsy iltaravintoloihin). 
Standard huoneiden oven leveys on 
70 cm, wc:n ovi 60 cm.
Talvipäivien gaalaillallinen järjeste-

tään lauantai-iltana klo 19.00 Sokos 
hotelli Alexandrassa. Illalliskortin hin-
ta on 24 euroa (illallinen seisovasta 
pöydästä, tanssia ja ohjelmaa). Paik-
koja rajoitetusti. Sitovat maksut ja 
gaalaillallisvaraukset 19.2. mennessä.
Yksittäisten kokeilijoiden ei tarvitse 
ilmoittautua erikseen harrasteliikun-
tatapahtumiin, mutta ryhmiä (yli 5 
henkilöä) pyydetään ilmoittautumaa 
ennakkoon. 
Ilmoittautumiset: Suomen Vam-
maisurheilu ja –liikunta VAU ry, Talvi-
liikuntapäivät, Radiokatu 20, 5. krs., 
00240 Helsinki, puh. (09) 4257 9824, 
maija.etholen@vammaisurheilu.fi.
Lisätiedot: Teemu Lakkasuo, 
puh. 040 565 1001.

Talviliikuntapäivät Jyväskylässä 13.-14.3.2010
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Soveltava liikunta Soveli järjestää yh-
teistyössä VAU:n kanssa kaksipäiväistä 
Liikkeelle – liikuntavastaavan perus-
koulutusta Jyväskylässä, Siilinjärvellä, 
Oulussa, Joensuussa, Pajulahdessa, 
Vaasassa, Kokkolassa, Kouvolassa, Hä-
meenlinnassa ja Kuopiossa. Koulutus 

Vammaisurheilun koulutustarjottimelta 
löytyy työpajoja käytännön tarpeisiin

Syksyn aikana otettiin varaslähtö 

VAU:n toimintaan. Jäsenyhdistyksille 

räätälöitiin kuuden tunnin koulutus-

paketti, joka muodostui työpaja yk-

kösestä ja Säpinää Sisällä –pelikou-

lutuksesta. Koulutuksia toteutui 10: 

Varkaudessa, Espoossa, Imatralla,  

Siilinjärvellä, Kouvolassa, Turussa, 

Tampereella, Sastamalassa, Rova-

niemellä ja Oulussa. Kuva Kouvolasta 

sisäkuringin kokeilusta.

VAU ja SoveLi kouluttavat 
yhteistyössä liikuntavastaavia

6-osainen peruskoulutus Vammais-
urheilun työpajat antaa yleiskuvan 
vertaisohjaajuudesta, soveltamisen 
ideoista ja vammaisurheilun valmen-
nuksesta. Erikoiskursseilla voi syven-
tyä esimerkiksi Sherborne-ohjaus-
metodiin, Säpinää Sisällä –peleihin ja 
lasten kerho-ohjaajana toimimiseen. 
Vertaisohjaajille on tarjolla koulu-
tusta liikunnan apuvälineiden tuki-
henkilöksi tai paikallistason aikuisten 
harraste- ja terveysliikunnan moot-
toriksi. Lajikoulutuksissa keskitytään 
tuomareiden, toimitsijoiden ja val-
mentajien tietojen ja taitojen ylläpi-
tämiseen ja kehittämiseen. Kaiken 
koulutuksen ydin on yhdessä teke-
minen, jossa teoriatieto yhdistyy käy-
tännön kokeiluihin.

Ykköstyöpaja on samalla 
startti alueelliseen 
yhteistyöhön

Työpaja 1: 
Vertaisohjaajan työkalut on tarkoi-
tettu vammaisyhdistysten ja sovelta-
van liikunnan paikallistoimijoille. Sen 
tavoitteena on tutustua paikallisen 
liikuntatoiminnan järjestämisen pe-
rusasioihin. Se muodostaa VAU-kou-
lutuksen ytimen ja siitä on helppo 
jatkaa esimerkiksi alueellisen yhteis-
työverkoston perustamiseen tai vaik-
kapa liikuntavastaavakoulutukseen. 
Ykköstyöpaja on VAU:n jäsenyhdis-
tyksille maksuton. 

Muut työpajat tilauksesta

Työpaja 2: 

Avoimet ovet – ratkaisuja yhteiseen 
seuratoimintaan (liikuntaseurojen 
aktiiveille).

Työpaja 3: 
Liikuntaa Kaikille Lapsille (lasten 
kanssa toimiville ohjaajille ja avusta-
jille sekä päiväkotien ja peruskoulu-
jen opettajille).

Työpaja 4: 
Liikunnan ja liikkujan tukipalvelut 
(auttavat löytämään keinoja vam-
maispalvelulain mukaisten liikunnan 
tukipalvelujen hyödyntämiseen).

Työpaja 5: 
Vammaisurheilu tutuksi (tutustuttaa 
vammaisurheilun lajikirjoon ja luo-
kitteluun).

Työpaja 6: 
Vammaisurheilun erityispiirteet (väy-
lä vammaisurheiluun valmennukses-
ta kiinnostuneille).

Seuraava VAU-koulutus (ykköstyö-
paja ja Säpinää Sisällä –pelikoulutus) 
järjestetään 18. helmikuuta 2010 
Härmän kuntokeskuksessa klo 10.00-
16.00. Lisätiedot ja ilmoittautumi-
set: Irja Pesonen, puh. 0400 980 363, 
irja.pesonen@kotinet.com.

KUVA ANU LÖNNROT

Lisätietoja

on tarkoitettu yhdistysten liikuntavas-
taaville ja muille liikunnan vastuuhen-
kilöille. Koulutus soveltuu hyvin esi-
merkiksi syksyllä 2009 toteutettujen 
VAU-koulutusten jatkoksi. Kaksipäi-
väisen koulutuksen jäsenhinta (Sove-
Lin ja VAU:n jäsenet) on 60 euroa.

www.soveli.fi, 
SoveLin suunnittelija, 
puh. 040 551 4468.

toimialapäällikkö Aija Saari, 
puh. 040 506 4208, 
aija.saari@vammaisurheilu.fi

Lisätietoja
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- Kokemuksestani huolimatta haas-
teita riittää. Haluan oppia tunnista-
maan vammaryhmien erityispiirteitä 
liikkumisessa nykyistä paremmin. 

Vertaisohjaajilta 
kokemusta ja hyviä 
vinkkejä

SOLIA:lla on kolmetoista vertaisoh-
jaajaa. Kun liikunnan apuvälineen 
varausta harkitsee, he voivat auttaa 
valinnoissa. 
- Vertaisohjaajilla on omaa lajitaustaa 
ja kokemusta apuvälineellä liikkumi-
sesta. Esimerkiksi välineen säätämi-
seen heiltä voi löytyä juuri sopivia 
vinkkejä. Vertaisohjaajan kanssa uut-
ta liikkumiskokemusta voi käydä läpi 
tai saada vaikka seuraa kuntolenkille. 
Vertaisohjaajilta ja välinevuokraajil-
ta SOLIA on kerännyt kokemuksia ja 
palautetta. Jukka Parviainen toteaa, 
että jotkut käyttäjät haluaisivat pi-
dempiä laina-aikoja. Voittopuolisesti 
palautteessa toistetaan palvelun tar-
peellisuutta. 
- Käyttäjien mielestä välineiden tu-
lee olla vuokrattavissa, koska muu-
ten hankittaessa ne ovat kalliita. He 

Kuntoillen

väline talven 
lumelle ja jäälle

Kevyt Kickspark on yksi tämän talven 
kysytyimmistä välineistä. Sitä saa vuok-
ralle kaikista Soveltavan liikunnan apu-
välinetoiminta SOLIA:n toimipisteistä. 
Monia tuttuja liikunnan apuvälineitä 
voi varata käyttöön netistä.  

toteavat palautteessaan, että vuokra-
ten voi tutustua apuvälineen tuomiin 
mahdollisuuksiin ja kokeilla sopiiko 
joku tietty liikkumisen väline omaan 
tarpeeseen.

Toimintapisteitä 
kuntoutuskeskuksissa
SOLIA:n välinevuokraus toimii alu-
eellisesti Helsingissä Invalidiliiton 
Synapsian kuntoutuskeskuksessa, 
Maskun kuntoutuskeskuksessa ja 
Kuopiossa Kuntoutuskeskus Neuro-
nissa sekä Rovaniemellä.
- Jokaisessa toimipisteessä välinei-
den käyttöön annetaan ohjeita. Siellä 
välineitä voidaan myös koekäyttää ja 
säätää. Samalla huomioidaan käyttä-
jän mitat ja yksilöllinen tarve.  
- VAU:n uudesta verkkopalvelusta 
(www.vammaisurheilu.fi ) SOLIA löy-
tyy harrastetoiminnan kohdasta. Tut-
tuun tapaan varauskalenterissa ovat 
sekä välineiden tiedot että paikka-
kunnat. Matkahuolto toimittaa tar-
vittaessa välineen omalle paikkakun-
nalle, kertoo Parviainen..

TEKSTI  OUTI LINDROOS
KUVAT OSKU KUUTAMO

Varaa SOLIA:sta

Jukka Parviainen osoittaa Kicks-
park-potkukelkkaa ja kertaa sen omi-
naisuuksia.
- Tässä on kevyt alumiinirunko, joten 
se kääntyy näppärästi. Levitetyt ja-
lakset pitävät sen tukevasti kalteval-
la alustalla.

Väline on sen verran uusi, että koke-
musta sen käytöstä kerätään vasta. 
Kun lunta on nyt saatu, siitä on tulos-
sa tämän talven hitti, helsinkiläinen 
apuvälineneuvoja aavistaa. 

Varauskalenterissa Kickspark on jo 
osoittanut suosionsa. Myös hiih-
to-, laskettelu- ja luistelukelkat sekä 
muut liikkumista nopeuttavat ja tu-
kevat potkurit ovat kaikkien liikkujien 
käytettävissä ilman vammaryhmien 
välisiä erotteluja tai diagnoosirajoja.
- Käytännössä SOLIA:n välinevuok-
raus on aina ollut kaikille mahdollis-
ta, sillä palvelua ei ole rajattu aino-
astaan liikuntavammaisille Uuden 
vammaisurheilujärjestön toiminnan 
myötä SOLIA:n välineille toivotaan 
uusia käyttäjiä.
 
Parviainen tuntee liikuntavälineet 
sekä työssä että vapaa-ajallaan. Hän 
käyttää itse pyörätuolia ja jäi virkava-
paalle vertaiskuntouttajan tehtävistä 
Invalidiliiton Synapsian kuntoutus-
keskuksesta. 
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SOLIA:lla on vuokrattavana kaksi Stricker LOMO 360 –nok-
kapyörää. Kesäkäytössä hyväksi todettu lisäpyörä pyörä-
tuoliin on myös hyvä apuväline talvella ulkona liikkumi-
seen. Kuten kesälläkin vaikeassa maastossa liikkuessa, on 
ongelmana talvella lumessa liikkumisessa pyörätuolin pie-
net etupyörät. Nokkapyörä nostaa pyörätuolin pienet pyö-
rät ilmaan ja niiden tilalla on käytössä nokkapyörän oma 
isompi maastokuviollinen rengas. Hyvä yhdistelmä talvel-
la liikkumisessa on esimerkiksi leveät maastorenkaat pyö-
rätuolissa ja nokkapyörä.   

Lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi (solia)

Talvivälineen varausohjeet

1.  Kartoita millaista liikuntakokemusta haet
2. Päivitä tietojasi välineistä 
 www.vammaisurheilu.fi
3.  Mieti sopiva liikkumismuoto
 (pystyssä tai istuen)
4.  Valitse väline rinteeseen, lumelle tai  
 jäälle
5.  Vieraile tarvittaessa SOLIA:n toiminta-
 pisteessä tai ota yhteys vertaisohjaajaan
6.  Valitse vuokrausperiodi ja varaa väline  
 netissä
7.  Nouda apuväline matkahuollosta ja sää- 
 dä sopivaksi 
8.  Kokeile, liiku ja harjoittele
9.  Palauta väline SOLIA:lle ja kerro liikkumis-
 kokemuksestasi
10.  Muista, ettei uusi tapa liikkua ole heti  
 täydellisesti hallussa – haasta itsesi ja  
 tee uusi varaus 

SOLIA, apuvälineneuvoja Jukka Parviainen, 
puh. 045 677 0516, solia@vammaisurheilu.fi

Soveltavan talviliikunnan 
päivät Pajulahdessa
Soveltavan talviliikunnan päivät järjestetään 19.-20. maalis-
kuuta 2010 (pe klo 10.00-18.00, la klo 10.00-15.00) Liikun-
takeskus Pajulahdessa. Soveltavan liikunnan osaamis- ja 
resurssikeskuksen järjestämässä tapahtumassa on mahdolli-
suus kokeilla soveltaen erilaisia talviliikunnan aktiviteetteja. 
Tapahtumassa voi luistella, hiihtää, pilkkiä, potkukelkkailla, 
lumikenkäillä, tehdä lumiveistoksia, pelata jääkolkkaa ja jää-
golfia, osallistua laavuretkelle tai jopa pulahtaa avantoon.

Soveltavan talviliikunnan päivät toimivat soveltavan liikun-
nan toimijoiden ja liikkujien kohtauspaikkana. Menossa ovat 
mukana myös Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry, 
Soveltava liikunta SoveLi ry, Nastolan Kunta, Lahden kau-
pungin liikuntapalvelut, paikallisia yhdistyksiä, oppilaitokset 
Lamk, Kyamk, Haaga-Helia amk ja Suomen Urheiluopisto.

Pajulahdessa on varattuna ruokailu- tai majoitusmahdolli-
suus. Majoituksen täysihoitohinta on 80 euroa ja ruokailu al-
kaen 7 euroa. 

Ilmoittautumiset 25.2. mennessä: Osku Kuutamo, osku.
kuutamo@pajulahti.com, puh. 044 7755 346.
Lisätiedot: Virpi Remahl, virpi.remahl@pajulahti.com, 
puh. 044 775 5350.

Talvinen
vinkki!

Ota yhteyttä
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Svenska sidor

Från 
verksamhetschefen
Finlands Handikappidrott och – motion 
VAU rf befi nner sig framför nya och sto-
ra utmaningar. Det är viktigt att alla möj-
liga före detta medlemorganisationer slu-
ter sig med VAU. Det är också viktigt att 
medlemmarna känner sig bekanta med 
VAU och binder sig med verksamheten. 
Regionverksamhet, utbildningsverksam-
het och kommunikation har viktiga rol-
ler i VAU. Regionverksamhetens viktigaste 
uppgifter är att få medlemmarna att möta 
varandra och hitta rätta kontakter inom 
regionen. Utbildningsverksamhetens och 
kommunikationens utmaning är förmed-
la mångsidig information och kunskap för 
en så bred målgrupp som möjligt. Idrott-
verksamhets utmaning är att 
hitta tydlig arbetsfördel-
ning mellan Paralympis-
ka kommittén och olika 
grenars förbund samt att 
samtidigt utveckla VAUs 
över 30 idrottgrenar.

PERTTI POUSI
VAU:S VERKSANHET-
SCHEFEN

Kirsti Pennanen 
fi ck Pro Idrott-
utmärkelse

Kultur- och idrottsminister Stefan 
Wallin överräckte 16. december Pro 
Idrott –utmärkelserna och medal-
jerna, som är värda 20 000 styck. 
Sammanlagt 11 idrottare fi ck pri-
set. Utmärkelsen beviljas fi nländska 
idrottare för en betydande idrotts-
karriär eller för en betydande idrotts-
prestation. Bland handikappidrotta-
re fi ck skidlöparen Kirsti Pennanen 
priset.

TEXT OUTI LINDROOS ÖVERSÄTTARE EEVA PAASIKARI

Man kan hyra 
hjälpmedel från 
SOLIA för vintern

TEXT  HEIDI LEHIKOINEN 
ÖVERSÄTTARE EEVA PAASIKARI

På målsättningen 
medaljer
Finland, med sin fem idrottares lag sätter ett klart mål för Vancouver 
paralympics: få medaljer efter Torinos nollsaldo. Paralympics i Vancou-
ver tar platts den 12.–21.3.2010. Målet borde vara realistiskt för vinter-
paralympics, för att Ilkka Tuomisto kan beräknas på grund av inneva-
rande årets framgång en medaljfavorit på alla skidlopp.
– Säsongen började på lovande sätt men för att uppnå medaljmålet 
måste alla idrottare fortfarande jobba hårt. Vädret i Vancouver kan vara 
allt mellan regn och frost vilket komplicerar skidvården. Vi vill inte få 
några bakslag, så som insjuknade eller någon blir skadad, säger Fin-
lands paralympiclagets ledare Kimmo Mustonen.

För mer information, Vancouver skeendet och mycket mer hittar man 
på Finland Paralympiska Komiteès Vancouver 2010 internetsidor: 
www.paralympialaiset.fi .

– SOLIAs hjälpmedel hyrning är menat för alla, för att tjänsten är inte 
begränsad bara för rörelsehandikappade personer . Jag önskar att alla 
olika handikappgrupper hittar SOLIAs tjänster, säjer Jukka Parviai-
nen SOLIAs hjälpmedelrådgivare.

SOLIA har 13 handledare som hjälper gärna alla som funderar på eller 
har frågor om hjälpmedel. SOLIA opererar regionalt ifrån Helsingfors, 
Masku, Kuopio och Rovaniemi. 
– I varje stad fi nns en rehabiliteringscenter och deras personal ger råd 
om hur man använder hjälpmedel. Där kan man också prova hjälpme-
del och varje människas mått och personliga behov observeras. Man 
hittar mer information på VAU:s Internetsida www.vammaisurheilu.fi . 
SOLIA fi nns under Harrasteliikunta-sidan. Där fi nns också bokningska-
lender och mer information om användning av hjälpmedlen, berättar 
Parviainen. Internetsidorna endast på fi nska.

Mer information
Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA
Radiogatan 20, 5. våning, 00240 Helsingfors
tel. 045 677 0516, solia@vammaisurheilu.fi 
www.vammaisurheilu.fi  
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Den erfarna idrottexperten Timo 
Haukilahti började år 2010 som chef 
på undervisningministeriets idrotts-
enhet. Handikappidrottförbundens 
anknytning är en framgång på en 
lång arbetskarriär för Haukilahti.

Haukilahti räknar att VAU:s organisa-
tionförändring är fj ärde i hans karriär.
– Anknytningen var inte den svåraste 
eller mest komplicerade. Varje handi-
kappidrottförbund hade gjort saker 
på förhand. Man samarbetade med 
att bilda en gemensam uppfattning 
och att sätta realistiska mål för an-
knytningen.
– Jag tror att jag kunde använda min 
tidigare erfarenhet i processen, säger 
Haukilahti. Han tackar genast Syn-
skadades Centralförbunds idrotts-
enheten, Finska Handikappidrotts-
förbundet, Idrott och Motion för 
Utvecklingsstörda i Finland rf. och 
Finska Transplantation Idrottsför-
bundet för deras sätt att fatta beslut 
fördomsfritt. Utredningsmannen vill 
inte få särskild heder för uppkomsten 
av nya huvudförbundet.

Verksamheten inom idrottbranschen 
förändras också på grund av föränd-
ringar i idrottslagen. 
– Undervisningsministeriet har vil-

Sporttiklubi 
inspirerar unga 
att idrotta och 
motionera

Nya handikappidrott och -mo-
tion huvudförbund VAU har 
grundat ungdomsprogram-
met Sporttiklubi. Man kan 
ansluta sig som personmed-
lem som möljigtgör informa-
tion och deltagande på loka-
la Sporttiklubi samt tävlingar, 
evenemang, lägrar och ung-
domars egna projekt. 

Alla under 20-åriga handikap-
pade, synskadade, utveck-
lingsstörda och personer som 
har fått transplantation kan 
gå med. Man kan bli medlem i 
Sporttiklubi gratis och varje ny 
klubbmedlem får en T-skjor-
ta som present. Alla medlem-
mar får information om evene-
mang, läger och tävlingar. Alla 
får också den nya Vammaisur-
heilu & -liikunta -tidningen 
gratis fem gånger varje år. 

Träningsunderstöd till 21 handikappidrottare
Kultur- och idrottsminister Stefan 
Wallin har beviljat 82 idrottare to-
talt 952 500 euro i idrottsstipendier. 
Av dessa representerar 56 olympis-
ka grenar, fem icke olympiska grenar 
och 21 handikappidrott.

Stora stipendiet till 
handikappidrottare: 
Skytte: Minna Leinonen och 
Jukka Mikkonen.
Bågskytte: Osmo Kinnunen och 

Keijo Kallunki. 
Cykling: Arttu Mäkinen och 
Aki Turunen. 
Tennis: Taneli Tenhunen. 
Simning: Antti Latikka och 
Meri-Maari Mäkinen. 
Styrkelyft: Jussi Kokko och 
Janne Piipponen. 
Friidrott: Esa-Pekka Mattila. 

Undervisningministeriets 
utredningsman Timo Haukilahti 
stödde anknytning

ja att sköta om premisser och se till 
handikappades behov för deltagan-
de i motionaktiviteter. 
Haukilahti uppmuntrar handikappi-
drottförbundet VAU att skapa kon-
takter och förmå unga att idrotta 
mer. 
– För den ny förbundet är det viktigt 
att sköta öppna och direkta förhållan-
dena mot de andra idrott- och mo-
tionförbunden . Att få unga att syssla 
mer med idrott och hitta idrott är ge-
mensam utmaning för alla idrottför-
bunden. Att sitta framför datorn är 
allt mer intressant för de unga, säger 
Haukilahti.

Saana-Maria Sinisalo. 
Judo: Kallunki Jani.
Cykling: Jarmo Ollanketo och 
Marko Törmänen. 
Bordstennis: Esa Miettinen. 
Ridsport: Katja Karjalainen och 
Jaana Kivimäki. 
Friidrott: Leo-Pekka Tähti. 

Lilla stipendiet till 
handikappidrottare: 
Bågskytte: Jean-Pierre Antonios och 
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Tilaa omaksi
Tilaukset: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Maija Etholén, puh. (09) 4257 9824, 

toimisto@vammaisurheilu.fi, www.vammaisurheilu.fi.

DVD

Talviliikuntaa kaikille – soveltavan 
talviliikunnan käsikirja

Talviliikuntaa kaikille - soveltavan talviliikunnan käsikirja si-
sältää kaikki talviliikuntamuodot soveltamismahdollisuuksi-
neen sekä opetuksen etenemisen erityistilanteissa. Kirjassa 
käsitellään rinnelajit, jäälajit, luistelut ja jääpelit, maastohiih-
to, retkeily sekä lumileikit. Kirjassa on myös oma osuutensa 
harrastusten jatkomahdollisuuksista.

Käsikirjan tarkoituksena on osoittaa, että talviliikunta on 
mahdollista erilaisista vammoista huolimatta ja innostaa 
sekä ohjaajia että liikuntarajoitteisia talviliikunnan pariin. 
Käsikirja on kolmivuotisen Soveltavan talviliikuntaprojektin 
päätuotos. Käsikirja on tarkoitettu liikunta-, kasvatus- ja kun-
toutusalan ohjaajille ja opettajille.

Hinta: 26 euroa + toimituskulut

Soveltavaa alppihiihtoa 
ja lumilautailua 
– mahdollisuus kaikille
Soveltavaa alppihiihtoa ja lumilautailua – mahdollisuus kaikille –dvd 
esittelee kuinka liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset laskijat harrasta-
vat alppihiihtoa ja lumilautailua. Dvd:llä tutustutaan myös soveltavan 
alppihiihdon ja lumilautailun apuvälineisiin sekä erilaisiin ohjaus- ja 
avustustapoihin. Dvd on hyvä osoitus miten jokainen voi nauttia rin-
teessä tasa-arvoisesti talviliikunnan riemuista alppihiihdon ja lumi-
lautailun parissa.

Käsikirjoitus, ohjaus ja suunnittelu: Susanna Tero, Ari Impola
Tuottajat: Suomen Invalidien Urheiluliitto, Näkövammaisten Keskus-
liitto, Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu, Kehitysvam-
maisten Tukiliitto, Suomen Hiihtokeskusyhdistys, Lumikeskus Messilä 
sekä Tahkorinteet
Kesto: noin 25 min

Esteetön luontoliikunta –kirja

Esteetön luontoliikunta –kirja esittelee es-
teettömän luontoympäristön ratkaisu-
ja, jotka hyödyttävät meitä kaikkia. Kirja 
keskittyy rakennetun luontoliikkumisym-
päristön toimivaan mitoitukseen, käyttö-
mukavuuteen ja –turvallisuuteen. Run-
saasti kuvitettu opas antaa virikkeitä ja 
malleja luontoliikkumisympäristöjen ke-
hittämiseen. Päämääränä on toimintaa tu-
kevan ympäristön suunnittelu, rakenta-
minen, ylläpito ja kehittäminen. Kirja on 
suunnattu päättäjille, suunnittelijoille, ra-
kentajille, toiminnan järjestäjille ja ylläpitä-
jille sekä esteetöntä luontoliikkumisympä-
ristöä tarvitseville.

Hinta: 26 euroa + toimituskulut

Hinta:  
20 euroa + 
toimituskulut
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Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry  hallitus

Pekka Hätinen 
puheenjohtaja, 
Hietapellontie 32 B, 
00730 HELSINKI
hatinen.leppanen@pp.inet.fi 
puh. 040 502 5308

Ringa Junnila
varapuheenjohtaja
Vakkalantie 10, 
38300 SASTAMALA 
ringa.junnila@sklu.fi 
puh. 045 120 3503

Suvi Helanen
Vihirannanraitti 2 B 11, 
90460 OULUNSALO
suvihelanen@mail.suomi.net,
puh. 050 339 0660

Allan Pynnönen 
Taitoniekantie 13 A 12, 
40740 JYVÄSKYLÄ, 
allanpynnonen@gmail.com, 
0400 980 363

Virpi Remahl
Pajulahdentie 167, 
15560 NASTOLA, 
virpi.remahl@pajulahti.com, 
puh. 044 775 5350

Asko Räsänen 
Pummintie 2 C 15,
03600 KARKKILA, 
puh. (09) 225 8395 k.

Harri Ivonen
Välimaankatu 4-8-A 17, 
33500 TAMPERE

Minna Kejonen 
Keskikoskentie 17 A, 
46800 ANJALANKOSKI,
minna.kejonen@kymp.net, 
puh. 040 357 0422

Pertti Pousi 
sihteeri, 
VAU, Radiokatu 20, 5. krs., 
00240 HELSINKI, 
pertti.pousi@
vammaisurheilu.fi, 
puh. 050 571 6891

LIITY SUOMEN 
VAMMAISURHEILU JA 
-LIIKUNTA VAU RY:N 
JÄSENEKSI! 
Vammaisurheilujärjestöjen yhdisty-
misprosessin tuloksena Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU ry. aloitti 
toimintansa 1.1.2010. Uuden järjestön 
toiminnan käynnistymisen kannalta 
on tärkeää, että kaikki perustajajärjes-
töjen nykyiset jäsenet liittyisivät myös 
VAU:n jäseneksi. 

Jäsenyyden automaattinen siirtämi-
nen VAU:lle ei ole yhdistyslain mukaan 
mahdollista, joten jokaisen yhdistyk-
sen ja seuran on tehtävä ensin oma 
päätös VAU:n jäseneksi liittymises-
tä. Jäsenhakemus löytyy myös VAU:n 
verkkopalvelusta: www.vammaisur-
heilu.fi 

Jäsenhakemuksiin liittyvät tieduste-
lut: Eija Kangas-Virtanen, puh. 0400 
709 596. 

VAU:n jäseniä voivat olla Suomes-
sa vammaisten, elinsiirron saaneiden 
tai dialyysipotilaiden liikuntaa järjes-
tävät tai sitä tukevat rekisteröidyt yh-
distykset, joilla itsellään on henkilöjä-
seniä. Muun muassa VAU:n perustaja-
järjestöjen nykyiset jäsenet, paikalli-
set vammaisten henkilöiden yhdistyk-
set, eri lajien urheiluseurat sekä muut 
vammaisurheilua edistävät ja tukevat 
yhteisöt. 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä 
muu oikeuskelpoinen yhteisö, sää-
tiö tai yksityinen henkilö, joka haluaa 
edistää ja tukea liiton toimintaa. 

Varsinaisen jäsenen sekä kannatus-
jäsenen hyväksyy VAU:n hallitus. Jäse-
nyys tulee tämän jälkeen voimaan heti 
kun jäsenmaksu on maksettu. 

Jäsenmaksu on vuosina 2010–2012 
kaikilta varsinaisilta jäseniltä 30 euroa/
vuosi ja kannatusjäseniltä 100 euroa/
vuosi. Jäsenmaksu laskutetaan sen jäl-
keen, kun hallitus on vahvistanut jäse-
nyyden ja tämän jälkeen vuosittain ai-
na maaliskuun loppuun mennessä.

VAU:N ALUETOIMINTA 
TIEDOTTAA
VAU:n paikallisten liikuntatoimikun-
tien perustaminen aloitetaan vuoden-
vaihteen jälkeen. Jokaiselle alueel-
le pyritään ensimmäisessä vaiheessa 
perustamaan viisi paikallista liikunta-
toimikuntaa suurimpiin kaupunki- ja 
kuntakeskittymiin. Liikuntatoimikun-
tiin kutsutaan perustajajärjestöjen jä-
senyhdistykset ja seurat. Vaikka yh-
distyksenne ei olisikaan vielä vuoden 
alussa ehtinyt liittyä VAU:n jäseneksi, 
voi yhdistyksenne osallistua paikalli-
sen liikuntatoimikunnan toimintaan. 
Liikuntatoimikunnat keräävät yhtei-
sen pöydän ääreen paikallisten yhdis-
tysten ja seurojen sekä muiden yhteis-
työtahojen aktiivisia toimijoita. 

Mikäli yhdistyksenne tekee jo nyt ak-
tiivista yhteistyötä muiden paikal-
listen toimijoiden kanssa ja haluatte 
aloittaa paikallisen liikuntatoimikun-
ta toiminnan, niin voitte ottaa yhteyt-
tä Teemu Lakkasuohon, puh. 040 565 
1001 tai teemu.lakkasuo@vammaisur-
heilu.fi.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry on uusien ja suurien haastei-
den edessä. On tärkeää, että mahdol-
lisimman moni perustajajärjestöjen 
jäsenyhdistyksistä liittyy VAU:n jäse-
neksi. On myös huolehdittava siitä, et-
tä jäsenistö kokee VAU:n omakseen ja 
sitoutuu sen toimintaan ja hallintoon. 
Tässä asiassa tärkeässä roolissa tulee 
olemaan VAU:n aluetoiminta yhdes-
sä sitä tukevan koulutustoiminnan ja 
viestinnän kanssa. Aluetoiminnan tär-
keimpiä tehtäviä ovat jäsenistön koh-
tauttaminen toisiinsa sekä myös toi-
mia apuna tarkoituksenmukaisessa 
ja mahdollisimman kattavassa jäsen-
yhdistysten verkostoitumisessa omil-
la paikkakunnillaan ja alueillaan. Kou-
lutuksen ja viestinnän haasteena on 
mahdollisimman monipuolisen tie-
don ja osaamisen tarjoaminen mah-
dollisimman laajalle kohderyhmäl-
le. Kilpa- ja huippu-urheilun ja lajitoi-
minnan haasteena on löytää selkeät 
vastuut sekä toimiva työnjako ja yh-
teistoiminta Suomen Paralympiako-
mitean ja eri lajiliittojen kanssa sekä 
kehittää omaa lajien perustoimintaa 
yli 30 lajissa. Oman erityishaasteensa 
tuo kehitysvammaisten Special Olym-
pics –toiminnan ideologian ja eri toi-
mintatapojen juurruttaminen osaksi 
VAU:n eri toimialojen toimintaa.

PERTTI POUSI
VAU:N TOIMINNANJOHTAJA

Toiminnan-
johtajalta

VAU:n uutisia 
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Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry toimisto palvelee 

Jarmo Koivisto
oto-liikunnanohjaaja 
(pohjoinen alue)
puh. 040 512 5296
jarmo.koivisto@vammaisurheilu.fi

Jukka Parviainen
apuvälineneuvoja
puh. 045 677 0516
solia@vammaisurheilu.fi

Petri Räbinä
aluetoiminnan 
suunnittelija 
(itäinen alue)
puh. 050 596 5014 
petri.rabina@
vammaisurheilu.fi
- lajit: ampumaurheilu, 
keilailu, shakki ja 
sokkopingis

Timo Pelkonen
aluetoiminnan 
suunnittelija 
(läntinen alue)
puh. 050 596 6501
timo.pelkonen@
vammaisurheilu.fi
- lajit: maalipallo

Tiina Siivonen
aluetoiminnan 
suunnittelija 
(eteläinen alue)
puh. 040 833 4869
tiina.siivonen@
vammaisurheilu.fi

HARRASTELIIKUNTA  
JA ALUETYÖ
Teemu Lakkasuo
toimialapäällikkö
puh. 040 565 1001
teemu.lakkasuo@
vammaisurheilu.fi

Elina Holopainen
lajikoordinaattori
puh. 045 139 7373
elina.holopainen@
vammaisurheilu.fi
- lajit: judo, hiihto, 
lumikenkäily, melonta, 
purjehdus, ratsastus, soutu, 
taitoluistelu, voimistelu, 
yleisurheilu sekä Special 
Olympics toiminta

Suvi Aho
lajikoordinaattori
puh. 0400 933 312
 suvi.aho@vammaisurheilu.fi
- lajit: alppihiihto, kelkkajää-
kiekko, lentopallo, pyöräily,
pyörätuolitennis, pyörätuoli-
rugby, pöytätennis, uinti ja 
voimanosto

Harri Lindblom
lajikoordinaattori
puh. 044 361 7353
harri.lindblom@
vammaisurheilu.fi
- lajit: boccia, petanque, 
bocce, golf, jalkapallo, 
jousiammunta, koripallo, 
pyörätuolitanssi, salibandy 
ja sulkapallo

KILPA- JA  
HUIPPU-URHEILU
Hannele Pöysti
toimialapäällikkö
puh. 050 517 6151
hannele.poysti@
vammaisurheilu.fi
- lajit: curling

Nina Peltonen
oto-liikunnanohjaaja
puh. 050 400 1532
nina.peltonen@vammaisurheilu.fi

OTO-LIIKUNNANOHJAAJAT
Piritta Asunta 
(hoitovapaalla)
koulutussuunnittelija

Tuomas Törrönen
nuorisotoiminnan 
suunnittelija
puh. 050 408 6152
tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi

NUORISO JA KOULUTUS
Aija Saari
toimialapäällikkö
puh. 040 506 4208
aija.saari@vammaisurheilu.fi

Eeva Paasikari
viestintäassistentti
puh. 045 136 8695 
eeva.paasikari@
vammaisurheilu.fi

VIESTINTÄ

Nina Jakonen
viestintäpäällikkö
puh. 040 502 3784
nina.jakonen@
vammaisurheilu.fi

Pertti Wallenius
toimistoapulainen

Maija Etholen
toimistosihteeri
puh. (09) 4257 9824
maija.etholen@
vammaisurheilu.fi

Anu Boman
toimistosihteeri 
puh. 044 361 3322
anu.boman@
vammaisurheilu.fi

Eija Kangas-Virtanen
toimialapäällikkö
puh. 0400 709 596
eija.kangas-virtanen@
vammaisurheilu.fi

HALLINTO, 
TALOUS JA 
JÄRJESTÖTOIMINTA 
Pertti Pousi
toiminnanjohtaja 
puh. 050 571 6891
pertti.pousi@
vammaisurheilu.fi

Suomen Vammaisurheilu ja  -liikunta VAU ry
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki
puh. (09) 4257 9824, fax (09) 4257 9825
www.vammaisurheilu.fi
Avoinna: ma-pe 9-16
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ALPPIHIIHTO

ALPPIHIIHDON JA LUMILAUTAILUN 
PUJOTTELUKISA (TALVILIIKUNTAPÄIVÄ)
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää alppi-
hiihdon ja lumilautailun pujottelukisan näkö- liikunta- ja ke-
hitysvammaisille sekä elinsiirtoväelle 14. maaliskuuta klo 
12.00–13.00 Jyväskylässä. Kilpailupaikka on Laajavuori (Laaja-
vuorentie 15). Kilpailu on avoin kaikille lajista kiinnostuneille 
alppihiihtäjille sekä lumilautailijoille. Kilpailuissa sovelletaan 
kehitysvammaisten Special Olympics -sääntöjä. Kilpailussa 
kilpailijat jaetaan ensimmäisen laskun jälkeen ajan mukaan 
3–8 kilpailijan tasoluokkiin, joissa lasketaan kilpailulasku. Kil-
pailuihin ei ole ikärajaa. Kilpailut ovat maksuttomat.
Laji: pujottelu, jossa lasketaan kaksi kierrosta (tasoluokitus-
lasku ja kilpailulasku) 
Ilmoittautumiset kilpailuun 5.3.2010 mennessä Special 
Olympics Finland lumilautailun päävalmentajalle: Juhana 
Heikkala juhana.heikkala@gmail.com
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32.

ALPPIHIIHDON SM-KILPAILUT 
Vammaislaskijoiden alppihiihdon SM-kilpailut järjestetään 
alppihiihdon Audi Cup -kilpailujen yhteydessä 16.–18.huhti-
kuuta 2010 Levillä. Kilpailut ovat avoimet liikunta-, näkö- ja 
kehitysvammaisille sekä elinsiirtoväen laskijoille. Lajeina ovat 
supersuurpujottelu, suurpujottelu ja pujottelu. Tarkempi kil-
pailuaikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Kilpailuissa nouda-
tetaan alppihiihdon kansainvälisiä sääntöjä. Liikunta- ja nä-
kövammaisten laskijoiden tuloksissa käytetään kansainvä-
lisen Paralympiakomitean (IPC) kerroin systeemiä. Kehitys-
vammaisten ja elinsiirtoväen laskijat laskevat omissa sarjois-
saan, joissa tulokset laitetaan normaaliin tapaan aikajärjeste-
tykseen. 
Ilmoittautumiset ja maksut SM-kisoihin tulee tehdä 2.4.2010 
mennessä. SM-kisojen osallistumismaksu on 20 euroa/hlö si-
sältäen kaikki lajit. Maksu tulee suorittaa Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta VAU ry:n tilille 8000187-10023586. Maksuun 
viitteeksi: AlppiSM/oma nimi.
Majoituksia voi tiedustella suoraan Levin Matkailuneuvon-
nasta: Levin Matkailu Oy, puh: (016) 639 3300, fax (016) 643 
469 tai levi.info@levi.fi 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Lauri Louhivirta, puh. 040 543 2624, lauri@louhivirta.fi

AMPUMAURHEILU

ILMAKIVÄÄRI AMMUNNAN SM-KILPAILUT 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää Vierumä-
ellä 18-20. maaliskuuta ilmakiväärin ammunnan SM-kilpailut.
Lajit ja sarjat: Sunnuntaina 20.3. klo 10 alkaen näkövam-
maisten pysty (R10) kilpasarja M 60 lks, N 40 lks B1 - B3, B4. 
Sunnuntaina 20.3. (iltapäivällä) näkövammaisten makuu 
(R11) kilpasarja M ja N B1 - B3, B4  60 lks ja harrastesarja B1 - 
B4 M+N 30 lks. 
Tarkempi aikataulu vahvistetaan ilmoittautumisajan päätyt-
tyä. Makuuammuntaan pääsee karsintakilpailujen perusteella 
ja ampujille ilmoitetaan 15.2 jälkeen kisoihin pääsystä.
Ilmoittautuminen keskiviikkoon 28.2. klo 24 mennessä: säh-

köpostilla osoitteeseen erkki.hakkinen@pp.inet.fi tai petri.ra-
bina@vammaisurheilu.fi 
Liikuntavammaiset voivat ilmoittautua nestistä osoitteella 
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/sm-
kilpailut/?x1254458=2829577

BOCCIA

YSTÄVÄNPÄIVÄ BOCCIA
Mäntän Seudun Invalidit ry järjestää Ystävänpäivän Boccian 
13. helmikuuta 2010 Vilppulan urheilutalolla (Hopunmäentie 
15) klo 9.30 alkaen.  
Sarjat: joukkue ja pari. Hyvityspisteet käytössä. Joukkueis-
sa ja pareissa pelaavien henkilöiden arvonta tapahtuu paikan 
päällä.  Kisajärjestäjä muodostaa kilpailuun tarvittavan mää-
rän joukkueita ja pareja, ja kukin pelaaja arpoo itsensä jouk-
kueeseen/pariin. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan 
henkilömäärä. Tavarapalkinnot.
Osallistumismaksu on 5 euroa/hlö ja se maksetaan Mäntän 
Seudun Invalidien tilille: 552107-412876.
Ilmoittautumiset viimeistään 8.2. mennessä: Onerva Uutte-
ra, Hallituskatu 13 A 6, 35800 Mänttä tai onerva.uuttera@nic.
fi.Omat pallot mukaan. Kahvio, arpajaiset.

VIII HARJAVALTA BOCCIA
Harjavallan Seudun Invalidit ry järjestää boccian avoimet 
joukkuekilpailut 20. helmikuuta 2010 klo 9.00 Nakkilan Lii-
kuntakeskuksessa (Kuntopolku 1).
Sarjat: yleinen, naiset ja parikilpailu, luokat 1-3. Parin ei tarvit-
se kuulua samaan yhdistykseen. Hyvityspisteet käytössä.
Osallistumismaksu on 15 euroa/joukkue ja 12 euroa/pari ja se 
maksetaan tilille 210918-14403.
Ilmoittautumiset 15.2. mennessä: Harjavallan Seudun Inva-
lidit ry, Keskustie 5 A 3, 29200 Harjavalta, puh. (02) 537 3671, 
haseinva@dnainternet.net.
Lisätiedot: Jaakko Ketonen, puh. 0400 864 639.
Omat pallot ja mittatikut mukaan. Kilpailupaikalla mahdolli-
suus ruokailuun.

HÄRMÄ BOCCIA
Härmäin Invalidit ry järjestää avoimet boccian joukkuekilpai-
lut 27. helmikuuta 2010 alkaen klo 9.00. Kilpailupaikkana on 
Alahärmän koulukeskus (Koulukuja 2.)
Osallistumismaksu on 15 euroa ja se maksetaan Härmäin In-
validien tilille: OP 474010-221569.
Ilmoittautumiset 23.2. mennessä: Antti Porre, Viitalantie 5 C 
14, 62300 Härmä, puh. (06) 484 9539, 040 565 3584, antti.por-
re@gmail.com. Omat pallot mukaan, kilpailupaikalla kahvio ja 
ruokailumahdollisuus.

WILLIMIES BOCCIA 
Etelä-Saimaan Invalidit ry järjestää avoimet bocciakilpailut 
10. huhtikuuta 2010 Sammonlahden liikuntahallissa klo 10.00 
(Ruskolahdenkatu 7).
Osallistumismaksu on 15 euroa/joukkue ja se maksetaan 
31.3. mennessä tilille: SHB 313130-1208008.
Ilmoittautumiset 31.3. mennessä: Etelä-Saimaan Invalidit Ry, 
Mikonsaarentie 15, 53300 Lappeenranta, puh. 0400 987 346, 
paivi.huhtiniemi@esitsto.inet.fi.
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Majoitusvaraukset: Loma- ja kokoushotelli Marjola, puh. 
(05) 452 4160.
Lisätiedot: Etelä-Saimaan Invalidit Ry, Marjatta Hirvikallio, 
puh. 040 776 6388. Omat pallot mukaan. Paikan päällä puffet-
ti ja arpajaiset. 

V REVONTULIBOCCIA
Tampereen Seudun Invalidit ry järjestää V Revontuliboccian 
17.-18. huhtikuuta 2010 Hankasalmessa (Lomakeskus Revon-
tuli, Valtatie 9 varrella). Kilpailut alkavat lauantaina klo 10.00 
ja jatkuvat sunnuntaina klo 9.00. 
Sarjat: luokat 1-3 parikilpailu (parin ei tarvitse kuulua samaan 
yhdistykseen) ja yleinen sarja joukkuekilpailu.
Osallistumismaksu on 12 euroa/pari ja 15 euroa/joukkue ja 
se maksetaan Tampereen Seudun Invalidit ry:n tilille: 114630-
871571. Maksaessa on ilmoitettava maksava yhdistys.
Ilmoittautumiset 12.4. mennessä: Lasse Mäkinen, Tampe-
reentie 480, 33880 Lempäälä, teemu.makinen2@gmail.com 
Majoituspaketti: 40 euroa/hlö (hotelli) tai 4 hengen mök-
ki/hlö. Hintaan kuuluu aamiainen, hotellisauna ja tanssiliput, 
artistina A.Mattila. Tarjolla myös paketti, joka sisältää tulles-
sa kahvin ja pienen suolaisen, päivällisen, sunnuntaina aami-
aisen ja lounaan – pakettihinta 70 euroa/hlö. Lisävuorokau-
det (EKL:n boccia 19.-20.4.) + 30 euroa/hlö/vrk. Lomakeskus 
Revontuli, puh. (014) 844 8291. Mainitse varatessa Revontuli-
boccia.
Lisätiedot: Lasse Mäkinen, puh. 0400 727 898. Omat pallot 
ja mittatikut mukaan. Ruokailumahdollisuus, hintatiedot pai-
kanpäällä.

BOCCIAN SM-KILPAILUT (HENK.KOHT.)
VAU:n boccian lajijaos järjestää boccian sisäkenttien henkilö-
kohtaiset SM-kilpailut 1.-2. toukokuuta 2010 Pajulahden lii-
kuntakeskuksessa (Pajulahdentie 167, Nastola).  Kilpailut alka-
vat lauantaina klo 10.00 (-22.00) ja jatkuvat sunnuntaina klo 
9.00.  Osanottovarmistus lauantaina klo 9.00 ja sunnuntaina 
klo 8.30.  Finaalit pelataan yhdellä kentällä.
Sarjat: luokat 1-3, naiset, yleinen ja seniorit. Kilpailuissa on 
käytössä säännöissä mainitut hyvityspisteet.  Mikäli seniorit 
sarjaan ilmoittautuu vähemmän kuin 7 osanottajaa, pelaajat 
jaetaan sukupuolen mukaisesti joko naisten tai yleiseen sar-
jaan, jollei ilmoittautumisen yhteydessä muuta pyydetä. Kil-
pailuissa pelataan sekä A-finaali (voittaja Suomen mestari) et-
tä B-finaali (sijoitukset 7-12).  
Osallistumismaksu on 16 euroa/hlö ja se maksetaan lajijaok-
sen tilille: 570081-2170159.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 12.4. mennessä: Onerva Uutte-
ra, Hallituskatu 13 A 6, 35800 Mänttä, onerva.uuttera@nic.fi. 
Sähköpostilla ilmoittautuneille lähetään kisainfo noin viikkoa 
ennen kilpailua.
Majoitus Pajulahden liikuntakeskuksessa, pakettihinta puoli-
hoidolla noin 60 euroa/hlö/2hh/vrk.
Majoitusvaraus on tehtävä 12.4. mennessä: Päivi Miettinen, il-
taisin puh. 045 676 4223, paivi.miettinen@dnainternet.net. 
Varausta tehdessä on ilmoitettava majoittujien nimet ja lii-
kuntaesteisyys.

HIIHTO

MAASTOHIIHDON SM-KILPAILUT  
(TALVILIIKUNTAPÄIVÄT)
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry sekä Huhtasuon 

Hiihto 2000 ry järjestävät maastohiihdon SM-kilpailut nä-
kö- liikunta- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirtoväelle 13.–
14. maaliskuuta Jyväskylässä. Kilpailukeskus on Huhtasuon lii-
kuntapuistossa. Kilpailussa noudatetaan VAU:n SM-kilpailu-
sääntöjä.
Kilpailuluokat, sarjat ja matkat
B1–B3, B4= näkövammaiset
T ja P 20v 1km, 2km, 5km
N ja M yleinen 1km, 5km, 10km
N ja M yli 50v 1km, 2km, 5km (omissa vammaluokissa, ei yh-
distettynä B1–B3)
Lw 2–9= liikuntavammaiset (pystyluokat)
T ja P 20v 1km, 2km, 5km
N ja M yleinen 1km, 5km, 10km
N ja M yli 50v 1km, 2km, 5km (omissa vammaluokissa, ei yh-
distettynä Lw 2–9)
Lw 10–12= liikuntavammaiset (kelkkahiihto)
T ja P 20v 1km, 2km, 5km
N ja M yleinen 1km, 2km, 5km
N ja M yli 50v 1km, 2km, 5km (omissa vammaluokissa, ei yh-
distettynä Lw 10–12)
K= kehitysvammaiset
T ja P 20v 1km, 2km, 5km
N ja M yleinen 1km, 5km, 10km
N ja M yli 50v 1km, 2km, 5km
E= elinsiirrokkaat
18–29 v
30–39 v
40–49 v
50–59 v
60–69 v
70+ 
kaikilla ikäluokilla1km, 2km, 5km
Kilpailuohjelma: lauantaina 13. maaliskuuta hiihdetään pe-
rinteisellä tyylillä (=P) ja sunnuntaina 14. maaliskuuta hiihde-
tään vapaalla tyylillä (=V). Kaikki kilpailut hiihdetään väliaika-
lähdöillä, 1km 15 s ja muut matkat 30 s välein.
Kilpailun tarkempi aikataulu nähtävissä ilmoittautumisajan 
päätyttyä internetissä http://www.huhtasuonhiihto2000.fi ja 
tiedusteltavissa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n 
toimistolta puh. (09) 4257 9824.  Palkintojenjako suoritetaan 
kilpailupäivänä kilpailupaikalla. 
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32. 
Osallistumismaksu on 8 euroa/laji ja se tulee maksaa 26.2. 
mennessä Huhtasuon Hiihto 2000 ry:n tilille 529095-210561, 
tiedoksi ”kilpailijan nimi ja VAU SM 2010”. Jälki-ilmoittautu-
mismaksu on 24 euroa/laji ja se tulee maksaa 10.3. mennes-
sä samalle tilille.
Ilmoittautuminen kirjallisena 26.2. mennessä os. Huhta-
suonhiihto 2000 ry, Nevakatu 1 F 13, 40340 Jyväskylä tai säh-
köposti: toimisto@huhtasuonhiihto2000.fi. Ilmoittautumises-
sa tulee näkyä urheilijan nimi, luokka ja laji sekä mahdollisen 
yhteyshenkilön nimi yhteystietoineen. 
Lisätiedot: Nina Peltonen puh. 050 400 1532, nina.pelto-
nen@vammaisurheilu.fi, Kimmo Aalto puh. 0500 797 758, 
kaalto@kopteri.net.

KEILAUS

KEILACUP 7. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2009–2010 seitsemäs osakilpailu keilataan 
Palloilukeskus Hutungissa 13. maaliskuuta, Vaajakoskella (Rei-
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10023586) 19.2.2010 mennessä. Viitteeksi "lumikenkäily ja ur-
heilijan nimi". Osallistumismaksuja ei palauteta, jos osallistu-
minen peruuntuu. Jälki-ilmoittautumismaksu Special Olym-
pics -luokassa 10 euroa/laji, joka maksetaan paikanpäällä. 
Avoimessa luokassa jälki-ilmoittautumismaksu 5 euroa/laji, 
joka maksetaan paikanpäällä.
Ilmoittautuminen: 19.2.2010 mennessä Maija Etholén, puh. 
(09) 4257 9824 tai maija.etholen@vammaisurheilu.fi.
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32.
Lisätiedot: Mika Valavuori, puh. 040 456 0701, mika.valavuo-
ri@kisakallio.fi.

PILKKI

PILKIN SM-KISAT (TALVILIIKUNTAPÄIVÄT
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry järjestää pilkin 
SM-kisat sunnuntaina 14. maaliskuuta Jyväsjärven Korkean-
koskenlahdella, joka sijaitsee aivan keskustan tuntumassa. 
Kilpailuaika on klo 10–14. Kilpailukeskus sijaitsee hotelli Al-
ban etelä päädyssä. Kilpailussa noudatetaan VAU:n SM-kilpai-
lusääntöjä.
Luokat: Miehet B1 (vain näkövammaiset), Naiset B1 (vain nä-
kövammaiset), Miehet B2 - B4 (vain näkövammaiset), Naiset 
B2 - B4 (vain näkövammaiset), Miehet yleinen (avoin kaikille), 
Naiset yleinen (avoin kaikille), Opassarja (yhdistetty miehet ja 
naiset) ja Joukkue ( kolme vapaavalintaista pilkkijää samasta 
yhdistyksestä, avoin kaikille)
Osallistumismaksu 10 euroa/pilkkijä tulee maksaa Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n tilille (SAMPO 800187-
10023586) 19.2. mennessä, viestiksi ”pilkki”. 
Ilmoittautumiset Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry Maija Etholenille, puh. (09) 4257 9824 tai maija.etholen@
vammaisurheilu.fi.
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32.

RATSASTUS

RATSASTUKSEN KILPAILUHARJOITUKSET 
Ratsastusseura Varsa, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry ja Näkövammaisten Ratsastajien ry järjestää aloittelija-
sarjan kouluratsastuskilpailun 21. maaliskuuta 2010 klo 10.00. 
Kilpailupaikkana on Huittisten Ratsastuskeskus (Kivirannan-
tie 240). Huittisten Ratsastuskeskuksessa kilpailuihin tähtäävä 
valmennus järjestetään pe-la. Ilmoittautumiset valmennuk-
seen osoitetaan puhelimitse tai sähköpostitse suoraan Huit-
tisten Ratsastuskeskukseen.
Luokat: Lainahevosluokat: Luokka 1 (Ryhmä 1A, ohjelma 3, 
2006), Luokka 2 (Ryhmä 1B, ohjelma 12, 2006), Luokka 3 (Ryh-
mä 2, ohjelma 22, 2006), Luokka 4 (Ryhmä 3, ohjelma 32, 
2006), Luokka 5 (Ryhmä 4, ohjelma 40, 2006). Kaikki luokat 
ovat avoimia kaikille vammaisratsastajille myös omilla hevo-
silla. SRL:n luokitusta ei tarvita, joten jokainen voi osallistua 
mihin luokkaan haluaa omien taitojensa mukaisesti. Kilpai-
luissa noudatetaan SRL:n vammaiskilpailusääntöjä. Ratsasta-
jan tulee edustaa SRL:n jäsenseuraa, SOG tai muuta yhdistys-
tä. Ratsastajalla on oltava vakuutus.
Lähtömaksu on 10 euroa/luokka, hevosvuokra 10 euroa/
luokka. Kaikki maksut maksetaan kilpailukansliaan tai Huittis-
ten Ratsastuskeskuksen tilille 445610-23280, Huittisten SP.
Majoitus: Huittisten Ratsastuskeskus/Rekikosken Majoitus-

nontie 7) puh. 010 423 2200. Kisat alkavat klo 10.00. 
Luokat sarjan keskiarvon mukaan seuraavasti: A 160 ja yli, B 
140, C 120, D 100 ja E alle 100 pistettä. Näkövammaisilla kei-
laajilla tulee olla voimassa oleva luokitus B1-B4.
Kilpailussa heitetään kuusi sarjaa ja jokaisen luokan kolme pa-
rasta palkitaan.
Kilpailumaksu on 20 euroa / keilaaja ja se on maksettava yh-
distyksittäin 19.2. mennessä, Keski-Suomen Näkövammaiset 
ry tilille 800016-919816, viestiksi ”keilacup”. 
Ilmoittautuminen 19.2 mennessä: Mauno Sirviölle sirvio.
mauno@kolumbus.fi.
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32.

KEILAILUN JOUKKUE SM 14.3.2010
Keilailun joukku-SM käydään 14. maaliskuuta ja kilpailupaik-
ka on Jyväskylän keilahalli, (Pupuhuhdantie 4) puh. 0207 600 
990. Yhdistykset voivat muodostaa 3-henkisiä joukkueita. Kil-
pailussa noudatetaan vuoden 2010 SM-kilpailusääntöjä. Kil-
pailu alkaa sunnuntaina klo 10.00.
Kilpailumaksu 30 euroa/ joukkue tulee maksaa Suomen 
Vammaisurheilu  ja –liikunta VAU ry:n tilille (SAMPO 800187-
10023586) 19.2. mennessä. Viestiksi "keilajoukkue".
Ilmoittautumiset Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry Maija Etholenille, puh. (09) 4257 9824 tai maija.etholen@
vammaisurheilu.fi.
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32.

KEILACUP 2009–2010
Syksyllä alkanut keilacup jatkuu kevään kierroksilla. Kierrokset 
järjestetään: 6. kierros 13. helmikuuta Tampereella, 7. kierros 
13. maaliskuuta Jyväskylässä ja 8. kierros 17.huhtikuuta Poris-
sa. Kilpailujen järjestäjä päättää osanottomaksun, johon sisäl-
tyy mm. ratamaksu ja palkintoraha enintään 4.00 euroa / kei-
laaja
Luokat kilpailuluokat henkilökohtaisessa kilpailussa ja tasoi-
tukset joukkuekilpailussa: tasoitus / sarja. A-luokka (-ka. yli 
160 p, 0 p), B-luokka (-ka. 140 - alle 160 p, 20 p), C-luokka (-ka. 
120 - alle 140 p, 40 p), D-luokka (-ka. 100 - alle 120 p, 60 p), E-
luokka (- ka. alle 100 p, 80 p).
Lisätiedot: 6. kierros Leena Yrjänäinen puh. 040 729 1053, 7. 
kierros Mauno Sirviö puh. 0400 544 178, 8. kierros Kari Vilja-
nen puh. 050 408 6152.
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32.

LUMIKENKÄILY

LUMIKENKÄILYN SPECIAL OLYMPICS -KILPAILU 
(TALVILIIKUNTAPÄIVÄT) 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää lumiken-
käilyn Special Olympics -kilpailun 13. maaliskuuta 2010 klo 
11.00 Jyväskylässä. Kilpailupaikka on Laajavuori (Laajavuo-
rentie 15).
Lajit: 100 m, 800 m
Luokat: kehitysvammaiset naiset ja miehet (Special Olym-
pics), avoin luokka (kaikille vammaryhmille yhteinen) naiset 
ja miehet
Aikataulu: Klo 11.00 Luokittelukilpailu kehitysvammaiset 100 
m (N/M), klo 11.30 varsinainen kilpailu kehitysvammaiset 100 
m (N/M), klo 12.00 100 m avoin luokka (N/M), klo 12.30 800 m 
kehitysvammaiset (N/M), avoin luokka (N/M).
Osallistumismaksu 5 euroa/laji tulee maksaa Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU ry:n tilille (SAMPO 800187-
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Teema TEKSTI OUTI LINDROOS KUVAT OPM:N KUVA-ARKISTO

Vaikuttajana 
Haukilahti
OPM:n selvitysmies tuki yhdistymistä 

- Uudelle järjestölle on myös tärkeää 
huolehtia avoimista ja suorista suh-
teista myös toisiin urheilu- ja liikun-
tajärjestöihin sekä toimijoihin. Lii-
kunnan löytäminen ja säännöllinen 
harrastaminen on yhteinen haaste 
järjestöille, sillä nettikoneella istumi-
nen tuntuu kiinnostavan nuoria yhä 
enemmän.

Kunnossa Kaiken Ikää –
ohjelma lähellä sydäntä
Timo Haukilahti on 63-vuotiaana ak-
tiivinen oman lajinsa koripallon pa-
rissa. Vapaa-aikanaan hän liikkuu 
koripallokentän lisäksi myös kunto-
salilla ja sauvakävellen. Muutaman 
vuoden päästä liikuntakulttuurin 
kehittäminen, ministeriön suunnas-
ta, saa hänen osaltaan jäädä. Eläke-
läisenä Haukilahti toivoo löytävänsä 
enemmän aikaa hiihtämiselle. 
- Vaimon kotikaupungissa Jyväsky-
lässä on hyvin lunta. Ladulla aion 
viettää aikaa. Alamäkitekniikkani 
vaatii vielä hiomista, ettei mäki vie 
miestä, hän naurahtaa.

Timo Haukilahti on ennenkin ollut 
mukana valtionapua saavien urhei-
lujärjestöjen rakennemuutoksessa. 
Hän laskee, että vammaisurheilujär-
jestöjen yhdistyminen on hänen työ-
uransa neljäs organisaatiomuutos.
- Nyt loppuunsaatettu yhdistymis-
prosessi ei ollut urallani kaikkein 
hankalin tai monimutkaisin. Jokai-
sessa vammaisurheilujärjestössä oli 
tehty paljon asioita jo etukäteen. Ai-
kaa käytettiin yhteisen mielipiteen 
muodostamiseen ja tavoitteet olivat 
realistiset.
- Luulen, että pystyin hyödyntä-
mään aikaisempia kokemuksiani täs-
sä prosesissa, Haukilahti sanoo. Hän 
kiittää samantien Näkövammaisten 
Keskusliiton liikuntatoimea, Suomen 
Invalidien Urheiluliittoa, Suomen Ke-
hitysvammaisten Liikuntaa ja Urhei-
lua sekä Elinsiirtoväen Liikuntaliittoa 
ennakkoluulottomasta päätöksen-
teosta. Selvitysmies ei halua ottaa 
itselleen ylimääräistä kunniaa vam-
maisurheilun uuden kattojärjestön 
syntymisestä. 

 Ympäristö muuttuu – 
tavat kehittyvät vähitellen
Vammaisurheilulla on erityispiirteen-
sä, joiden huomioiminen on myös 
valtion tehtävä. Haukilahti toteaa, 
että entistä yhtenäisemmälle vam-
maisurheilun äänelle on tarvetta. 

- 1970-luvulta asti esteettömyys- ja 
olosuhdeasiat on pyritty ottamaan 
huomioon. Tekemistä riittää edel-
leen, jotta yhdenvertaiset liikkumis-
mahdollisuudet toteutuisivat. 

VAU:n toiminnassa on mukana paljon 
erityistä tukea tarvitsevia urheilijoita, 
toimihenkilöitä, ohjaajia ja perheen-
jäseniä. Neljän erilaisen ja perinteik-
kään toimijan yhteisen arjen ei odo-
teta alkavan ihan kitkatta.
- Toimintaympäristö on nyt uuden-
lainen. Aiemmin toimittiin selkeästi 
vammaryhmittäin ja omissa liitoissa. 
Kokemuksesta sanoisin, että yhte-
näisten toimintatapojen muokkaa-
miseen menee muutama vuosi, ki-
teyttää Haukilahti.

Toimintaympäristö on muuttumassa 
myös uuden järjestön ulkopuolella, 
sillä liikuntalakiin ollaan tekemässä 
muutoksia. Esityksen mukaan erityis-
liikunnan jaoston tehtävää määritel-
lään jatkossa pelkästään asetuksella.
- Opetusministeriöllä on tahtoa huo-
lehtia edellytyksistä ja huomioida 
vammaisten erityinen tarve liikunta-
toimintaan osallistumiseen. 

Haukilahti kannustaa vammaisurhei-
lujärjestöä verkostoitumaan uudes-
sa ympäristössä. Hän puhuu nuorten 
tavoittamisesta liikunnan pariin.

Kokenut liikunnan asiantuntija Timo Haukilahti aloit-
ti vuoden 2010 opetusministeriössä liikuntayksikön 
päällikkönä. Hänelle vammaisurheilujärjestöjen yh-
distyminen on yksi pitkän työuran onnistumisista.



Timo Haukilahti on vapaa-ajallaan 

innokas koripallomies.

- Eläkeläisenä toivon löytäväni 

enemmän aikaa myös hiihtämiselle.
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Haukilahti elää niinkuin opettaa. Hän 
oli 15 vuotta sitten perustamassa 
tunnustettua Kunnossa Kaiken Ikää 
–ohjelmaa, jonka budjetti on yhteen-
sä kaksi miljonaa euroa. 
- Ensimmäistä kertaa KKI-ohjelmas-
sa tehtiin yhteistyötä sosiaali- ja 
terveyspuolen toimijoiden sekä lii-
kunnan kesken. Sektorirajat ylittä-
vän yhteistyön aikaansaaminen on 
KKI:ssä se asia, josta olen ylpeä.

Kilpaurheilukokemuksia 
katsomosta
Timo Haukilahti on tutustunut vam-
maisurheiluun paikanpäällä sekä lii-
kunta, näkö- ja kehitysvammaisten 
arvokilpailuissa. Paralympialaiset 
Ateenassa vuonna 2004 ja Special 
Olympics –kilpailut Irlannissa muuta-
maa vuotta aiemmin jäivät mieleen.
- Special Olympics –kilpailuissa sai 
aistia todella sen tunnelman, jossa 
kaikki voittavat. Siellä urheilua seura-
tessani kumoutui viimeistään se en-
nakkoluulo, että kehitysvammaiset 
olisivat keskenään samanlaisia. 

Liikuntalakiin 
muutoksia?

Opetusministeriössä on val-
misteilla liikuntalain ja –ase-
tuksen muutosesitys, joka 
astunee voimaan 2011. Työ-
ryhmän ehdotuksessa liikun-
ta-avustusta voisivat jatkossa 
saada vain liikuntajärjestöt, 
joille liikunta on pääasiallinen 
toimintamuoto. Muutoksella 
halutaan selkiyttää nykyistä 
sekavaa tilannetta, jossa veik-
kausvoittovaroista liikunnan 
valtionapua nauttivia järjes-
töjä on jo 130 ja uusia järjes-
töjä tulee mukaan vuosittain. 
Muutoksen myötä esimerkik-
si Soveltava liikunta SoveLin 
alaiset vammais- ja kansan-
terveysjärjestöt menettäisivät 
liikuntajärjestöstatuksensa. 
Valtionavun säilyttämiseksi 
jäsenjärjestöjen terveysliikun-
tatyölle SoveLi saattaa joutua 
etsimään roolia, jossa se ryh-
tyy jakamaan tukea jäsenil-
leen. 

VAU:n valtionapuun muutos-
esitys ei vaikuta, mutta VAU:n 
syntyprosessissa ennakoitiin 
muutos. Esimerkiksi jos Nä-
kövammaisten Keskusliiton 
liikuntatoimi olisi jatkanut 
omana toimialanaan vam-
maisjärjestön (NKL) sisällä, se 
ei olisi enää tulevaisuudessa 
ollut tämän ehdotuksen mu-
kaan valtionapukelpoinen. 

Näppäile nettiin

www.minedu.fi /OPM/
Tiedotteet/2009/09/
liikuntalaki.html?lang=fi 

Kilpailuperinteiden ero kävi myös 
ilmi katsomokokemuksista. Menes-
tystavoitteet ovat paralympialaisissa 
kovia.
- Tulevaisuuden haasteet ovat tiedos-
sa. Kansainvälinen kilpailu kovenee, 
kun uusia maita tulee mukaan. Val-
mennusta on kehitettävä, jotta suo-
malaisten huippusuorituksista voi-
daan jatkossakin nauttia..



Sukelsin ensimmäistä kertaa vammaisurheilun maail-
maan vuoden 1988 olympiakisojen alla, kun Pertti Po-
usi otti yhteyttä ja pyysi auttamaan Suomen Invalidien 
Urheiluliittoa varojenhankinnassa. Samaan aikaan olin 
tekemisissä Suomen Olympiakomitean tukiyritysten – 
Myötätuuliryhmän – kanssa. Pyrimme löytämään uusia 
tapoja olympiasponsoroinnin hyödyntämiseen.

Sain ajatuksen kytkeä Myötätuuliryhmä tukemaan myös 
paralympialaisiin valmistautuvia urheilijoita. Kehitte-
limme Suomen Kuvalehden kanssa näyttävän imago-
kampanjan. Osa Myötätuuliryhmän jäsenyrityksistä piti 
ajatusta hyvänä, osa yrityksistä ei ollut lainkaan yhteis-
työhaluinen. Mieleeni on jäänyt vapisevalla äänellä esi-
tetty toive: ”Kyllä me mukaan lähdemme, mutta pidä 
sitten ......... huoli siitä, ettei meidän yrityksen logo näy 
millään lailla vammaisurheilun yhteydessä”. Ja pidinhän 
minä, vastenmielisesti.

Näistä kaksinaismoralistisista ajoista on vierinyt 20 vuot-
ta ja tässä ajassa vammaisurheilu on hypännyt eteenpäin 

vähintäänkin yhtä pitkälle kuin Pertti Pousi vuonna 1968 
SE-loikassaan. Varsinkin asennepuolella muutokset ovat 
valtavia.

Vau!
Neljän vammaisurheilujärjestön yhdistyminen on vuoden 
2009 ehdoton urheiluteko. On oletettavaa, että jatkossa 
vammaisurheilun ääni kuuluu entistä painokkaampana. 
Tämä fuusio toimii myös esimerkinomaisena näyttönä ur-
heilumme rakenteelliselle uudistumiselle.

Onko mitään järkeä siinä, että monet pienet lajiliitot 
kamppailevat kädet vereslihalla samoista resursseista? 
Samankaltaisten/-henkisten liittojen fuusio saattaa ava-
ta aivan uusia mahdollisuuksia lajille ja sille kaikista tär-
keimmälle – nykyiselle tai potentiaaliselle asiakkaalle, ol-
koon tämä asiakas sitten urheilija, kuntoilija, valmentaja, 
tuomari, seuratoimihenkilö tai muu vastaava. Nyt lienee 
vihoviimeinen aika tarkastella urheiluyhteisöjen toimin-
taa ja palvelujen tuottamista asiakaslähtöisestä näkökul-
masta.

Mau!
Kissaihmisenä päästän loppuun vielä vienolla maukumi-
sella säestetyn ajatuksen. Olisiko aika lyödä myös Olym-
piakomitean ja Paralympiakomitean hynttyyt yhteen? 
Mikä voisi olla suurin este tälle yhdistymiselle? Entäpäs 
suurin hyöty?

Toivotan kaikille urheilijoille, Katja Saariselle ja kumppa-
neille, mitä parhainta menestystä Vancouverissa.

Tsau!

ERKKI ALAJA ON 
MAINOSTOIMISTO 
PÄHKINÄN TOIMI-
TUSJOHTAJA, URHEI-
LUMARKKINOINNIN 
URANUURTAJA JA 
MONIPUOLINEN 
URHEILUMIES.

 ” Olisiko aika lyödä myös 
Olympiakomitean ja 
Paralympiakomitean hynttyyt yhteen? 
Mikä voisi olla suurin este tälle 
yhdistymiselle? Entäpäs suurin hyöty?”
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Kolumni
KUVA SLU:N ARKISTO
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Teema
TEKSTI HEIDI LEHIKOINEN KUVAT HANNU JUKOLA

- Nyt, kun kisoihin on vielä 2,5 aikaa, tilanne on 
mallillaan. Tilanne on hyvä ja aikataulussa ollaan. 
Vielä on rento olo, en ole osannut kehittää me-
nestyspaineita – hyvät ja rennot suoritukset on 
tavoitteena, liikuntavammaisten pystyhiihtäjien 
luokassa kilpaileva Tuomisto sanoi tammikuun 
alussa. 

Hämeenkyröläinen voitti viime kaudella maail-
mancupin kokonaiskilpailun ja MM-kultaa sekä 
aloitti tämän talven maailmancupin voitolla mie-
limatkallaan perinteisen 20 kilometrillä. Talven 
toisessa cup-kilpailussa Sjusjöenissä Tuomisto oli 
vapaan kympillä kolmas.
- Siellä huomasi, että porukka on eri harjoitusvai-
heessa. Itselle kisat antoivat varmuutta siitä, että 
perussuoritus riittää. Hiihto oli hyvää, mutta ei 
vielä valmista. Siitä kun saa vielä muutaman nap-
sun parempaan, on hyvä, Tuomisto sanoo.

Maailmancupia hiihdetään kolmella paikka-
kunnalla, joten Tuomiston kilpailukausi ennen 
paralympialaisia koostuu pitkälti kansallisista 
hiihtokilpailuista. Niitä onkin tarjolla harva se vii-
konloppu. Mitä kansallisten tuloksista voi päätel-
lä?
- Täytyy tietysti ottaa huomioon maasto, mutta 
jos kympin kisassa ero kärkeen on alle viiden mi-
nuutin, se on hyvä.

Suomen joukku-
een suurin mitali-
toivo Vancouverin 
paralympialaisissa 
on maastohiihtäjä 
Ilkka Tuomisto, jolla 
on realistiset mah-
dollisuudet mitalitaistoon kaikilla 
matkoillaan. Lähes valmiin raken-
nusinsinöörin päämatka on kui-
tenkin perinteisen kymppi.

V
a
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Tuomistolla mahdollisuudet 
jopa useampaan mitaliin



Ilkka Tuomisto juhli MM-kultaa kotikisois-

sa Vuokatissa 2009. 

- Vancouverissa tavoitteena on hyvät ja 

rennot suoritukset.
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Teema

Seuraa suomalaisten 
paralympiasuorituksia Ylen kanavilla

Torinosta arvokasta 
kokemusta kisaympyröistä

Tuomistolle paralympiaympyrät ovat jo 
tutut, sillä hän oli mukana jo Torinossa 
2006. Siellä hän oli neljäs ja kuudes, vaik-
ka ainekset parempaan olivat jo silloin 
olemassa ja omissa odotuksissaankin hän 
toivoi yltävänsä mitalille. Torinon jälkeen 
nyt 26-vuotias Tuomisto on kehittynyt ur-
heilijana vuosi vuodelta. 
- Torinon jälkeen itsevarmuutta on tullut 
lisää. Samoin kisakokemusta, tietää vähän 
mitä odottaa. Torinoa ennenkin alkusyk-
sy oli vaikea, mutta sen jälkeen alkutalvi 
meni hyvin. Silloin se vire ei vaan kestänyt 
loppuun asti, hän muistelee.

Vielä Torinossa Tuomistoa valmensi Kati 
Lehtonen, joka nosti nuoren hiihtäjän 
huipputasolle. Keväästä 2008 lähtien 
maastohiihdon maajoukkueeseen kuu-
luva Tuomisto on harjoitellut Mikko Vir-

YLE tarjoaa mahdollisuuden päästä Vancouverin
paralympialaisten tunnelmaan seuraavasti:

13.3. klo 10.00-10.25
14.3. klo 10.00-10.25
15.3. klo 9.50-10.38, uusinta klo 16.10-16.58
16.3. klo 9.50-10.38, uusinta klo 16.10-16.58
17.3. klo 9.50-10.38
18.3. klo 9.50-10.38, klo 23.50-00.30
19.3. klo 9.50-10.38, uusinta klo 16.10-16.58
20.3. klo 13.15-14.05
21.3. klo 13.15-14.05

Aikataulut ovat alustavia, joten niihin saattaa tul-
la vielä pieniä muutoksia. Muutoksista ilmoitetaan 
www.paralympialaiset.fi  –sivuilla.

Päivittäiset lähetykset Radio Suomen urheiluradi-
ossa kello 02.30 ja 9.05-9.15 . Kisoja seurataan myös 
YLE Urheilun nettisivuilla osoitteessa yle.fi /urheilu.

tasen opein, mikä on osaltaan tuonut 
parin vuoden aikana paljon kehitystä 
erityisesti vapaaseen hiihtotapaan. Vaik-
ka MM-kulta perinteisen 20 kilometrillä 
toteuttikin yhden Tuomiston urheilu-
uran unelmista, on paralympialaisilla 
hänellekin erityinen merkitys.
- On niillä iso merkitys varsinkin medi-
an osalta. Raa´asti sanottuna ne ovat ai-
noat kisat, jotka huomioidaan, Tuomisto 
sanoo kovasti odottamistaan paralym-
pialaisista..
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Tavoitteena paluu 
mitalikantaan

Myös Maija Löytynoja on jo yltänyt 
päälajissaan ampumahiihdossa maa-
ilmancupin palkintopallisijalle, joten 
paralympiamitali ei ole MM-neloselle 
utopiaa.
- Kausi on alkanut lupaavasti mutta 
mitalitavoitteen saavuttamiseksi kaik-
kien pitää tehdä vielä lujasti töitä. Van-
couverin olosuhteet sään puolesta 
voivat olla mitä vaan vesisateesta pak-
kaseen ja se asettaa erityisesti suksi-
huollolle kovat vaatimukset. Kaikkeen 
on varauduttava, ja takaiskuja esimer-
kiksi sairastumisen tai loukkaantu-
misen muodossa ei tietenkään kärsi 
tulla, Suomen paralympiajoukkueen 
johtaja Kimmo Mustonen sanoo.

Hiihtäjät lähtevät matkaan 5. maa-
liskuuta ja leireilevät muutaman päi-
vän Vancouverin lähellä sijaitsevassa 
maastohiihdon harjoituskeskuksessa 
ennen siirtymistä Whistlerin paralym-
piakylään. Alppihiihtojoukkue puo-
lestaan matkustaa Whistleriin 7. maa-
liskuuta.

Suomen joukkue koostuu neljästä 
maastohiihtäjästä ja yhdestä alppi-
hiihtäjästä, maastohiihtäjistä Löytyno-
ja ja Jarmo Ollanketo oppaanaan 
Marko Törmänen kilpailevat myös 
ampumahiihdossa. Pyörätuolicurlin-
gissa ja kelkkajääkiekossa Suomella 
ei vielä ole joukkuetta paralympialai-
sissa, mutta pyörätuolicurlingissa nä-
kymät ovat lupaavat Sotsin kisoja aja-
tellen. 
- Pyörätuolicurlingin harrastaminen 
Suomessa aloitettiin tosissaan vasta 
syksyllä 2007 ja siitä lähtien suunta on 

ollut jyrkästi nouseva. Tällä kaudella 
Suomen joukkue voitti Prahan kan-
sainvälisessä turnauksessa Kanadan, 
mikä on hieno osoitus joukkueen ta-
son noususta. Sotsi on heille todella 
realistinen tavoite ja yksi askel siihen 
tavoitteeseen on Kisakalliossa marras-
kuussa 2010 järjestettävä MM-karsin-
taturnaus, Mustonen kertoo.

Kari ja Argillander 
viimeisimmät 
kultamitalistit

Suomen talviparalympiahistorian 
menestyksekkäimmät kilpailut olivat 
Innsbruckissa 1984 ja Geilossa 1980. 
Molemmista tuomisina oli 34 mitalia, 
Innsbruckissa niistä peräti 19 oli kul-
taisia, Geilossa 15. Vuodesta 1994 läh-
tien Suomen mitalisaalis pieneni vuo-
sittain, kunnes Torinossa ei hyvistä 
suorituksista huolimatta tullut ainut-
takaan mitalia. Suomalaisten menes-

TEKSTI HEIDI LEHIKOINEN KUVA HANNU JUKOLA

Suomen viiden urheilijan joukkueen tavoite Vancouve-
rin paralympialaisissa on selvä: paluu mitalikantaan Tori-
non nollasaldon jälkeen. Missio on yhdelle talviparalym-
pialaisten suurmenestyjälle realistinenkin, sillä ainakin 
Ilkka Tuomiston voi kuluvan kauden perusteella nostaa 
mitalisuosikiksi kaikilla maastohiihdon matkoilla. 

Maija Löytynoja 

tähtää Vancou-

verin paralym-

pialaisissa hyviin 

sijoituksiin niin 

hiihto- kuin am-

pumahiihtomat-

koillakin.

tyslaji talviparalympialaisissa on ollut 
maastohiihto. Suomi on saavuttanut 
vuosina 1976-2002 huikeat 164 mita-
lia. Ampumahiihdossa Suomi on saa-
vuttanut kahdeksan mitalia ja jo pa-
ralympialajiohjelmasta poistuneessa 
kelkkailussa yhteensä yhdeksän.

Suomen menestyksekkäimmät ur-
heilijat talviparalympialaisissa ovat 
maastohiihdossa ja ampumahiihdos-
sa kilpaillut Jouko Grip, joka voitti 10 
kultaa ja viisi hopeaa, sekä Tanja Kari 
(os. Tervonen), joka voitti maastohiih-
dossa 12 kultaa, yhden hopean ja yh-
den pronssin.

Suomen viimeisimmät talviparalym-
pialaisten kultamitalistit ovat Tanja 
Kari ja Jaana Argillander. Kari voitti 
Salt Lake Cityssä kolme kultaa ja lisäk-
si yhden pronssin. Argillander hiihti 
paralympiavoittajaksi samoissa kisois-
sa. Suomalainen mies voitti viimek-
si paralympiakultaa Naganossa 1998, 
kun kelkkahiihtäjä Kari Joki-Erkkilä 
otti kaksi kultaa.

Lisää kisainfoa, tuoreet kuulumiset, ta-
kavuosien menestyjien haastatteluja 
sekä paljon muuta löytyy Suomen Pa-
ralympiakomitean Vancouver 2010 –ki-
sasivuilta: www.paralympialaiset.fi..
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Hiihtokeskukset ja erityisesti hiihtokoulut 
ovat hiljalleen ottaneet yhä enemmän huomi-
oon myös soveltavan alppihiihdon tarpeita. 
Tarkastelussa on vammaisurheilutapahtumi-
en ja kerättyjen kokemusten kautta Suomen 
hiihtokeskuksien plussia ja miinuksia.

Ensimmäinen valtakunnallinen kehi-
tysvammaisten laskettupäivä järjestet-
tiin Ystävänpäivänä1996 Messilässä ja 
Häkärinteellä. Kehitysvammaisille hen-
kilöille suunnattu tapahtuma laajeni 
myöhemmin vammaisten laskettelu-
päiväksi ja sittemmin lasketteluviikok-
si. Häkärinteellä jatketaan perinnettä 
edelleen ja vuosittainen tapahtuma 
kerää rinteeseen lähes 1 000 osan-
ottajaa. Myös Soveltavan Talviliikun-
nan kehityshankkeen (2001-2003) 
ansiosta vammaisten henkilöiden 
mahdollisuudet esteettömään talvi-
liikunnan harrastamiseen ovat kehit-
tyneet.

Ympäri Suomea löytyy useita erita-
soisia hiihtokeskuksia vastaamaan 
monien talviharrastajien tarpeisiin. 
Hiihtokeskukset ovat lisänneet vä-
hitellen palveluidensa ja luontoko-
kemuksien esteettömyyttä. Esteet-
tömyydellä ei kuitenkaan tarkoiteta 
pelkästään liikkumisesteisten käyt-
täjien ympäristöä, vaan myös erilai-
suuden huomioimista. Valveutuneet 
hiihtokeskukset ja hiihtokoulut halu-
avat palvella kaikkia asiakkaitaan ta-
savertaisesti. 

Esteetön majoitus ja 
monipuoliset hissit 
oleellisia

Vertailussa on pyritty huomioimaan 
onnistuneen hiihtokeskusloman 
kannalta oleellisia asioita. Erityises-
ti huomioidaan apuvälineiden saa-
tavuutta, palveluita ja tiedonhan-
kinnan selkeyttä. Vertailu perustuu 
VAU:n sidosryhmien kokemuksien, 
verkkosivujen tarkasteluun ja tehtyi-
hin kyselyihin.

Ylläs 
(erityisesti Ylläsjärvi)
+ Ylläsjärven hiihtokoulusta on vuok-
rattavissa mono- ja biskikelkka, käytet-
tävissä myös hiihtokeskuksen pyörä-
tuoli.
+ Saaga hotellista on mahdollisuus 
lähteä esim. laskettelukelkalla suoraan 
rinteeseen ja laskea takaisin hotellille, 

TEKSTI EEVA PAASIKARI KUVAT MALIKE, JANNE RUOTSALAINEN

Verta-

simme!

Vertailussa Suomen 
hiihtokeskuksien 
soveltavan 
alppihiihdon tarjonta

hotellissa esteetöntä majoitusta.
+ Löytyy loivia ja leveitä rinnevaih-
toehtoja, monipuoliset hissivaihtoeh-
dot.
+ Saatavilla on useita soveltavaan 
alppihiihtoon koulutettuja hiihdon-
opettajia. 
+ Verkkosivuilla on erityismaininta 
soveltavasta alppihiihdosta hiihto-
koulun hinnoin ja yhteystiedoin mai-
nittuna (verkkosivut myös kuudella 
kielellä).
+ Järjestetään Sovellettu LumiWer-
neri-hiihtokoulu lapsille viikolla 16.
– Verkkosivut ovat hieman sekavat, 
tietoa vaikea löytää.

Himos
+ Hiihtokeskuksesta löytyy vuokrat-
tava biskikelkka.
+ Löytyy loivia ja leveitä rinnevaih-
toehtoja sekä monipuoliset hissi-
vaihtoehdot.
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+ Palvelukokemukset ovat olleet 
erinomaisia.
– Majoitus on kaukana ja esteellistä.
– Hiihtokouluopettajista on suurem-
pi kysyntä, kuin mitä on mahdollista 
tarjota.
– Sivuilla ei mainintaa soveltavas-
ta alppihiihdosta tai sitä opettavista 
hiihtokouluopettajista.

Levi
+ Hiihtokoululla vuokrattavissa bis-
kikelkka.
+ Järjestetään Sovellettu LumiWer-
neri-hiihtokoulu lapsille viikolla 16.
+ Selkeät verkkosivut ja hiihtokou-
lun verkkosivuilla on maininta sovel-
tavasta alppihiihdosta.
+ Majoitus lähellä rinnettä ja estee-
töntä.
– Vain yksi tuolihissi, ei mattohissiä.
– Biskikelkkaa vuokrataan vain, jos 
ostaa hiihdonopettajan mukaan 
opastamaan, mikä lisää huomatta-
vasti kustannuksia.

Jutun asiantuntija 
Susanna Tero
Aikuis-Malike-projektin pro-
jektipäällikkö, Suomen Hiih-
donopettajat ry:n kouluttaja 
ja VAU:n alppihiihtojaoston 
puheenjohtaja Susanna Tero.
- Olen seurannut sovelta-
vaa alppihiihtoa kymmenen 
vuoden ajan ja muutosta on 
tapahtunut paljon, erityi-
sesti apuvälineiden moninai-
suudessa ja hiihtokeskuksien 
huomiossa hankkia apuväli-
neitä. Soveltavan alppihiih-
don ohjaaja –moduuliin osal-
listuneet hiihdonopettajat 
ovat osaltaan levittäneet hiih-
tokeskuksissa tietoisuutta. 
Toivon, että tulevaisuudessa 
lajin harrastajat voisivat saada 
palvelut kokonaisuudessaan 
hiihtokeskuksista.
- Apuvälineet ovat valitet-
tavasti niin kalliita, ettei nii-
tä ei voi odottaa löytyvän jo-
kaisesta suksivuokraamosta. 
Tärkeintä olisi, että hiihtokes-
kuksista löytyisi osaaminen ja 
oikeata tietoa osattaisiin etsiä. 
Olen läheltä kokenut, miten 
hienoa on tarjota ja opettaa 
eri vammaryhmille mahdolli-
suus harrastukseen, josta itse 
paljon nautin.

susanna.tero@kvtl.fi 

Vuokatti
+ Hiihtokeskuksesta löytyy sovelta-
van alppihiihdon välineitä mm. biski-
kelkka.
+ Rinnevaihtoehdot ovat hyvät.
+ Hiihtokeskuksella on selkeät hyvät 
verkkosivut ja hiihtokoulun sivuilla 
soveltavasta alppihiihdosta.
+ Järjestetään Sovellettu LumiWer-
neri-hiihtokoulu lapsille viikolla 14
– Rinteillä ei ole käytössä mattohissiä.
– Majoitus on kaukana. 

Messilä
+ Hiihtokeskuksesta löytyy vuorat-
tavia soveltavan alppihiihdon väli-
neitä. 
+ Rinnevaihtoehdot ovat hyvät.
- Rinteillä ei ole käytössä matto- tai 
tuolihissiä.
– Majoitus on esteellistä. 
– Palvelut ovat melko esteellisiä.
– Selkeillä ja muuten hyvillä verkko-
sivuilla ei mainintaa soveltavasta alp-
pihiihdosta.
 

Palvelut monipuolistuvat
Soveltavan alppihiihdon ohjaaja 
-koulutus antaa hiihdonopettajille 
ja muillekin ammattiryhmille taito-
ja soveltaa opetusta kohderyhmille, 
hyödyntää opetuksessa apuvälineitä 
sekä ohjata oppilaita apuvälineiden 
hankinnassa. Suomessa on jo noin 
80 hiihdonopettajaa, jotka ovat suo-
rittaneet soveltavan alppihiihdon tai-
tomoduulin.

Ota rohkeasti yhteyttä hiihtokeskuk-
sen hiihtokouluun ja tilaa opetus 
mahdollisimman ajoissa. Näin var-
mistat, että sinua on opettamassa so-
veltavaan alppihiihtoon perehtynyt 
opettaja ja tarvittavien välineiden 
hankkimiselle on riittävästi aikaa..

Näppäile nettiin

Ski.fi -sivustolta löytyy sovel-
tavan alppihiihdon opettajien 
yhteystiedot ja lisätietoa sovel-
tavasta alppihiihdosta.
www.ski.fi /Opettajarekisteri

Käytä SOLIAn ja Malikeen väli-
netarjontaa – molemmilla väli-
neitä pysty- ja kelkkalaskette-
luun sekä lumilautailuun!
SOLIA www.vammaisurheilu.
fi  (harrasteliikunta -> SOLIA)
Malike www.malike.fi 

KUVA SANNA VÄLKKILÄ

Lisätietoja

Alppihiihdon lajijaosto,
lajikoordinaattori
Suvi Aho, puh. 0400 933 312
suvi.aho@vammaisurheilu.fi 
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Lyhyesti

Kirsti Pennaselle  
Pro Urheilu 
-tunnustus

Kulttuuri- ja urheiluminis-
teri Stefan Wallin jakoi 
16. joulukuuta Pro Urhei-
lu –tunnustuspalkinnot ja 
–mitalit. Yksitoista urheili-
jaa sai opetusministeriön 
jakaman Pro Urheilu –tun-
nustuspalkinnon, joka on 
suuruudeltaan 20 000 eu-
roa. Vammaisurheilijoista 
Pro Urheilu –tunnustuspal-
kinnon vastaanotti hiihtäjä 
Kirsti Pennanen.

Pohjois-Savon Näkövam-
maisia edustanut Kirsti 
Pennanen saavutti ural-
laan neljä paralympia-
kultaa, yhden hopean ja 
pronssin sekä kuusi maa-
ilmanmestaruutta. Penna-
nen on ensimmäinen suo-
malainen näkövammainen 
hiihdon naisten paralym-
piavoittaja. Kirsti Penna-
nen nosti saavutuksillaan 
näkövammaiset naishiihtä-
jät julkisuuteen suomalai-
sessa vammaisurheilussa.

Näkövammaisista urheili-
joista tunnustuksen on ai-
emmin saanut Pekka Kuja-
la vuonna 2004. Pro Urheilu 
-tunnustuspalkintoja on 
myönnetty vuodesta 2000 
alkaen. Tunnustuspalkin-
not voidaan myöntää mer-
kittävästä urheilu-urasta tai 
huomattavasta urheilusaa-
vutuksesta.

Urheilun rooli 
kasvaa EU:ssa
Urheilu sai oikeusperustan Euroopan 
unionissa Lissabonin sopimuksen hy-
väksymisen myötä 1.12.2009, mikä tar-
koittaa, että urheilun asema virallistuu 
unionin päätöksenteossa. Pilottiohjel-
missa luodaan parhaillaan pohjaa EU:n 
tuleville urheilulinjauksille. Toukokuus-
sa järjestetään ensimmäinen urheilu-
ministereiden neuvosto ja komission 
tiedonanto urheilusektorin tulevaisuu-
den linjoista on luvassa 2010. Varsinai-
nen ohjelma käynnistyy 2014. Sen odo-
tetaan perustuvan aiemmin laadittuun 
urheilun valkoiseen kirjaan. Suomen Lii-
kunnan ja Urheilun tavoitteena on aiem-
paa parempi tasapaino ammattimaisen 
urheilun ja mm. terveyden edistämisen, 
urheilun vapaaehtoisen kansalaistoi-
minnan ja koulutuksen välillä. 

Urheilu on osa Lissabonin sopimuksen 
artiklaa 165. Artiklassa mainitaan ta-
pauskohtaisesti tulkittavat urheilun eri-
tyispiirteet, vapaaehtoisuuteen perus-
tuvat rakenteet sekä yhteiskunnallinen 

ja kasvatuksellinen tehtävä. Artiklassa 
6 korostetaan EU-jäsenvaltioiden roolia 
ja unionin tuki- ja täydennystoimia ur-
heilun alalla. Urheilun erityispiirteisiin 
kuuluvat urheilujärjestöjen itsenäisyys, 
urheilun omien sääntöjen huomiointi ja 
urheilun pyramidirakenne ruohonjuu-
ritasolta huippu-urheiluun sekä näiden 
välillä toimiva solidaarisuus.

Mitä muutos tarkoittaa 
vammaisurheilun 
näkökulmasta?

Urheilun saama rahoitus lisääntyy mer-
kittävästi. Eurooppalaisuuden ydintä 
ovat integraatio ja inkluusio, mikä laa-
jassa mielessä tarkoittaa kaikenlaista 
syrjäytymisen ja sosiaalisen sulkemisen 
vastaista työtä. Urheilulla nähdään täs-
sä työssä tärkeä rooli. On luultavaa, että 
eurooppalaisen urheilun hankkeita tul-
laan tulevaisuudessa arvioimaan paino-
tetusti tästä näkökulmasta.    

www.slu.fi/liikuntapolitiikka/
eu-politiikka2
www.slu.fi/lum/numero_17_2009

Urheilija-apuraha 21 vammaisurheilijalle

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan 
Wallin on myöntänyt 82 kesälajien ur-
heilijalle yhteensä 952 500 euroa urhei-
lija-apurahoina. Urheilijoista 56 edustaa 
olympialajeja, viisi ei-olympialajeja ja 21 
vammaisurheilua.

Apurahan tavoitteena on taata urheili-
jalle taloudellinen perusturva ammatti-
maista harjoittelua ja valmentautumista 
varten. Verovapaa urheilija-apuraha on 
15 000 tai 7 500 euroa. Apurahat myön-
netään veikkausvoittovaroista.
- Valtion talousarviossa on tälle vuodel-
le varattu huippu-urheilun kehittämi-
seen yhteensä 1 700 000 euroa. Tämä on 
noin 37 prosenttia enemmän kuin viime 
vuonna, kertoo Wallin. 

Verottomia urheilija-apurahoja on 
myönnetty vuodesta 1995 lähtien. Esi-
tykset apurahojen saajista tekevät Suo-
men Olympiakomitea ja Suomen Para-
lympiakomitea. 

Vammaisurheilijoille 
myönnetyt apurahat

Suuri apuraha (15 000)
Ammunta: Minna Leinonen ja Jukka 
Mikkonen
Jousiammunta: Osmo Kinnunen ja 
Saana-Maria Sinisalo
Judo: Jani Kallunki
Pyöräily: Jarmo Ollanketo ja 
Marko Törmänen (pilotti)
Pöytätennis: Esa Miettinen
Ratsastus: Katja Karjalainen ja 
Jaana Kivimäki
Yleisurheilu: Leo-Pekka Tähti
Pieni apuraha (7 500)
Jousiammunta: Jean-Pierre Antonios ja 
Keijo Kallunki
Pyöräily: Arttu Mäkinen ja Aki Turunen
Tennis: Taneli Tenhunen
Uinti: Antti Latikka ja Meri-Maari 
Mäkinen
Voimannosto: Jussi Kokko ja 
Janne Piipponen
Yleisurheilu: Esa-Pekka Mattila

Näppäile nettiin

K
U

V
A

 H
A

N
N

E
L

E
 P

Ö
Y

S
T

I



17

Huipulla

Puhtaasti paras 

Puhtaasti paras -ohjelma kunnioittaa 
puhtaita urheilijoita ja reilun pelin ar-
voja. Ohjelma haastaa urheilua seu-
raavat suomalaiset, urheilujärjestöt, 
urheilijan lähipiirin ja urheilijat mu-
kaan reiluun peliin.

Puhtaasti paras -ohjelman tähdis-
töön kuuluvat keihäänheittäjä Ta-
pio Korjuksen johdolla judoka Jani 
Kallunki, yhdistetyn Anssi Koivu-
ranta, taitoluistelija Laura Lepistö, 
alppihiihtäjä Sanni Leinonen, ten-
nispelaaja Jarkko Nieminen, uimari 
Hanna-Maria Seppälä, naisten jal-
kapallomaajoukkue ja miesten sali-
bandyjoukkue. Tähdistö näyttää esi-
merkkiä siitä, kuinka pitkälle pääsee 
puhtaasti.

Tähdistön sensei
Näkövammainen judoka Jani Kallun-
ki taituroi viime vuoden EM-kilpai-
luissa itsensä korkeimmalle palkin-
tokorokkeelle. Kauden pääkilpailu 
käytiin heinäkuussa Unkarissa.
-  Kyllä se aina on tunteellinen het-
ki, kun kauden tärkeimmät väännöt 
ovat takana ja saa seisoa kultamita-
li kaulassa ja kansallislaulu pärähtää 
käyntiin.

EM-kultamitali on palkintokaapissa 
ja nyt tähtäin on asetettu maaliskuun 

TEKSTI NINA JAKONEN LÄHDE WWW.PUHTAASTIPARAS.FI 
KUVA ANTTI AIMO-KOIVISTO, LEHTIKUVA

MM-kilpailuihin Turkkiin.
-  Tavoitteena on saavuttaa MM-kul-
taa, kiteyttää Jani.
-  Peruskuntokausi alkoi hyvin, mut-
ta syksyllä kylkivamma haittasi har-
joittelua parisen kuukautta. Jouduin 
jättämään lajiharjoittelun pois, mutta 
muuten sain harjoiteltua täysillä. Nyt 
ollaan taas täydessä iskussa ja laji-
harjoitukset täyttävät harjoitusohjel-
man. Fiilis on ihan hyvä.

Testaajat tulivat kylään
Sana judo merkitsee pehmeää tie-
tä. Pehmeän tien kulkeminen vaatii 
kuitenkin rutkasti kovaa harjoittelua, 
sitkeyttä ja lahjakkuutta. Niitä löy-
tyy Jani Kallungista. Huumorintajui-
nen urheiluhieroja-kuntohoitaja on 
kivunnut Ateenan ja Pekingin para-
lympialaisissa pronssikorokkeelle. 
Hän on napannut EM-kultaa ja -ho-
peaa sekä MM-pronssia. Tähtäin on 
nyt Lontoon paralympialaisissa. Nä-
kövammastaan huolimatta Kallunki 
näkee kirkkaasti, mistä puhtaassa ur-
heilussa on kyse.
-  Viimeksi ADT:n testaajat tulivat il-
lansuussa kotiini ottamaan näytteen 
ja olivat tietysti tervetulleita. Tämä 
olikin toistaiseksi ainoa kerta, kun 
minut on testattu kotona, mutta sa-
manlaiset muodollisuudet testissä 
toki on niin kotosalla kuin kilpailuis-
sakin, kertoo Kallunki.
-  Dopingtesteissä tapaa aina muka-
via ihmisiä. Testaajat ovat asiallisia 
mutta rentoja. Joskus urheilijat va-
littavat, että testaus on virkaintoista 
toimintaa ja kyyläystä, mutta minul-
la on pelkästään mukavia kokemuk-
sia ADT:n testaustoiminnasta. Testaa-
minen on myönteinen asia. Testaajat 
tekevät töitä meidän huippu-urheili-
joiden eteen, jotta meillä olisi mah-
dollisimman tasapuoliset mahdolli-
suudet menestyä kisoissa. Eivät he 
piruuttaan tule nykäisemään hihas-
ta, että annas kaveri näyte purkkiin 
ja vähän äkkiä. He toimivat puhtaan 
urheilun puolesta..

Jani Kallunki on juhlinut paralym-

piapronssi sekä Ateenassa että Pe-

kingissä. Tammikuussa 2010 Jani oli 

ehdolla Esikuva-palkinnon saajaksi 

Suomen Urheilugaalassa. Palkintoa 

judoka ei saanut, sillä sen nappasi jal-

kapalloilija Laura Österberg Kalmari.

- En ensin edes uskonut koko ehdok-

kuutta! Mutta kun se meni tajuntaan, 

niin kyllä se kunnia-asialta on tuntu-

nut – jo ehdokkuuskin, kertoo Jani.

Info
Suomalaisia vammaisurheili-
joita testataan siinä kuin vam-
mattomiakin. Paralympia-
urheilu noudattaa Suomen 
antidopingsäännöstöä ja Kan-
sainvälisen Paralympiakomi-
tean antidopingsäännöstöä. 
Paralympiaurheilun ehdoton 
lähtökohta on eettisesti kes-
tävä, puhdas urheilu. Suomen 
Paralympiakomitea ja Suomen 
Vammaisurheilu ja –liikunta 
VAU ry tekevät aktiivista kou-
lutus- ja viestintäyhteistyö-
tä Suomen Antidopingtoimi-
kunta ADT ry:n kanssa. ADT 
tekee dopingtestejä paralym-
pialajeissa ja paralympialaji-
en huippu-urheilijat kuuluvat 
testauspooliin kuten muutkin 
huippu-urheilijat.

www.puhtaastiparas.fi
www.janikallunki.fi

Näppäile nettiin

Jani Kallunki
Syntymäaika: 5.11.1975
Laji: judo (painoluokka 66 kg, 
näkövammaisluokka B2)
Liitto: Suomen Judoliitto
Seura: Meido-Kan (Helsinki)
Valmentaja: Juha Vainio
Saavutukset:
- paralympiapronssia 2004 
 ja 2008
- EM-kultaa 2007 ja 2009 
-  EM-hopeaa 2005
-  MM-pronssia 2006

-ohjelma edistää puhdasta urheilua
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Luokittelu on ainutlaatuinen ja keskeinen osa vam-
maisurheilua, jolla pyritään minimoimaan urheilijan 
vamman vaikutus kilpailun tulokseen. Luokittelua 
voidaan verrata vammattomien painoluokkalajeihin 
(paini, judo) tai ikään perustuvaan sarjajakoon (A-ju-
niorit). Urheilijat luokitellaan aina lajeittain.

Ilman luokittelua urheilija ei voi osal-
listua kansainvälisiin kilpailuihin, ku-
ten eri lajien EM- ja MM-kilpailui-
hin tai paralympialaisiin. Luokittelu 
asettaa kilpailijat tasavertaiseen ja 
reiluun asemaan, jossa kilpaillaan 
saman fyysisen toimintakyvyn omaa-
vien kilpakumppaneiden kanssa.

Mikäli urheilija haluaa tähdätä vam-
maisurheilussa huipulle, ensimmäi-
nen asia mikä pitää hoitaa kuntoon, 
on selvittää täyttääkö henkilön vam-
ma hänen lajissaan vaadittavat kan-
sainväliset luokittelusäännöt. Kun 
luokittelu on tehty ja se on todettu 

en pariin ja päästy toteuttamaan laa-
jempaa sarjatoimintaa.

Miten eri vammaryhmät 
luokitellaan?
Näkövammaiset urheilijat luokitte-
lee näkövammaisten urheiluun vaa-
dittavan luokittelukoulutuksen saa-
nut silmälääkäri. Näkökyky testataan 
erilaisilla näkökykyä määrittelevillä 
testeillä. Vain urheilijat, joiden näkö-
kyky luokitellaan lievästi heikkonä-
köisiksi (B1), heikkonäköisiksi (B2) ja 
vaikeasti heikkonäköisiksi (B3) ovat 
oikeutettuja kilpailemaan näkövam-
maisten lajeissa kansainvälisellä ta-
solla.

Kehitysvammaisten INAS-FID  -ur-
heilijoiden luokittelun tekee psyko-
logi. Koska kehitysvammaiset ovat 
mukana paralympialaisissa, noudat-
taa luokittelujärjestelmä kansainväli-
sen paralympiakomitean yleistä luo-
kittelukoodia. Koodilla määritellään 

TEKSTI SUVI AHO 
KUVA PREBEN SOEBORG

Luokittelu 
– vammaishuippu-urheilun kummajainen

täyttävän kansainväliset kriteerit ko-
timaassa, tehdään luokittelu uusille 
urheilijoille aina myös kansainvälis-
ten kilpailujen alussa. Joissakin lajeis-
sa, kuten pyörätuolirugbyssa, pelaa-
ja voi joutua käymään läpi kolmetkin 
arvokilpailut saadakseen itselleen 
pysyvän kansainvälisen luokan.

Kotimaisessa kilpailutoiminnassa 
tiukoista kansainvälisistä luokittelu-
säännöistä on monien lajien osalta 
poikettu ja mm. monissa joukkue-
lajeissa osallistujat voivat olla myös 
vammattomia urheilijoita. Tällä taval-
la on saatu enemmän urheilijoita laji-
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kehitysvammaisen urheilijan kelpoi-
suus kilpailla lajissaan. Määriteltävi-
nä ovat mm. älykkyysosamäärä, toi-
mintaan eri tilanteissa liittyvät tekijät 
sekä ikä, jolloin henkilön kehitysvam-
ma on todettu. Lisäksi testataan ur-
heilijan lajisuoritukseen liittyviä tai-
toja. Myös valmentaja on mukana 
luokittelutilanteessa.

Kehitysvammaisten Special Olym-
pics -kilpailuissa urheilijan luokitte-
lu tapahtuu ennen varsinaista kilpai-
lua tasoluokittelussa, jossa urheilija 
tai joukkue luokitellaan oman suori-
tuskykynsä mukaiseen tasoluokkaan 
eli divisioonaan.

Elinsiirtoväen urheilussa osallis-
tumisoikeuden kansainvälisiin kil-
pailuihin määrittää lääkärintodistus. 
Lääkärintodistuksella urheilijat kil-
pailevat joko elinsiirron saaneiden 
luokissa tai dialyysipotilaiden luo-
kissa. Kilpailija saattaa elinsiirron jäl-
keenkin joutua takaisin dialyysiin, 
joten osallistumisoikeus pitää var-
mistaa kansainvälisiin kilpailuihin 
aina kilpailukohtaisesti. Elinsiirtovä-
en EM- ja MM-kilpailuissa käytetään 
vielä lisäksi varsin tiheitä ikäluokka-
jakoja.

Liikuntavammaisten urheilijoiden 
luokituksen tekee aina tietyn vam-
maisurheilulajin kansainvälisen luo-
kittelijan koulutuksen saanut lääkä-

ri tai fysioterapeutti. Kansainväliset 
luokittelut tehdään aina tiimissä ns. 
luokittelupaneelissa, johon kuuluu 
useampi lajin virallinen kansainväli-
nen luokittelija. Lajitaitoja testataan 
fysioterapiastakin tutuilla lihasvoi-
ma- ja tasapainotesteillä ns. penkki-
testeillä sekä usein lajitaitoja vaativil-
la harjoitteilla. Luokittelijat seuraavat 
myös urheilijan lajitaitoja virallisten 
kilpailujen yhteydessä.

Mitä luokittelutilanteessa 
tapahtuu?
Otetaan kaksi esimerkkilajia liikunta-
vammaisten parista. Pyörätuolirug-
byssa toiminnallinen luokittelujär-
jestelmä takaa sen, että urheilijoilla, 
joilla on toimintarajoituksia sekä ylä- 
että alaraajojen toimintakyvyssä, on 
mahdollisuus pelata pyörätuolirug-
bya. Pyörätuolirugbyn luokittelu on 
kolmivaiheinen. Ensimmäinen vaihe 
on ns. "bench test", jossa testataan 
urheilijan raajojen ja vartalon lihas-
voimaa manuaalisella lihastestaus-
menetelmällä. Toisessa vaiheessa 
tehdään toiminnallinen testi, jossa 
arvioidaan pelituolissa istuvan pelaa-
jan vartalon ja alaraajojen toimintaa 
erilaisin testein. Kolmannessa vai-
heessa arvioidaan lajikohtaisten tes-
tien avulla pelaajan pallon- ja peli-
tuolin käsittelytaitoja, kuten pallon 
heittäminen, kiinniotto, pyörätuolil-
la  liikkeelle lähtö, kääntyminen  ja 
pysäytys jne. Näiden lisäksi pelaajaa 
tarkkaillaan pelitilanteessa ja tarvit-
taessa hänet voidaan ottaa uudel-
leen luokitteluun.

Istumalentopallo on sovellus taval-
lisesta lentopallosta ja se on tarkoi-
tettu erityisesti henkilöille, joille len-
topallon pelaaminen pystyssä on 
mahdotonta. Yleisin istumalento-

palloilijan vamma on alaraajan vam-
ma, esimerkiksi amputaatio. Istuma-
lentopallossa on vain kaksi luokkaa: 
minimi ja vammainen. Rajan näiden 
kahden luokan välillä määrittää pe-
laajan toiminnallisuus, jonka apuna 
käytetään mm. lääketieteellisiä diag-
nooseja. Kuten kaikkien liikuntavam-
maisten urheilulajien luokittelu myös 
istumalentopallon luokittelu on aina 
kaksivaiheinen. Ensimmäisenä teh-
dään ns. penkkitesti, jossa testataan 
pelaajan toimintakykyä mm. lihasta-
sapainoa ja nivelten liikkuvuutta. Li-
säksi testataan perusliikkumista niin 
pystyssä kuin lattialla istuen. Penkki-
testin jälkeen luokittelijat tarkkaile-
vat pelaajan liikkumista harjoittelun 
ja ottelun aikana.

Kuka voi toimia 
luokittelijana?
Suomen Paralympiakomitea 
koordinoi vammaisurheilun luo-
kittelua Suomessa. Paralym-
piakomitea perusti syksyllä 2009 luo-
kittelijatoimikunnan, joka vastaa eri 
vammaisurheilulajien kansallisesta 
luokittelijakoulutuksesta. Kansallisen 
koulutuksen kautta luokittelijalla on 
mahdollisuus edetä kansainväliseen 
luokittelijakoulutukseen.

Helpoin tie luokittelun pariin on 
aloittaa itselle tutulla lajilla. Liikunta-
vammaisten luokittelijalta vaaditaan 
fysioterapeutin tai lääkärin koulu-
tusta. Myös näiden kyseisten alojen 
opiskelijana voi aloittaa luokittelutoi-
minnan..

Pyörätuolirugby on vauhdikas ja fyysi-

nen harraste- ja kilpaurheilulaji. Takti-

nen kontaktilaji on suunniteltu pyörä-

tuolia käyttäville henkilöille, joilla on 

rajoituksia myös käsien toimintakyvys-

sä. (kuva Preben Soeborg)

Lähteet:
  

 www.vammaisurheilu.fi

 www.iwrf.com

 

 www.paralympic.org

 

 www.wovd.info

 www.paralympia.fi

 urheilujärjestö www.ibsa.es

 urheilujärjestö www.inas-fid.org

 www.specialolympics.org

 www.wtgf.org

Info
Haluatko luokittelijaksi?
Suomessa on tarve uusille luokittelijoille. Tällä hetkellä kaikissa vam-
maisurheilulajeissa ei ole luokittelijoita ja jotkut luokittelijat toimivat 
luokittelijana useammassa lajissa. Alkuun pääsee kansallisissa koulu-
tuksissa, joita tullaan järjestämään joidenkin kotimaisten lajileirien ja 
–kilpailujen yhteydessä.

Lisätiedot: Suomen Paralympiakomitea, Kimmo Mustonen,
kimmo.mustonen@paralympia.fi, puh. 050 566 9869.
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Tule mukaan 

lasten ja nuorten 

Sportti-
klubiin!

ammaisurheilu  

Sporttiklubi innostaa 
liikkumaan ja urheilemaan

Uusi vammaisurheilun ja 
liikunnan kattojärjestö 
VAU on perustanut nuo-
riso-ohjelman nimellä 
Sporttiklubi. Sporttiklu-
bin henkilöjäsenille tar-
jotaan tietoa sekä roh-
kaistaan osallistumaan 
paikallisiin Sporttisker-
hoihin, kisoihin, tapahtu-
miin, leirihin ja nuorten 
omiin projekteihin.

Sporttiklubiin voivat liittyä henkilöjä-
seniksi kaikki alle 20-vuotiaat liikun-
ta-, näkö- ja kehitysvammaiset sekä 
elinsiirron saaneet lapset ja nuoret. 
12-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset 
kuuluvat vipanoihin. Vipanoille jär-
jestetään monipuolisia leikkiliikun-
tatapahtumia ja lajikokeiluja koko 
perheelle. 13-19-vuotiaat kuuluvat 
Sporttiklubin nuoriin. Nuorille tarjo-
taan lajitapahtumia ja ohjaajakoulu-
tusta. 

Sporttiklubiin liittyminen on maksu-
tonta ja jokainen uusi klubilainen saa 
liittymislahjana t-paidan. Sporttiklu-
bilaisille lähetetään tietoa tapahtu-
mista, leireistä ja kisoista. He saavat 
myös viisi kertaa vuodessa ilmesty-
vän Vammaisurheilu & -liikunta –leh-
den maksutta. Ilmoittautumisvai-
heessa voi valita haluaako lehden 
perinteisenä painettuna versiona, 
sähköisenä lehtenä vai Daisy-ääni-
lehtenä.

Sporttiskerhot, kisat, 
tapahtumat, leirit…
Paikallisia Sporttiskerhoja on noin 
40. Uusien kerhojen syntyä vauhdite-
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taan välinepaketeilla ja ohjaajakou-
lutuksella. Lisäksi tehdään yhteistyö-
tä yleisten kerho- ja seuratoimijoiden 
kanssa kaikille avoimen liikunnan to-
teuttamiseksi. Tavoitteena on, että 
yhä useamman vammaisen tai pitkä-
aikaissairaan lapsen lähiympäristös-
sä toimii matalan kynnyksen liikun-
takerho.

Junior Games -kisat on vammais-
ten ja elinsiirron saaneiden lasten 
ja nuorten oma kisatapahtuma, jos-

Liity Sporttiklubiin!
Sporttiklubin henkilöjäsenenä saat liittymislahjana Sporttiklubin 
t-paidan. Jäsenetuihin kuuluvat maksutta Vammaisurheilu & -liikunta 
-lehti viisi kertaa vuodessa, tiedotusta ja liikuntaneuvontaa, paikalli-
set Sporttiskerhot, Junior Games –kisat kahdesti vuodessa, leirit, ta-
pahtumat sekä muut lasten ja nuorten omat projektit.

Ilmoittaudu Sporttiklubiin VAU:n verkkopalvelussa 
www. vammaisurheilu.fi .

Sporttiklubiin 

liittyminen on 

maksutonta!

sa on tunnelmaa. Syksyisin kisataan 
yleisurheilun moniottelussa, sokko-
pingiksessä ja sukkulaviestissä. Ke-
väällä kisataan uinnissa, pallope-
leissä ja puhallustikassa. Mukana on 
myös kiinnostavia tutustumis- ja näy-
telajeja.

Sporttiklubi järjestää omia tapah-
tumia ja leirejä. Vertaistapahtumia 
voidaan järjestää myös yhteistyössä 
erilaisten vammaisten lasten perhe-
verkostojen ja vanhempainyhdistys-

Lisätietoja

12-vuotiaat ja nuoremmat
-  perhe- ja koulutapahtumat
-  koulujen Sporttitorit
- yhteistyö vertaisverkostoissa ja  
 vanhempainyhdistyksissä
-  matalan kynnyksen lasten 
 liikuntaleirit yhteistyössä 
 mm. SLU-alueiden kanssa

13-19-vuotiaat
-  lajien kokeilutapahtumat
-  matalan kynnyksen lajileirit
-  Nuori toimija –koulutus
- kansainväliset projektit
 ja nuorisokilpailut

ten kanssa. Sporttiklubista voi myös 
kysyä ohjaajia ja lajikokeiluja mukaan 
paikalliseen liikuntatapahtumaan. 
Yhteistyössä koulujen, yhdistysten, 
urheiluseurojen ja alueellisten lii-
kuntajärjestöjen kanssa toteutetaan 
myös kaikille avointa liikuntaa. Täs-
tä esimerkkinä ovat monien aluejär-
jestöjen vuotuiset lasten leirit, joilla 
vammaiset lapset leikkivät ja liikkuvat 
yhdessä muiden leiriläisten kanssa.

Sporttiklubitoiminnan Nuori toimija 
-koulutus on tarkoitettu 14-19-vuo-
tiaille liikunnasta ja urheilusta kiin-
nostuneille nuorille. Nuori toimija 
(Nuto) voi toimia kykyjensä mukaan 
monissa tehtävissä liikunnan parissa 
urheiluseurassa, oppilaitoksessa tai 
harrastekerhossa. Nuto voi olla esi-
merkiksi apuohjaaja, valmentajan 
apulainen, huoltaja, leiriohjaaja, ryh-
män vetäjä tai toimitsija kilpailussa 
tai liikuntatapahtumassa..

Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta 
VAU ry, www.vammaisurheilu.fi 
Aija Saari, toimialapäällikkö, 
puh. 040 506 4208, 
aija.saari@vammaisurheilu.fi 

Tuomas Törrönen, nuorisotoiminnan 
suunnittelija puh. 050 408 6152, 
tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi 

Nina Peltonen, oto-liikunnanohjaaja, 
puh. 050 400 1532, nina.peltonen@
vammaisurheilu.fi 
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-kisat 
Kuortaneella

JUNIOR GAMES
14

.-1
5.

4.
20

10

Meno-
vinkki!

Kevään JUNIOR GAMES –kisat järjestetään Kuortaneen urheilu-
opistolla 14.-15. huhtikuuta 2010. Mukana ovat liikunta-, näkö- 
ja kehitysvammaiset nuoret. Kevätkisojen lajeina ovat maali-
pallo, uinti, boccia, puhallustikka ja salibandy. Ohjelmassa ovat 
perinteiseen tapaan myös avajaiset sekä vauhdikas kisadisko.

taleilla osallistujien iästä riippumatta ja voittaja-
joukkueille jaetaan myös pokaalit. JUNIOR GA-
MES -kisojen Paras Kannustus –kiertopalkinto 
(joka on täynnä karkkia!) jaetaan kannustavim-
malle ja karnevaalihenkisimmälle ryhmälle. Pal-
kinto jaetaan päättäjäisissä.

Pyörätuolinkäyttäjille majoitukset soveltuvat 
parhaiten Rasti-rivitalossa ja Honkalan alakerrok-
sessa. Lisäksi majoitusta on varattu Rantamajas-
ta, Ritolasta ja Koskelasta. Opistotason hinnat: 
majoitus aamiaisella 41 euroa, lounas tai päiväl-
linen 10,60 euroa, iltapala (ke 14.4.) 6,50 euroa, 
täysihoitovuorokausi 62,20 euroa (päivällinen, 
aamiainen, lounas). Liikuntahotellin hinnat: ma-
joitus aamiaisella 62 euroa, lounas tai päivällinen 
10,60 euroa, iltapala (ke 14.4.) 6,50 euroa, täysi-
hoitovuorokausi 83,20 euroa (päivällinen, aami-
ainen, lounas). Keskiviikkona 14.4. on myös mah-
dollisuus varata iltapala ennakkoon. Iltapala on 
tarjolla klo 20.00-21.00. Majoitus- ja ruokalippu-
varaukset on syytä tehdä etukäteen. Majoitus-
varaukset tehdään suoraan Kuortaneen urhei-
luopistolle, puh. (06) 516 6209/Leena Suomela. 
VAU:n tekemät majoitusvaraukset ovat voimassa 
vain 5.3. asti nimellä JUNIOR GAMES.

Ilmoittautumiset 19.3. mennessä ja lisätiedot: 
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry, Tuo-
mas Törrönen, Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsin-
ki tai tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi , puh. 
050 408 6152.

JUNIOR GAMES -kisoihin voi osallistua liikunta-, 
näkö- ja kehitysvammaisten luokkiin. Kisoissa on 
myös avoin luokka, johon voivat osallistua esim. 
dysfasia-, autisti- ja ADHD-nuoret tai nuoret, joil-
la on hahmotus- tai tarkkaavaisuuden häiriö tms. 
Yläikäraja on 18 vuotta. Uinnissa kilpaillaan alle 
13-vuotiaiden (1998 ja myöhemmin syntyneet) ja 
yli 13-vuotiaiden (1992-1997 syntyneet) sarjoissa. 
Tytöt ja pojat samassa sarjassa. Kaikissa muissa la-
jeissa kilpaillaan yhdessä ikäsarjassa. HUOM! Sa-
libandyssa joukkueessa saa olla yksi yli 18-vuoti-
as pelaaja. Salibandyssa on sarjat sekä käveleville 
että pyörätuolin käyttäjille.

Näkövammaisten lajeina ovat uinti, maalipallo, 
boccia ja puhallustikka. Liikuntavammaisten pyö-
rätuolinkäyttäjien lajeina ovat uinti, boccia, pu-
hallustikka ja salibandy. Kävelevien (itsenäisesti/
apuvälinein liikkuvat) liikuntavammaisten ja avoi-
men luokan lajeina ovat uinti, boccia, maalipallo, 
salibandy ja puhallustikka. Kehitysvammaisten 
lajeina ovat salibandy, uinti maalipallo, boccia ja 
puhallustikka.

Kaikki osallistujat saavat JUNIOR GAMES -diplo-
min. 13-18-vuotiaiden sarjoissa (puhallustikka ja 
uinti) kolme (3) parasta kilpailijaa saavat JUNIOR 
GAMES -mitalin. Kaikki alle 13-vuotiaat ja nuo-
remmat kilpailijat (puhallustikka ja uinti) saavat 
osallistumismitalin. Lisäksi joukkuelajeissa (maa-
lipallo, salibandy, boccia, uintiviesti) palkitaan 
kolme (3) parasta joukkuetta JUNIOR GAMES -mi-



Tuomas Törrönen ja Tatu Kantonen

painimolskilla.
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Nuori toimija (Nuto) voi toimia ky-
kyjensä mukaan monissa tehtävis-
sä liikunnan parissa urheiluseurassa, 
oppilaitoksessa tai harrastekerhos-
sa. Nuto voi olla esimerkiksi apu-
ohjaaja, valmentajan apulainen, 
huoltaja, leiriohjaaja tai toimitsija 
kilpailussa tai liikuntatapahtumas-
sa. Nuto-koulutukseen voivat hakea 
noin 13-19-vuotiaat liikunnasta ja 
urheilusta kiinnostuneet nuoret. Ha-
kijalla täytyy olla halua toimia liikun-
nan parissa muutenkin kuin harrasta-
jana tai kilpailijana. 

Koulutus järjestetään kahdessa lähi-
jaksossa vuoden aikana. Koulutusjak-
sojen välissä tehdään ns. välitehtävä 
käytännössä. Nuto voi olla töissä esi-
merkiksi leiriohjaajana, toimitsijana 
liikuntatapahtumissa tai muissa vas-
taavissa tehtävissä. Jokaiselle Nutolle 
laaditaan oma henkilökohtainen op-
pimissuunnitelma.

Jokaisella Nutolla tulisi olla tukihen-
kilö, joka toimii henkilökohtaisena 
ohjaajana ja tukijana koulutuksen ai-
kana. Tukihenkilö voi osallistua kou-
lutuksen lähijaksoille ilman kustan-
nuksia. Jos tukihenkilöä ei löydy, niin 
kouluttajat auttavat tukihenkilön 
löytämisessä tarvittaessa.

Haku koulutukseen päättyy 28.2.. 
Koulutukseen valituille ilmoitetaan 
maaliskuun aikana. Hinnat sisältävät 
täysihoidon, ohjelman, materiaalin ja 
opetuksen. Matkakustannukset osal-
listujat maksavat itse. Koulutukset 

Nuori Toimija 
-koulutuksella 
liikuntatutoriksi 

Lähde 

mukaan!

järjestetään Pajulahden liikuntakes-
kuksessa Nastolassa.

Ilmoittautumiset 28.2. mennessä ja 
lisätiedot: Suomen Vammaisurheilu 
ja –liikunta VAU ry, Tuomas Törrönen, 
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki, 
tuomas.torronen@vammaisurheilu.
fi , puh. 050 408 6152.

Nuori Toimija –koulutuksen järjestää 
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta 
VAU ry..

Nuori toimija 
-koulutus 2010

1. lähijakso 16.-18.4.2010 
Hinta 85 euroa 

2. lähijakso 10.-12.9.2010 
Hinta 85 euroa

KUVAT ANU LÖNNROT
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Toinen ura 
keihäänheittäjänä

Huovisella on keihäänheittotaus-
taa juniorivuosilta, mikä on osaltaan 
auttanut keihääseen tarttumisessa. 
Haasteitakin on ollut.
- On pitänyt etsiä jalat muualta kro-
pasta. Suurimmat haasteet ovat kui-
tenkin henkimaailman asioita, että 
uskoo omiin kykyihinsä.,

Tavoitteena 
paralympiakulta
Keihäänheitto on jo tarjonnut luke-
mattomia onnistumisen elämyksiä 
vaikka ura on vasta alkutaipaleilla. 
Kaarille on kertynyt lupaavasti mit-
taakin. Kun laji on toisen mahdolli-
suuden tarjonnut, Huovinen haluaa 
ottaa siitä kaiken irti ja tähtääkin kor-
kealle:
- Paralympialaisten kultamitalita ta-
voittelen, en vähempää. Haluan ta-
voitella omia rajojani. Tällä hetkellä 

Loka- ja marraskuussa 2009 järjestetyt ensimmäiset Tie 
Tähtiin –päivät toivat Paralympiakomitealle arvokasta op-
pia rekrytointiohjelman jatkoa ajatellen. Helsingissä Lii-
kuntamyllyssä ja Ylläs-hallissa järjestetyt lajipäivät eivät 
kaikilta osin onnistuneet odotusten mukaisesti.
- Puitteet olivat hyvät ja lajiesittelijät olivat innokkaina 
paikalla ja opastivat kokeilijoita lajien saloihin. Isoin kehit-
tämisen kohde oli ennakkoinformaation saaminen kiin-
nostuneille ihmisille. Emme pystyneet tavoittamaan käy-
tettyjen viestintäkanavien kautta oikeaa kohderyhmää, 
josta johtuen tapahtumien kävijämäärät jäivät pieniksi, 
Paralympiakomitean kehittämispäällikkö Tommi Ojanen 
kertoo.

Tapahtumissa käyneet lajikokeilijat olivat kuitenkin pää-
sääntöisesti tyytyväisiä. Ojasen mukaan muutamat ke-
huivat löytäneensä oman lajinkin, jota lähtevät harras-
tamaan. Vuonna 2010 Tie Tähtiin tulee olemaan mukana 
omien tapahtumapäivien lisäksi eri lajien tapahtumissa.
- Ensi vuonna suunnitelmissa on kaksi Tie Tähtiin –päi-
vää, toinen Oulussa syyskuussa ja toinen Helsingissä lo-
kakuussa. Lisäksi tullaan olemaan mukana mm. alppihiih-
don ja yleisurheilun lajileireillä. Vuoden aikana tulemme 
lisäksi tekemään vierailuja kouluihin ja oppilaitoksiin, Oja-
nen kertoo.

TEKSTI JA KUVA HEIDI LEHIKOINEN 

Marjaana Huovinen löysi keihäänheiton uudelleen 
aikuisiällä vammautumisensa jälkeen. Tie Tähtiin –jär-
jestelmän kautta kuopiolaisnainen on päässyt rak-
kaan harrastuksensa parissa tielle kohti unelmaansa, 
paralympiakultamitalia.

  Toipumisvaiheessa 
Huovinen mietti fysioterapeuttinsa 
kanssa, mikä toisi harrastuksena elä-
mään mielekästä sisältöä. Heittämi-
nen oli lähellä sydäntä. Yhteydenotto 
Paralympiakomiteaan Kimmo Mus-
toseen johdatti naisen Pihtiputaan 
keihäskarnevaaleille keihäänheittoa 
kokeilemaan, ja Markku Niinimäki 
avitti harrastuksen alkuun.
- Siitä se lähti. Ilman Makea en olisi 
tässä missä olen. Make rakensi heit-
totuolin ja kävi kesällä Kuopiossa jär-
jestelemässä asioita ja yhteyksiä mm. 
seuran kanssa. Hän toi rohkeutta – il-
man olisin luopunut. On ollut miele-
tön apu, että hänellä on ollut aikaa 
ja halua auttaa”, Huovinen kiittää Tie 
Tähtiin –järjestelmän kummia.

olemme luomassa harjoitussuunni-
telmaa. Kerran viikossa käyn hallissa 
heittämässä, lisäksi on mm. kuntosa-
lia, soutuergoa ja uimista. Kyllä siinä 
täysi työviikko on.

Onnistumisten lisäksi mukavinta on 
ollut urheilun kautta tullut porukka 
ympärille, toiset vammaisurheilijat ja 
taustajoukot. Porukka auttaa toinen 
toistaan, kannustaa ja tukee.
- Ilman tätä hanketta en olisi sellai-
seen päässyt. Muuten olisi yksinäistä 
puurtamista.
Vauhtiin päästyään Huovista kiehto-
vat monet muutkin urheilulajit.
- Toinen heittolaji, kuula tai kiekko 
voisi olla. Ja uinti, melonta. Kaikki 
sellainen kiehtoo, missä on vauhtia 
ja vaarallisia tilanteita. Jos terveyttä 
vaan riittää, aion kyllä kokeilla..

Tie Tähtiin -järjestelmä kehittyy kokemusten pohjalta
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Sovellettu 
LumiWerneri
LumiWerneriin voivat ilmoittautua erityistä tukea 
tarvitsevat lapset (esim. lievä liikunta-, aisti- tai 
kehitysvamma) yhdessä oman avustajan kans-
sa. Kurssi on tarkoitettu noin 4-12-vuotiaille lap-
sille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista apua rin-
teessä toimimisessa. Avustajana voi toimia äiti, 
isä tai joku muu lähi-ihminen, joka tuntee hyvin 
lapsen kommunikoinnin ja voi kääntää opettajan 
ohjeet hänelle ymmärrettävällä tavalla sekä tun-
tee muut lapsen erityistarpeet.  Lapsi ja avusta-
ja toimivat rinteessä yhdessä opettajan ohjeiden 
mukaan. 

Tavoitteena on löytää jokaiselle laskijalle sopiva 
avustus-/opastustapa sekä tarvittavat pystylas-
kettelun apuvälineet. Opetuksessa hyödynne-
tään yksinkertaisia pystylaskettelun apuvälineitä, 
joita voi myös itse helposti valmistaa. Toivottavaa 
on, että avustajalla on aikaisempaa kokemusta 
laskettelusta. Laskija ja avustaja koulutetaan toi-
mimaan rinteessä yhdessä, näin harrastus voi jat-
kua kurssin jälkeenkin. Kurssin jälkeen lapsi osaa 
kääntyä ja jarruttaa suksilla sekä käyttää hissiä it-
senäisesti tai hyödyntäen yksinkertaisia apuvä-
lineitä ja avustajan tukea. Jakso toteutetaan loi-
vassa lastenrinteessä.

Opetuksesta vastaa soveltavan alppihiihdon 
koulutuksen saanut opettaja, hänellä on koke-
musta ja tietoa erityistä tukea tarvitsevien lasten 
opetuksesta ja laskettelun apuvälineistä.

Wernerin soveltavaa ohjelmaa 
talvella 2009-2010
Kasurila ja Kokonniemi
la-su 6.-7.2. klo 14.00-15.30
la-su 9.-10.2. klo 14.00-15.30
Yhteyshenkilöt: Kasurila, harri.jokela@tahko.com 
ja Kokonniemi, ari.eschner@gmail.com.

Tahko vko 13 ma-to klo 14.00-15.30 
(harri.jokela@tahko.com)

Vuokatti vko 14 ma-to klo 14.00-15.30 
(heidi.ovaskainen@vuokatinrinteet.fi)

Ylläs (Ylläs-Ski, Äkäslompolo) vko 15 
ma-to klo 14.00-15.30 
(timo.karinen@laplandshotel.com)

Levi vko 16 ma-to klo 14.00-15.30 
(tapio.kokko@levi.fi)

Amanda Kotaja 
mukana YleX All 
Stars -tiimissä
Ratakelaaja Amanda Kotaja on yksi YleX All Stars –tiimin 
nuorista urheilijoista. All Stars –projektissa seurataan viittä 
oman lajinsa ehdotonta lupausta, jotka ovat tulevina vuo-
sina lähellä kansainvälistä läpimurtoa. 

YleX All Stars –projektissa on kyse monivuotinen yhteistyö-
hanke, jossa mukaan valitun urheilijan uraa seurataan pit-
käjänteisesti niin ylä- kuin alamäissäkin. Hankkeen kautta 
pyritään lisäämään yleisön kiinnostusta erilaisia lajeja koh-
taan, innostamaan nuoria kokeilemaan uusia liikuntamuo-
toja sekä murtamaan lajeihin liitettyjä stereotypioita.

Yksi mukaan valituista urheilijoista on ratakelaaja Aman-
da Kotaja, joka on mukana nuorten maajoukkueessa sekä 
SUL:n yleisurheilun nuorten EM-joukkueessa vammaisur-
heilun edustajana. Amanda on voittanut luokassaan SM-
kultaa 100 ja 200 metrillä ja hän edustaa Vampulan urhei-
lijoita.

Amanda kirjoittaa muiden All Stars –urheilijoiden tavoin 
blogia ylex.fi –sivuille, jossa he ker-
tovat harjoittelustaan, kilpailumat-
koistaan sekä avaavat lajia suurelle 
yleisölle. YleX raportoi myös omissa 
lähetyksissään nuorten menestyk-
sestä kotimaassa ja maailmalla.

Tutustu All Stars –urheilijoihin ja lue 
heidän kirjoittamiaan blogeja: 
www.ylex.fi.

KUVA NINA JAKONEN
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TEKSTI AIJA SAARI JA TUOMAS TÖRRÖNEN  
KUVA AIJA SAARIVipanat liikkuvat

Kerhotoimintaa 
moneen menoon 
VAU:n syntyessä yhdistettiin myös 
vammaisten ja erityistä tukea tarvit-
sevien lasten kerhot.
- Tämä on vain järkevää, kiittelee Mik-
kelissä lasten kahta erityiskerhoa, Fu-
tuuria ja Kuperkeikkaa, ohjaava Mar-
ko Suhonen.

Kerhoissa on noin 20 lasta ja nuorta, 
ikähaitari 7-20-vuotta. 
- Meillä on jo pitkään ollut lapsia joka 
lähtöön. Ei se diagnoosi ole olennais-
ta, vaan lapsi. Liikuntaa vaan kaikille 
lapsille, jatkaa Suhonen.
- Strukuurit ja selkiyttäminen ovat 
käytäntöjä, jotka toimivat joka pai-
kassa. Ja alun perin kehitysvam-
maisten puolella kehitetty Sherbor-
ne-metodi on käytössäni kaikissa 
ryhmissä. 

VAU tukee 
Sporttiskerhojen 
toimintaa

Uudessa yhteisessä vammaisurhei-
lujärjestössä lasten liikuntakerhoista 
puhutaan yhteisellä nimellä Sporttis-
kerhot, vaikka kerhot saattavat vielä 
toimia Futuurikerho, Kuperkeikka-
kerho tms. nimellä. Yhteistä Sporttis-
kerhoille on se, että kerhon osallistu-
jat ovat lapsia, joilla on jokin vamma 
tai erityisen tuen tarve. Kerhot voivat 
halutessaan jatkaa vertaispohjalta, 
jos se nähdään paikallistasolla toimi-
vimmaksi ratkaisuksi.  
- Ei tämä yhdistyminen vertaistoi-
minnan tarvetta poista, muistuttaa 
Suhonen.
- Ihan selkeästi tapahtumienkin kaut-
ta näkyy, että kelkkalaskettelupäivät 
vetävät liikuntarajoitteisten lasten 
perheitä. Ja perheet voivat haluta la-
data akkujaan sellaisten perheiden 
parissa, joissa on samantyyppisiä ar-
jen haasteita.

Sporttiskerhot voivat olla myös ns. 
kaikille avoimia. Mukana voi olla 

Sporttiskerho-ohjaajien 
koulutuspäivät 

Pajulahdessa

Sporttiskerho-ohjaajien koulutus-
päivät järjestetään 23.-25. huh-
tikuuta 2010 Pajulahdessa. Jos 
haluat kuulua Sporttiskerho-ver-
kostoon ja kaipaat ideoita ja halu-
at tavata muiden kerhojen ohjaajia, 
tule keväällä Pajulahteen. Koulutus 
on maksuton. Paikkoja on rajoite-
tusti. Koulutus alkaa pe 23.4 noin 
klo 18 ja päättyy su 25.4 noin klo 
14. Samaan aikaan Pajulahdessa 
järjestetään myös lasten Vipanat-
leiri, johon kerhosi lapset huoltaji-
neen voivat osallistua. Lisätietoja ja 
ilmoittautumiset: Tuomas Törrönen 
puh. 050 408 6152, tuomas.torro-
nen@vammaisurheilu.fi

myös vammattomia sisaruksia. 
Sporttiskerhoja toimii Suomes-
sa noin 40. Järjestäjiä voivat olla 
esimerkiksi vammaisyhdistykset, 
urheiluseurat ja kuntien liikunta-
toimet.

VAU tukee uusia ja vanhoja ker-
ho-ohjaajia koulutuksin ja väline-
tuella. Sporttiskerhoverkostoon 
mukaan ilmoittautuvat kerhot 
voivat hakea avustusta esimer-
kiksi kulkuspallojen, leikkivar-
jon tai puhallustikan hankintaan. 
Noin 200-300 euron suuruista tu-
kea myönnetään noin kymme-
nelle kerholle vuodessa. 

Kouvolassa erityislasten kerhoa 

ohjaava Lotta Ristolainen oli mu-

kana järjestämässä perhetapah-

tumaa Kouvolassa syksyllä 2009.

Info
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Vuoden 2010 
seuratoiminnan 
kehittämistuet 
haussa
Opetusministeriön liikuntayksikkö 
on myöntänyt seuratoiminnan ke-
hittämistukea jaettavaksi vuodel-
le 2010 lasten ja nuorten urheiluun 
600 000 euroa ja aikuisten terveyttä 
edistävään liikuntaan 150 000 euroa. 
Kehittämistukea voivat hakea rekis-
teröityneet urheiluseurat 15.3.2010 
mennessä osoitteessa www.seuratu-
ki.fi .

Lasten ja nuorten kehittämistukea 
voi hakea seuraaville hankkeille: seu-
ran kehittäminen Sinettiseuraksi, oh-
jaajien ja valmentajien osaamisen 
kehittäminen, 6-12-vuotiaiden har-
rastusryhmien lisääminen ja nuorten 
harrastustoiminnan kehittäminen.

Kaikkien tuettujen hankemuotojen 
toteuttamisaika tulee olla 1.8.2010-
31.7.2011. Katso myös sivu 40.

Kieriminen ja pyöriminen ovat perusliikuntaa parhaimmillaan. Lapsi oppii 
kehonsa suuntia ja hallintaa. Letturullaa voi pyörittää pehmoisessa sängys-
sä kääriytyen peiton sisälle, lattialla mattorullan avulla leikkien tai lumessa 
loivassa alamäessä. Kierimisestä voi vähitellen edetä kuperkeikkaan, joka 
on jo ihan oikea temppu.

TEKSTI JA KUVA AIJA SAARI

Kuperkeikan harjoittelua voi 
piristää jättipalloilla, keksi-

vät Kuusankosken Judoseuran Kari 
Tiensuu ja Tapio Kokkonen. Kun alla 
on pehmeä tatami ja avustamassa 
turvalliset kädet, pallo auttaa rullaa-
maan kehoa oikeaan suuntaan. Väri-
käs pallo houkuttelee kaiken ikäisiä 
telmimään tatamille. 

Niska pyöreäksi! Ohjaaja voi 
avustaa painamalla toisella 

Jättipallo avuksi kierimiseen 
ja kuperkeikkaan

kädellä takaraivosta ”leukaa rintaan” 
ja tukemalla toisella kädellä jaloista.

Kun kuperkeikka sujuu, se on 
kivaa! 

Tutun liikkeen, pelin tai leikin harjoit-
telua voi piristää uusilla välineillä ja 
ideoilla. Lasten liikuntakerhojen oh-
jaajat jakavat näillä sivuilla vinkkejä 
toisilleen.

1.

2.

3.

TEKSTI AIJA SAARI PIIRROS PETTERI TIKKANEN
VIPANAVINKKI

Kieriminen ja pyöriminen

Vipanavinkki sisältää ideoita kotona leikkimiseen ja pe-
rusliikuntaan. Vinkit oppaasta Leikin ja liikun Lennun 
kanssa (2000). Opas löytyy pdf-muodossa osoitteesta 
www.vammaisurheilu.fi .

OHJAAJAVINKKI
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Vipanat liikkuvat

Sporttiklubin 

Vipanat-liikuntaleiri 

Pajulahdessa

Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry
järjestää noin 7-13-vuotiaille lapsille Sporttiklubin 
Vipanat-liikuntaleirin 23.-25. huhtikuuuta 2010 Paju-
lahdessa. Leirille mahtuu mukaan noin 10-15 lasta.

Kuvauslupa ja leirille saapumi-
nen sekä poislähtö on hyvä tietää 
myös etukäteen.

Leirimaksu on 60 euroa sisältäen 
täysihoidon, ohjauksen sekä va-
kuutuksen. Leirin liikunnanohja-
uksesta vastaavat VAU:n ohjaajien 
lisäksi Pajulahden liikuntaneuvo-
ja- ja Valkku- opiskelijat. Opiskeli-
joiden ohjauksesta vastaavat Vir-
pi Remahl (Pajulahti) sekä Tuomas 
Törrönen (VAU).  Mikäli lapsi tar-
vitsee henkilökohtaista avustajaa 
leirille, niin leirimaksu avustajalta 
on myös 60euroa sisältäen täysi-
hoidon.

Suomen Vammaisurheilu ja –lii-
kunta VAU ry, Tuomas Törrönen, 
puh. 050 408 6152, tuomas.torro-
nen@vammaisurheilu.fi.

Yhteistyössä: Sporttiklubi vipanat 
ja Liikuntakeskus Pajulahti

Leirin ohjelmassa on monipuoli-
sia liikuntaleikkejä ja pelejä siten, 
että näkemisen, hahmottamisen, 
ymmärtämisen ja liikkumisen ra-
joitteet on huomioitu. Ohjelmas-
sa on mm. vesipeuhua uimahallis-
sa, ulkoretki ja pihapelejä. Samaan 
aikaan lasten Vipanat-leirin kans-
sa Pajulahdessa järjestetään myös 
paikalliskerhojen eli Sporttisker-
ho-ohjaajien koulutusta, joten sii-
nä on oiva mahdollisuus houkutel-
la Pajulahteen myös mahdollinen 
liikuntakerho-ohjaaja/-ohjaajat 
omalta paikkakunnalta mukaan.

Ilmoittautumiset 26.3 mennessä 
www.vammaisurheilu.fi –nettisi-
vujen ilmoittautumislomakkeel-
la. Ilmoittautumisen yhteydessä 
on hyvä tietää vanhempien yhte-
ystietojen lisäksi mm. tietoa mah-
dollisesta lapsen apuvälineiden ja 
avustamisen tarpeista sekä mah-
dollisista muista asioista, jotka lei-
riohjaajien olisi hyvä lapsen liikku-
misesta, käytännöistä yms. tietää. 

Alustava leiriohjelma

Perjantaina 23.4. 
17.00-19.00 Leiriläisten saapuminen,  
 päivällinen ja   
 majoittuminen  
19.00-20.00 Tutustumisleikkejä
20.00-21.00 Iltapala ja iltatoimet 
22.00 Hiljaisuus

Lauantai  24.4. 
07.30  Aamupala
09.00-11.00 Ulkoleikkejä ja/tai retki 
11.30-12.30 Lounas 
12.30-13.30 Vapaata aikaa
13.30-16.00 Kuuntele ja aisti! 
 –pelirastit ja leikit
16.30-17.30 Päivällinen  
18.00-19.30 Vesipeuhu  
20.00-21.00 Iltapala ja iltatoimet
22.00 Hiljaisuus

Sunnuntai 25.5. 
07.30 Aamupala
09.00-11.00 Liikuntarastit
11.00-12.00 Pakkaus ja huoneiden  
 luovutus 
12.00-13.00 Lounas
13.00 Leirin päätös ja   
 diplomien jako

Lisätietoja
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Kädessäsi on uunituore
vammaisurheilulehti!  
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 
julkaisee uutta vammaisurheilu & -liikunta 
-lehteä yhteistyössä Suomen Paralympiakomi-
tean kanssa. Lehti ilmestyy 5 kertaa vuodessa.

Ajankohtaista asiaa vammaisurheilusta ja -liikunnasta

Esittelyssä eri lajien taitajia

VALOKEILASSA

Uusi
lehti!

 6,90 €

Infoa eri lajeista
Vinkkejä ja neuvojaTapahtumat 

1
/1

0

Monipuolinen katsaus vammais-  
urheilun- ja liikunnan maailmaan

Huippu-urheilijoiden kuulumisia 

Sporttiklubin omat sivut

Tapahtumat ja leirit

Kilpailukutsut

Vinkkejä ja ideoita

Uusi
lehti!

Tilaa Vammaisurheilu & -liikunta -lehti!

JÄSENHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta -lehti
 20 euroa/vuosi 

TILAUSHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta -lehti
 30 euroa/vuosi
 

nro 2 ke 28.4.

nro 3 ke 7.7.

nro 4 ke 29.9.

nro 5 ke 1.12.

Nimi:

Lähiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelin:

Sähköposti*):

Syntymävuosi:

Sähköinen lehti sähköpostiin*) 
(pdf tai html)

Daisy  (äänite lukemisesteisille) 

 

 

Olen vammaisyhdistyksen/urheiluseuran jäsen: en kyllä

Yhdistyksen/seuran nimi:

  

Tilauskuponki
SÄHKÖINEN LEHTI
MAKSUTTA

Lehtitilaukset osoitteella Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry/lehtitilaus,  Radiokatu 20, 
5. krs., 00240 Helsinki tai toimisto@vammaisurheilu.fi  tai  Maija Etholen, puh. (09) 4257 9824.
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Kuntoillen

Kirsi Mäyrä toimii erityisliikunnanohjaajana Imatralla 
ja hän on pienellä paikkakunnalla rohkeasti kehittä-
nyt erityisliikunnantoimintaa. Mäyrä kiittää kuitenkin 
kollegojaan ja innostunutta erityisliikunnan ryhmää, 
joka innokkaasti kokeilee erilaisia lajeja.

Erityisliikunta keskittyy kunnissa 
usein vanhusten, liikuntavammais-
ten ja kehitysvammaisen liikunta-
ryhmiin. Suurin osa ryhmistä tekee 
vesiliikuntaa, kuntosalitoimintaa ja 
eri palloilulajeja. Esimerkkinä moni-
muotoisesta toiminnasta on Imatran 
erityisliikunnanohjaaja, joka kuukau-
sittain järjestää soveltavan liikunnan 
lajikokeiluja. Vuodesta 2006 virassa 
toiminut fysioterapeutti huomioi eri-
tyisesti erityisliikunnan ryhmien toi-
veita.
- Muutama vuosi sitten aloitimme 
soveltavan liikunnan ryhmän työ-
ikäisille, joka on toiminut todella 
innokkaasti. Ryhmä innostuu kai-
kesta uudesta. Olemme tehneet laji-
kokeiluja melonnasta alppihiihtoon 
ja jopa pyörätuolimiekkailua. Vaikka 
saatu projektiraha on kulutettu, kus-
tantaa innokas ryhmä itse lajikokei-
luja. Ja kun hoidamme kustannukset 
ryhmässä, ei kertamaksu kerry suu-
reksi, kertoo Mäyrä.

Erityisenä onnistumisena on golfin 
lajikokeilusta lähtenyt innostus.
- Olimme muutama vuosi sitten ryh-
män kanssa kokeilemassa golfia ja 
moni innostui lajista. Sovimme pai-
kallisen Imatran Golf ry:n kanssa 
kerran viikossa tapahtuvasta ope-
tuksesta vammaisryhmille. Nyt vam-
maisliikuntaryhmä kokoontuu gol-
fopettajan kanssa talvisinkin kerran 

kuussa golfsimulaattorin äärelle. On 
hienoa, miten kokeilusta tuli monel-
le ympärivuotinen harrastus, iloitsee 
Mäyrä.

Imatralla on myös tuettu kehitys-
vammaisten asuntoloiden ja toi-
mintakeskusten ryhmien omatoi-
misuutta kouluttamalla erityisuintia 
yhteistyössä Suomen Uimaopetus- 
ja Hengenpelastusliiton (SUH) kans-
sa ryhmien ohjaajille. Vuonna 2009 
Imatran kaupunki palkittiin SUH:n 
vuoden erityisuimaopettajaksi. Nyt 
Imatralla toimii kahdeksan kehitys-
vammaisten omatoimiryhmää. 

Verkostoituminen ja 
yhteistyö avainasemassa
Erityisliikunnanohjaajien työnkuvaan 
kuuluu mm. erityisryhmien liikunta-
toiminnan suunnittelua ja organisoin-
tia, koulutus- ja asiantuntijatehtäviä, 
ehdotuksia kuntien talousarvioihin ja 
liikuntasuunnitelmiin, erityisryhmien 
liikunnanohjaustoimintaan osallistu-
minen ja seuraaminen.

Kirsi Mäyrä on todella tyytyväinen 
työhönsä ja pitää työssään juuri suun-
nittelemisen vapaudesta, luovuuden 
mahdollisuudesta ja vuorovaikutuk-
sesta muiden ihmisten kanssa.

Mäyrä kertoo, miten Imatralla on 
keskitytty kuuntelemaan ja arvioi-

maan erityisliikunnan tarpeita. Yh-
dessä vammaisten kanssa ideointi, 
palautteen kysely ja jokaisen vuoden 
liikuntatarjonnan arviointi kehittää 
erityisliikunnan tarjontaa vuosittain. 
Palautetta Mäyrä pitää erityisen tär-
keänä, sillä aina ei kuitenkaan kaik-
ki onnistu eli on hyvä myös arvioida 
omia toimia.
- Työssäni on oleellista yhteistyö 
Imatran kaupungin ja lähikuntien 
liikuntatoimen liikunnanohjaajien 
kesken. Järjestämme vuosittain Lap-
peenrannan kaupungin ja Satakielen 
Laulu ry:n kanssa erityisliikuntata-
pahtuman, jossa Malikeen tuomien 
apuvälineiden avulla on mahdollista 
kokeilla eri liikuntamuotoja. Tapahtu-
ma on ollut hyvin suosittu lähes 400 
kävijän voimin, Mäyrä kertoo.

Vinkkejä ja ideoita 
Erityisliikunnan Päiviltä
Kuten Mäyrän esimerkki osoittaa, voi 
erityisliikunnanohjaaja toimia onnis-

TEKSTI EEVA PAASIKARI
KUVAT KALLE SIPILÄINEN, IMATRAN KAUPUNGIN  KUVA-ARKISTO

Erityisliikunnanohjaaja 
onnistuu kuuntelemalla 
ja kekseliäisyydellä
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7. Erityisliikunnan 
päivät Jyväskylässä

Erityisliikunnan päivillä 5.-6. tou-
kokuuta 2010 tavataan kollegoita 
ja alan asiantuntijoita, toimijoita 
ja harrastajia sekä paneudutaan 
soveltavan liikunnan järjestöjen 
ja tutkijoiden töihin. Erityislii-
kunnan päivien ohjelma koostuu 
kaikille yhteisistä pääluennoista, 
teemaseminaareista, demonst-
raatioista, näyttelyistä ja iltajuh-
lasta.

Erityisliikunnan päivät on suun-
nattu liikunta-, sosiaali- ja terveys- 
sekä opetustoimen ja vammais-
liikunnan edustajille, liikunnan 
harrastajille, ohjaajille, suunnit-
telijoille, tutkijoille ja päättäjille 
sekä toimittajille ja muille alasta 
kiinnostuneille, esim. vammais-, 
kansanterveys- ja omaisjärjestö-
jen edustajille. Kongressipaikan 
valinnassa on huomioitu tilojen 
esteettömyys.

Erityisliikunnan päivien tavoit-
teena on toimia kokoavana kou-
lutus- ja viestintätapahtumana 
sekä valtakunnallisten linjausten 
ja kannanottojen foorumina. Päi-
villä esitellään asiantuntijoiden 
työn tuloksia erityisliikunnan toi-
mijoille ja suurelle yleisölle sekä 
pohditaan tulosten merkitystä 
alan kehitykselle. Päivien tavoit-
teena on arvioida ja kehittää eri-
tyisliikunnan osaamista, edistää 
erityisliikunnan ja muun liikunta-
kulttuurin yhteyksiä ja yhteistoi-
mintaa ja luoda pohjaa toiminnan 
jatkuvuudelle. Päivillä esitellään 
erityisliikunnan uusia käytäntöjä, 
viimeisintä tutkimustietoa ja ke-
hityshankkeita, luodaan perus-
taa lähivuosien kehitystavoitteille 
sekä ideoidaan uusia kehittämis-
hankkeita.

tuneesti pienelläkin paikkakunnalla.
- Käyn vuosittain Erityisliikunnan Päi-
villä ja Tampereella VAU:n järjestä-
mässä Liikuntamaassa tapaamassa 
muita erityisliikunnanohjaajia ja et-
simässä uusia ideoita omien erityis-
ryhmieni toimintaan. Kun löydän tai 
saan vihiä uusista liikuntamahdol-
lisuuksista, soitan yhteyshenkilöil-
le mahdollisuudesta lajikokeiluun. 
Asioiden onnistumisen eteen pitää 
nähdä vähän vaivaa, mutta se on sen 
arvoista, sanoo Imatran erityisliikun-
nanohjaaja.

Kirsi Mäyrän mukaan erityisliikun-
nanohjaajan on osattava laittaa it-
sensä peliin, olla osa ryhmää. Seu-
raavaksi hän odottaa loppukeväästä 
SOLIA:n avulla lajikokeilussa olevaa 
purjehdusta ja jousiammuntaa. Tu-
levan vuoden aikana on myös tarkoi-
tus järjestää erityisuinnin uimakoulu 
uimataidottomille aikuisille..

Kirsi Mäyrä (oik.) nauttii työstään 

erityisliikunnan ohjaajana.

- Yhdessä ideointi ja palautteen saa-

minen kehittävät erityisliikunnan 

tarjontaa.

Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset

LTS, Tuula Valli,
tuula.valli@lts.fi, 
www.erityisliikunta.fi.
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Kuntoillen TEKSTI EEVA PAASIKARI 
KUVA TEEMU LAKKASUO 

ka pilkkiä. Tarkempia järjestelytietoja 
löytyy VAU:n verkkopalvelusta www.
vammaisurheilu.fi.

Kilpaurheilun osalta talviliikuntapäi-
villä ratkotaan Suomen mestaruus 
useammassa lajissa, kuten sokkopin-
giksessä ja keilailun joukkueluokas-
sa. Pilkin SM-kilpailut järjestetään 
sunnuntaina Jyväsjärvellä.

Mitalit mielessä 
Ja mitä talviliikuntapäivät olisivat il-
man talven kuningaslajia hiihtoa. 
Hiihdon SM-mitaleista kilpaillaan sekä 
lauantaina että sunnuntaina. Elinsiir-
tourheilijoiden kisojen konkari lap-
peenrantalainen Kari Tanninen, 52, 
lähtee SM-kilpailuihin tietysti mitalit 
mielessä.
- Kaipa sieltä jonkinlaista mitalia läh-
detään tavoittelemaan, sanoo Tanni-
nen vaatimattomasti. 

Vuoden 2008 elinsiirtourheilijoiden 
MM-kilpailuissa Rovaniemellä Tanni-
nen voitti kultaa kaikilta osallistumil-
taan hiihtomatkoilta. Ennen Talvilii-
kuntapäivien SM-kilpailuja Tanninen 

Talviliikuntapäivillä 
harrastetaan ja kilpaillaan

osallistui Ranskassa tammikuun lo-
pussa järjestettyihin MM-kilpailuihin. 
- Talviliikuntapäivillä järjestettävät SM-
kilpailut ovat talvikisoina merkittävät 
ja samalla pääsee näkemään ja vaihta-
maan kuulumisia tutuiksi tulleiden ur-
heilijoiden kanssa. On myös kiinnos-
tavaa nähdä, onko kisoissa mukana 
uusia yrittäjiä. Olen1990-luvun alusta 
kiertänyt kisoja, jo siis hieman ennen 
minulle tehtyä munuaissiirtoa. Kans-
sakilpailijat ovat siis jo melko tuttuja, 
Tanninen kertoo.

Tätä rautaista urheilijaa tullaan näke-
mään myös kesän kilpailuissa, sillä hiih-
to ei ole urheilullisen miehen ainoa har-
rastus. Yleisurheilu ja tennis ovat kilpa-
lajeina miehen mieleen ja jokapäiväi-
nen liikunta osa jokapäiväistä arkea..

Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU ry järjestää talviliikuntapäi-
vät Jyväskylässä 13.-14. maaliskuuta 
2010. Talviliikuntapäivät ovat kaikille 
näkö-, liikunta- ja kehitysvammaisille 
henkilöille sekä elinsiirron saaneille 
ja dialyysipotilaille avoin harraste- ja 
kilpailutapahtuma. 

Talviliikuntapäivät järjestettiin jo vii-
me vuonna VAU:hun yhdistyneiden 
neljän vammaisurheilujärjestön voi-
min.
- Viime vuoden kilpailut olivat hyvä 
yhteinen aloitus, johon pyritään 
myös jatkossa. Odotan jäsenistöltä 
aktiivista osallistumista Talviliikunta-
päiville, kommentoi VAU:n harraste-
liikunnan ja aluetyön toimialapäällik-
kö Teemu Lakkasuo. 

Talviliikuntapäivillä on mukana eri 
vammaryhmien urheilulajien SM-
kilpailuja sekä harrasteliikuntaa ja 
lajikokeiluja. Aikaisemmin toiminut 
Supersuksijat-tapahtuma on liitetty 
osaksi talviliikuntapäiviä. Harrastajat 
voivat tulla kokeilemaan esimerkiksi 
lumikenkäilyä, alppihiihtoa tai vaik-

Kari Tanninen osallistuu talviliikun-

tapäivillä usein kaikille hiihtomat-

koille, myös viestiin jos joukkue saa-

daan kasaan.

Talviliikuntapäivien harrasteliikunta-
tapahtumat ovat maksuttomia kai-
kille näkö-, liikunta- ja kehitysvam-
maisille henkilöille sekä elinsiirron 
saaneille ja dialyysipotilaille. Talvilii-
kuntapäivien kilpailukutsut löytyvät 
sivuilta 42-45.

Harrasteliikuntaohjelma
La 13.3.
klo 10.00-11.00 maastohiihdon opas-
tus Huhtasuon liikuntapuistossa
klo 10.00-11.00 ja 13.00-14.00 lumi-
kenkäilykokeilu Laajavuoren hiihto-
keskuksessa
klo 10.00-14.00 SOLIA:n laskettelun 
apuvälinekokeilu Laajavuoren hiihto-
keskuksessa
klo 12.00-14.00 keilailuohjaus Jyväs-

kylän keilahallissa.
klo 13.00-15.00 luistelu- ja retkiluis-
teluopastus (säävarauksella) Viitanie-
men tekojääradalla.
Su 14.3.
klo 10.00-14.00 pilkkikokeilu Korke-
ankoskenlahdella.
Majoitus: Sokos hotelli Alexandra 
(Hannikaisenkatu 35), puh. 020 1234 
642, alexandra.jyvaskyla@sokosho-
tels.fi. Varaukset 19.2. mennessä kiin-
tiöstä "VAU:n talvipäivät". Majoitus-
hinnat: 74 euroa 2-hh (economy), 
89 euroa 1-hh (standard) ja 89 euroa 
2-hh (standard) (buffet-aamiainen, 
sauna, sisäänpääsy iltaravintoloihin). 
Standard huoneiden oven leveys on 
70 cm, wc:n ovi 60 cm.
Talvipäivien gaalaillallinen järjeste-

tään lauantai-iltana klo 19.00 Sokos 
hotelli Alexandrassa. Illalliskortin hin-
ta on 24 euroa (illallinen seisovasta 
pöydästä, tanssia ja ohjelmaa). Paik-
koja rajoitetusti. Sitovat maksut ja 
gaalaillallisvaraukset 19.2. mennessä.
Yksittäisten kokeilijoiden ei tarvitse 
ilmoittautua erikseen harrasteliikun-
tatapahtumiin, mutta ryhmiä (yli 5 
henkilöä) pyydetään ilmoittautumaa 
ennakkoon. 
Ilmoittautumiset: Suomen Vam-
maisurheilu ja –liikunta VAU ry, Talvi-
liikuntapäivät, Radiokatu 20, 5. krs., 
00240 Helsinki, puh. (09) 4257 9824, 
maija.etholen@vammaisurheilu.fi.
Lisätiedot: Teemu Lakkasuo, 
puh. 040 565 1001.

Talviliikuntapäivät Jyväskylässä 13.-14.3.2010
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Soveltava liikunta Soveli järjestää yh-
teistyössä VAU:n kanssa kaksipäiväistä 
Liikkeelle – liikuntavastaavan perus-
koulutusta Jyväskylässä, Siilinjärvellä, 
Oulussa, Joensuussa, Pajulahdessa, 
Vaasassa, Kokkolassa, Kouvolassa, Hä-
meenlinnassa ja Kuopiossa. Koulutus 

Vammaisurheilun koulutustarjottimelta 
löytyy työpajoja käytännön tarpeisiin

Syksyn aikana otettiin varaslähtö 

VAU:n toimintaan. Jäsenyhdistyksille 

räätälöitiin kuuden tunnin koulutus-

paketti, joka muodostui työpaja yk-

kösestä ja Säpinää Sisällä –pelikou-

lutuksesta. Koulutuksia toteutui 10: 

Varkaudessa, Espoossa, Imatralla,  

Siilinjärvellä, Kouvolassa, Turussa, 

Tampereella, Sastamalassa, Rova-

niemellä ja Oulussa. Kuva Kouvolasta 

sisäkuringin kokeilusta.

VAU ja SoveLi kouluttavat 
yhteistyössä liikuntavastaavia

6-osainen peruskoulutus Vammais-
urheilun työpajat antaa yleiskuvan 
vertaisohjaajuudesta, soveltamisen 
ideoista ja vammaisurheilun valmen-
nuksesta. Erikoiskursseilla voi syven-
tyä esimerkiksi Sherborne-ohjaus-
metodiin, Säpinää Sisällä –peleihin ja 
lasten kerho-ohjaajana toimimiseen. 
Vertaisohjaajille on tarjolla koulu-
tusta liikunnan apuvälineiden tuki-
henkilöksi tai paikallistason aikuisten 
harraste- ja terveysliikunnan moot-
toriksi. Lajikoulutuksissa keskitytään 
tuomareiden, toimitsijoiden ja val-
mentajien tietojen ja taitojen ylläpi-
tämiseen ja kehittämiseen. Kaiken 
koulutuksen ydin on yhdessä teke-
minen, jossa teoriatieto yhdistyy käy-
tännön kokeiluihin.

Ykköstyöpaja on samalla 
startti alueelliseen 
yhteistyöhön

Työpaja 1: 
Vertaisohjaajan työkalut on tarkoi-
tettu vammaisyhdistysten ja sovelta-
van liikunnan paikallistoimijoille. Sen 
tavoitteena on tutustua paikallisen 
liikuntatoiminnan järjestämisen pe-
rusasioihin. Se muodostaa VAU-kou-
lutuksen ytimen ja siitä on helppo 
jatkaa esimerkiksi alueellisen yhteis-
työverkoston perustamiseen tai vaik-
kapa liikuntavastaavakoulutukseen. 
Ykköstyöpaja on VAU:n jäsenyhdis-
tyksille maksuton. 

Muut työpajat tilauksesta

Työpaja 2:  
Avoimet ovet – ratkaisuja yhteiseen 
seuratoimintaan (liikuntaseurojen 
aktiiveille).

Työpaja 3: 
Liikuntaa Kaikille Lapsille (lasten 
kanssa toimiville ohjaajille ja avusta-
jille sekä päiväkotien ja peruskoulu-
jen opettajille).

Työpaja 4: 
Liikunnan ja liikkujan tukipalvelut 
(auttavat löytämään keinoja vam-
maispalvelulain mukaisten liikunnan 
tukipalvelujen hyödyntämiseen).

Työpaja 5: 
Vammaisurheilu tutuksi (tutustuttaa 
vammaisurheilun lajikirjoon ja luo-
kitteluun).

Työpaja 6: 
Vammaisurheilun erityispiirteet (väy-
lä vammaisurheiluun valmennukses-
ta kiinnostuneille).

Seuraava VAU-koulutus (ykköstyö-
paja ja Säpinää Sisällä –pelikoulutus) 
järjestetään 18. helmikuuta 2010 
Härmän kuntokeskuksessa klo 10.00-
16.00. Lisätiedot ja ilmoittautumi-
set: Irja Pesonen, puh. 0400 980 363, 
irja.pesonen@kotinet.com.
toimialapäällikkö Aija Saari, 

KUVA ANU LÖNNROT

Lisätietoja

on tarkoitettu yhdistysten liikuntavas-
taaville ja muille liikunnan vastuuhen-
kilöille. Koulutus soveltuu hyvin esi-
merkiksi syksyllä 2009 toteutettujen 
VAU-koulutusten jatkoksi. Kaksipäi-
väisen koulutuksen jäsenhinta (Sove-
Lin ja VAU:n jäsenet) on 60 euroa.

www.soveli.fi, 
SoveLin suunnittelija, 
puh. 040 551 4468.

puh. 040 506 4208, 
aija.saari@vammaisurheilu.fi

Lisätietoja
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- Kokemuksestani huolimatta haas-
teita riittää. Haluan oppia tunnista-
maan vammaryhmien erityispiirteitä 
liikkumisessa nykyistä paremmin. 

Vertaisohjaajilta 
kokemusta ja hyviä 
vinkkejä

SOLIA:lla on kolmetoista vertaisoh-
jaajaa. Kun liikunnan apuvälineen 
varausta harkitsee, he voivat auttaa 
valinnoissa. 
- Vertaisohjaajilla on omaa lajitaustaa 
ja kokemusta apuvälineellä liikkumi-
sesta. Esimerkiksi välineen säätämi-
seen heiltä voi löytyä juuri sopivia 
vinkkejä. Vertaisohjaajan kanssa uut-
ta liikkumiskokemusta voi käydä läpi 
tai saada vaikka seuraa kuntolenkille. 
Vertaisohjaajilta ja välinevuokraajil-
ta SOLIA on kerännyt kokemuksia ja 
palautetta. Jukka Parviainen toteaa, 
että jotkut käyttäjät haluaisivat pi-
dempiä laina-aikoja. Voittopuolisesti 
palautteessa toistetaan palvelun tar-
peellisuutta. 
- Käyttäjien mielestä välineiden tu-
lee olla vuokrattavissa, koska muu-
ten hankittaessa ne ovat kalliita. He 

Kuntoillen

väline talven 
lumelle ja jäälle

Kevyt Kickspark on yksi tämän talven 
kysytyimmistä välineistä. Sitä saa vuok-
ralle kaikista Soveltavan liikunnan apu-
välinetoiminta SOLIA:n toimipisteistä. 
Monia tuttuja liikunnan apuvälineitä 
voi varata käyttöön netistä.  

toteavat palautteessaan, että vuokra-
ten voi tutustua apuvälineen tuomiin 
mahdollisuuksiin ja kokeilla sopiiko 
joku tietty liikkumisen väline omaan 
tarpeeseen.

Toimintapisteitä 
kuntoutuskeskuksissa
SOLIA:n välinevuokraus toimii alu-
eellisesti Helsingissä Invalidiliiton 
Synapsian kuntoutuskeskuksessa, 
Maskun kuntoutuskeskuksessa ja 
Kuopiossa Kuntoutuskeskus Neuro-
nissa sekä Rovaniemellä.
- Jokaisessa toimipisteessä välinei-
den käyttöön annetaan ohjeita. Siellä 
välineitä voidaan myös koekäyttää ja 
säätää. Samalla huomioidaan käyttä-
jän mitat ja yksilöllinen tarve.  
- VAU:n uudesta verkkopalvelusta 
(www.vammaisurheilu.fi ) SOLIA löy-
tyy harrastetoiminnan kohdasta. Tut-
tuun tapaan varauskalenterissa ovat 
sekä välineiden tiedot että paikka-
kunnat. Matkahuolto toimittaa tar-
vittaessa välineen omalle paikkakun-
nalle, kertoo Parviainen..

TEKSTI  OUTI LINDROOS
KUVAT OSKU KUUTAMO

Varaa SOLIA:sta

Jukka Parviainen osoittaa Kicks-
park-potkukelkkaa ja kertaa sen omi-
naisuuksia.
- Tässä on kevyt alumiinirunko, joten 
se kääntyy näppärästi. Levitetyt ja-
lakset pitävät sen tukevasti kalteval-
la alustalla.

Väline on sen verran uusi, että koke-
musta sen käytöstä kerätään vasta. 
Kun lunta on nyt saatu, siitä on tulos-
sa tämän talven hitti, helsinkiläinen 
apuvälineneuvoja aavistaa. 

Varauskalenterissa Kickspark on jo 
osoittanut suosionsa. Myös hiih-
to-, laskettelu- ja luistelukelkat sekä 
muut liikkumista nopeuttavat ja tu-
kevat potkurit ovat kaikkien liikkujien 
käytettävissä ilman vammaryhmien 
välisiä erotteluja tai diagnoosirajoja.
- Käytännössä SOLIA:n välinevuok-
raus on aina ollut kaikille mahdollis-
ta, sillä palvelua ei ole rajattu aino-
astaan liikuntavammaisille Uuden 
vammaisurheilujärjestön toiminnan 
myötä SOLIA:n välineille toivotaan 
uusia käyttäjiä.
 
Parviainen tuntee liikuntavälineet 
sekä työssä että vapaa-ajallaan. Hän 
käyttää itse pyörätuolia ja jäi virkava-
paalle vertaiskuntouttajan tehtävistä 
Invalidiliiton Synapsian kuntoutus-
keskuksesta. 
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SOLIA:lla on vuokrattavana kaksi Stricker LOMO 360 –nok-
kapyörää. Kesäkäytössä hyväksi todettu lisäpyörä pyörä-
tuoliin on myös hyvä apuväline talvella ulkona liikkumi-
seen. Kuten kesälläkin vaikeassa maastossa liikkuessa, on 
ongelmana talvella lumessa liikkumisessa pyörätuolin pie-
net etupyörät. Nokkapyörä nostaa pyörätuolin pienet pyö-
rät ilmaan ja niiden tilalla on käytössä nokkapyörän oma 
isompi maastokuviollinen rengas. Hyvä yhdistelmä talvel-
la liikkumisessa on esimerkiksi leveät maastorenkaat pyö-
rätuolissa ja nokkapyörä.   

Lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi (solia)

Talvivälineen varausohjeet

1.  Kartoita millaista liikuntakokemusta haet
2. Päivitä tietojasi välineistä 
 www.vammaisurheilu.fi
3.  Mieti sopiva liikkumismuoto
 (pystyssä tai istuen)
4.  Valitse väline rinteeseen, lumelle tai  
 jäälle
5.  Vieraile tarvittaessa SOLIA:n toiminta-
 pisteessä tai ota yhteys vertaisohjaajaan
6.  Valitse vuokrausperiodi ja varaa väline  
 netissä
7.  Nouda apuväline matkahuollosta ja sää- 
 dä sopivaksi 
8.  Kokeile, liiku ja harjoittele
9.  Palauta väline SOLIA:lle ja kerro liikkumis-
 kokemuksestasi
10.  Muista, ettei uusi tapa liikkua ole heti  
 täydellisesti hallussa – haasta itsesi ja  
 tee uusi varaus 

SOLIA, apuvälineneuvoja Jukka Parviainen, 
puh. 045 677 0516, solia@vammaisurheilu.fi

Soveltavan talviliikunnan 
päivät Pajulahdessa
Soveltavan talviliikunnan päivät järjestetään 19.-20. maalis-
kuuta 2010 (pe klo 10.00-18.00, la klo 10.00-15.00) Liikun-
takeskus Pajulahdessa. Soveltavan liikunnan osaamis- ja 
resurssikeskuksen järjestämässä tapahtumassa on mahdolli-
suus kokeilla soveltaen erilaisia talviliikunnan aktiviteetteja. 
Tapahtumassa voi luistella, hiihtää, pilkkiä, potkukelkkailla, 
lumikenkäillä, tehdä lumiveistoksia, pelata jääkolkkaa ja jää-
golfia, osallistua laavuretkelle tai jopa pulahtaa avantoon.

Soveltavan talviliikunnan päivät toimivat soveltavan liikun-
nan toimijoiden ja liikkujien kohtauspaikkana. Menossa ovat 
mukana myös Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry, 
Soveltava liikunta SoveLi ry, Nastolan Kunta, Lahden kau-
pungin liikuntapalvelut, paikallisia yhdistyksiä, oppilaitokset 
Lamk, Kyamk, Haaga-Helia amk ja Suomen Urheiluopisto.

Pajulahdessa on varattuna ruokailu- tai majoitusmahdolli-
suus. Majoituksen täysihoitohinta on 80 euroa ja ruokailu al-
kaen 7 euroa. 

Ilmoittautumiset 25.2. mennessä: Osku Kuutamo, osku.
kuutamo@pajulahti.com, puh. 044 7755 346.
Lisätiedot: Virpi Remahl, virpi.remahl@pajulahti.com, 
puh. 044 775 5350.

Talvinen
vinkki!

Ota yhteyttä
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Svenska sidor

Från 
verksamhetschefen
Finlands Handikappidrott och – motion 
VAU rf befi nner sig framför nya och sto-
ra utmaningar. Det är viktigt att alla möj-
liga före detta medlemorganisationer slu-
ter sig med VAU. Det är också viktigt att 
medlemmarna känner sig bekanta med 
VAU och binder sig med verksamheten. 
Regionverksamhet, utbildningsverksam-
het och kommunikation har viktiga rol-
ler i VAU. Regionverksamhetens viktigaste 
uppgifter är att få medlemmarna att möta 
varandra och hitta rätta kontakter inom 
regionen. Utbildningsverksamhetens och 
kommunikationens utmaning är förmed-
la mångsidig information och kunskap för 
en så bred målgrupp som möjligt. Idrott-
verksamhets utmaning är att 
hitta tydlig arbetsfördel-
ning mellan Paralympis-
ka kommittén och olika 
grenars förbund samt att 
samtidigt utveckla VAUs 
över 30 idrottgrenar.

PERTTI POUSI
VAU:S VERKSANHET-
SCHEFEN

Kirsti Pennanen 
fi ck Pro Idrott-
utmärkelse

Kultur- och idrottsminister Stefan 
Wallin överräckte 16. december Pro 
Idrott –utmärkelserna och medal-
jerna, som är värda 20 000 styck. 
Sammanlagt 11 idrottare fi ck pri-
set. Utmärkelsen beviljas fi nländska 
idrottare för en betydande idrotts-
karriär eller för en betydande idrotts-
prestation. Bland handikappidrotta-
re fi ck skidlöparen Kirsti Pennanen 
priset.

TEXT OUTI LINDROOS ÖVERSÄTTARE EEVA PAASIKARI

Man kan hyra 
hjälpmedel från 
SOLIA för vintern

TEXT  HEIDI LEHIKOINEN 
ÖVERSÄTTARE EEVA PAASIKARI

På målsättningen 
medaljer
Finland, med sin fem idrottares lag sätter ett klart mål för Vancouver 
paralympics: få medaljer efter Torinos nollsaldo. Paralympics i Vancou-
ver tar platts den 12.–21.3.2010. Målet borde vara realistiskt för vinter-
paralympics, för att Ilkka Tuomisto kan beräknas på grund av inneva-
rande årets framgång en medaljfavorit på alla skidlopp.
– Säsongen började på lovande sätt men för att uppnå medaljmålet 
måste alla idrottare fortfarande jobba hårt. Vädret i Vancouver kan vara 
allt mellan regn och frost vilket komplicerar skidvården. Vi vill inte få 
några bakslag, så som insjuknade eller någon blir skadad, säger Fin-
lands paralympiclagets ledare Kimmo Mustonen.

För mer information, Vancouver skeendet och mycket mer hittar man 
på Finland Paralympiska Komiteès Vancouver 2010 internetsidor: 
www.paralympialaiset.fi .

– SOLIAs hjälpmedel hyrning är menat för alla, för att tjänsten är inte 
begränsad bara för rörelsehandikappade personer . Jag önskar att alla 
olika handikappgrupper hittar SOLIAs tjänster, säjer Jukka Parviai-
nen SOLIAs hjälpmedelrådgivare.

SOLIA har 13 handledare som hjälper gärna alla som funderar på eller 
har frågor om hjälpmedel. SOLIA opererar regionalt ifrån Helsingfors, 
Masku, Kuopio och Rovaniemi. 
– I varje stad fi nns en rehabiliteringscenter och deras personal ger råd 
om hur man använder hjälpmedel. Där kan man också prova hjälpme-
del och varje människas mått och personliga behov observeras. Man 
hittar mer information på VAU:s Internetsida www.vammaisurheilu.fi . 
SOLIA fi nns under Harrasteliikunta-sidan. Där fi nns också bokningska-
lender och mer information om användning av hjälpmedlen, berättar 
Parviainen. Internetsidorna endast på fi nska.

Mer information
Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA
Radiogatan 20, 5. våning, 00240 Helsingfors
tel. 045 677 0516, solia@vammaisurheilu.fi 
www.vammaisurheilu.fi  
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TEXT OUTI LINDROOS ÖVERSÄTTARE EEVA PAASIKARI

Den erfarna idrottexperten Timo 
Haukilahti började år 2010 som chef 
på undervisningministeriets idrotts-
enhet. Handikappidrottförbundens 
anknytning är en framgång på en 
lång arbetskarriär för Haukilahti.

Haukilahti räknar att VAU:s organisa-
tionförändring är fj ärde i hans karriär.
– Anknytningen var inte den svåraste 
eller mest komplicerade. Varje handi-
kappidrottförbund hade gjort saker 
på förhand. Man samarbetade med 
att bilda en gemensam uppfattning 
och att sätta realistiska mål för an-
knytningen.
– Jag tror att jag kunde använda min 
tidigare erfarenhet i processen, säger 
Haukilahti. Han tackar genast Syn-
skadades Centralförbunds idrotts-
enheten, Finska Handikappidrotts-
förbundet, Idrott och Motion för 
Utvecklingsstörda i Finland rf. och 
Finska Transplantation Idrottsför-
bundet för deras sätt att fatta beslut 
fördomsfritt. Utredningsmannen vill 
inte få särskild heder för uppkomsten 
av nya huvudförbundet.

Verksamheten inom idrottbranschen 
förändras också på grund av föränd-
ringar i idrottslagen. 
– Undervisningsministeriet har vil-

Sporttiklubi 
inspirerar unga 
att idrotta och 
motionera

Nya handikappidrott och -mo-
tion huvudförbund VAU har 
grundat ungdomsprogram-
met Sporttiklubi. Man kan 
ansluta sig som personmed-
lem som möljigtgör informa-
tion och deltagande på loka-
la Sporttiklubi samt tävlingar, 
evenemang, lägrar och ung-
domars egna projekt. 

Alla under 20-åriga handikap-
pade, synskadade, utveck-
lingsstörda och personer som 
har fått transplantation kan 
gå med. Man kan bli medlem i 
Sporttiklubi gratis och varje ny 
klubbmedlem får en T-skjor-
ta som present. Alla medlem-
mar får information om evene-
mang, läger och tävlingar. Alla 
får också den nya Vammaisur-
heilu & -liikunta -tidningen 
gratis fem gånger varje år. 

Träningsunderstöd till 21 handikappidrottare
Kultur- och idrottsminister Stefan 
Wallin har beviljat 82 idrottare to-
talt 952 500 euro i idrottsstipendier. 
Av dessa representerar 56 olympis-
ka grenar, fem icke olympiska grenar 
och 21 handikappidrott.

Stora stipendiet till 
handikappidrottare: 
Skytte: Minna Leinonen och 
Jukka Mikkonen.
Bågskytte: Osmo Kinnunen och 

Keijo Kallunki. 
Cykling: Arttu Mäkinen och 
Aki Turunen. 
Tennis: Taneli Tenhunen. 
Simning: Antti Latikka och 
Meri-Maari Mäkinen. 
Styrkelyft: Jussi Kokko och 
Janne Piipponen. 
Friidrott: Esa-Pekka Mattila. 

Undervisningministeriets 
utredningsman Timo Haukilahti 
stödde anknytning

ja att sköta om premisser och se till 
handikappades behov för deltagan-
de i motionaktiviteter. 
Haukilahti uppmuntrar handikappi-
drottförbundet VAU att skapa kon-
takter och förmå unga att idrotta 
mer. 
– För den ny förbundet är det viktigt 
att sköta öppna och direkta förhållan-
dena mot de andra idrott- och mo-
tionförbunden . Att få unga att syssla 
mer med idrott och hitta idrott är ge-
mensam utmaning för alla idrottför-
bunden. Att sitta framför datorn är 
allt mer intressant för de unga, säger 
Haukilahti.

Saana-Maria Sinisalo. 
Judo: Kallunki Jani.
Cykling: Jarmo Ollanketo och 
Marko Törmänen. 
Bordstennis: Esa Miettinen. 
Ridsport: Katja Karjalainen och 
Jaana Kivimäki. 
Friidrott: Leo-Pekka Tähti. 

Lilla stipendiet till 
handikappidrottare: 
Bågskytte: Jean-Pierre Antonios och 
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Tilaa omaksi
Tilaukset: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Maija Etholén, puh. (09) 4257 9824, 

toimisto@vammaisurheilu.fi, www.vammaisurheilu.fi.

DVD

Talviliikuntaa kaikille – soveltavan 
talviliikunnan käsikirja

Talviliikuntaa kaikille - soveltavan talviliikunnan käsikirja si-
sältää kaikki talviliikuntamuodot soveltamismahdollisuuksi-
neen sekä opetuksen etenemisen erityistilanteissa. Kirjassa 
käsitellään rinnelajit, jäälajit, luistelut ja jääpelit, maastohiih-
to, retkeily sekä lumileikit. Kirjassa on myös oma osuutensa 
harrastusten jatkomahdollisuuksista.

Käsikirjan tarkoituksena on osoittaa, että talviliikunta on 
mahdollista erilaisista vammoista huolimatta ja innostaa 
sekä ohjaajia että liikuntarajoitteisia talviliikunnan pariin. 
Käsikirja on kolmivuotisen Soveltavan talviliikuntaprojektin 
päätuotos. Käsikirja on tarkoitettu liikunta-, kasvatus- ja kun-
toutusalan ohjaajille ja opettajille.

Hinta: 26 euroa + toimituskulut

Soveltavaa alppihiihtoa 
ja lumilautailua 
– mahdollisuus kaikille
Soveltavaa alppihiihtoa ja lumilautailua – mahdollisuus kaikille –dvd 
esittelee kuinka liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset laskijat harrasta-
vat alppihiihtoa ja lumilautailua. Dvd:llä tutustutaan myös soveltavan 
alppihiihdon ja lumilautailun apuvälineisiin sekä erilaisiin ohjaus- ja 
avustustapoihin. Dvd on hyvä osoitus miten jokainen voi nauttia rin-
teessä tasa-arvoisesti talviliikunnan riemuista alppihiihdon ja lumi-
lautailun parissa.

Käsikirjoitus, ohjaus ja suunnittelu: Susanna Tero, Ari Impola
Tuottajat: Suomen Invalidien Urheiluliitto, Näkövammaisten Keskus-
liitto, Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu, Kehitysvam-
maisten Tukiliitto, Suomen Hiihtokeskusyhdistys, Lumikeskus Messilä 
sekä Tahkorinteet
Kesto: noin 25 min

Esteetön luontoliikunta –kirja

Esteetön luontoliikunta –kirja esittelee es-
teettömän luontoympäristön ratkaisu-
ja, jotka hyödyttävät meitä kaikkia. Kirja 
keskittyy rakennetun luontoliikkumisym-
päristön toimivaan mitoitukseen, käyttö-
mukavuuteen ja –turvallisuuteen. Run-
saasti kuvitettu opas antaa virikkeitä ja 
malleja luontoliikkumisympäristöjen ke-
hittämiseen. Päämääränä on toimintaa tu-
kevan ympäristön suunnittelu, rakenta-
minen, ylläpito ja kehittäminen. Kirja on 
suunnattu päättäjille, suunnittelijoille, ra-
kentajille, toiminnan järjestäjille ja ylläpitä-
jille sekä esteetöntä luontoliikkumisympä-
ristöä tarvitseville.

Hinta: 26 euroa + toimituskulut

Hinta:  
20 euroa + 
toimituskulut
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Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry  hallitus

Pekka Hätinen 
puheenjohtaja, 
Hietapellontie 32 B, 
00730 HELSINKI
hatinen.leppanen@pp.inet.fi 
puh. 040 502 5308

Ringa Junnila
varapuheenjohtaja
Vakkalantie 10, 
38300 SASTAMALA 
ringa.junnila@kopteri.net

Suvi Helanen
Vihirannanraitti 2 B 11, 
90460 OULUNSALO
suvihelanen@mail.suomi.net,
puh. 050 339 0660

Allan Pynnönen 
Taitoniekantie 13 A 12, 
40740 JYVÄSKYLÄ, 
allanpynnonen@gmail.com, 
0400 980 363

Virpi Remahl
Pajulahdentie 167, 
15560 NASTOLA, 
virpi.remahl@pajulahti.com, 
puh. 044 775 5350

Asko Räsänen 
Pummintie 2 C 15,
03600 KARKKILA, 
puh. (09) 225 8395 k.

Harri Ivonen
Välimaankatu 4-8-A 17, 
33500 TAMPERE

Minna Kejonen 
Keskikoskentie 17 A, 
46800 ANJALANKOSKI,
minna.kejonen@kymp.net, 
puh. 040 357 0422

Pertti Pousi 
sihteeri, 
VAU, Radiokatu 20, 5. krs., 
00240 HELSINKI, 
pertti.pousi@
vammaisurheilu.fi, 
puh. 050 571 6891

LIITY SUOMEN VAMMAISURHEILU 
JA -LIIKUNTA VAU RY:N 
JÄSENEKSI! 
Vammaisurheilujärjestöjen yhdistymis-

prosessin tuloksena Suomen Vammaisur-

heilu ja -liikunta VAU ry aloitti toimintansa 

1.1.2010. Uuden järjestön toiminnan käyn-

nistymisen kannalta on tärkeää, että kaik-

ki perustajajärjestöjen nykyiset jäsenet liit-

tyisivät myös VAU:n jäseneksi. 

Jäsenyyden automaattinen siirtäminen 

VAU:lle ei ole yhdistyslain mukaan mah-

dollista, joten jokaisen yhdistyksen ja seu-

ran on tehtävä ensin oma päätös VAU:n jä-

seneksi liittymisestä. Jäsenhakemus löytyy 

VAU:n verkkopalvelusta: www.vammaisur-

heilu.fi 

VAU:n jäseniä voivat olla Suomessa vam-

maisten, elinsiirron saaneiden tai dialyysi-

potilaiden liikuntaa järjestävät tai sitä tu-

kevat rekisteröidyt yhdistykset, joilla itsel-

lään on henkilöjäseniä, mm. VAU:n perus-

tajajärjestöjen nykyiset jäsenet, paikalliset 

vammaisten henkilöiden yhdistykset, eri 

lajien urheiluseurat sekä muut vammais-

urheilua edistävät ja tukevat yhteisöt. 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä muu 

oikeuskelpoinen yhteisö, säätiö tai yksityi-

nen henkilö, joka haluaa edistää ja tukea 

liiton toimintaa. 

Varsinaisen jäsenen sekä kannatusjäsenen 

hyväksyy VAU:n hallitus. Jäsenyys tulee tä-

män jälkeen voimaan heti, kun jäsenmak-

su on maksettu. 

Jäsenmaksu on vuosina 2010–2012 kaikil-

ta varsinaisilta jäseniltä 30 euroa/vuosi ja 

kannatusjäseniltä 100 euroa/vuosi. Jäsen-

maksu laskutetaan sen jälkeen, kun halli-

tus on vahvistanut jäsenyyden ja tämän 

jälkeen vuosittain aina maaliskuun lop-

puun mennessä.

Lisätiedot: 

Eija Kangas-Virtanen, puh. 0400 709 596. 

VAU:N ALUETOIMINTA TIEDOTTAA
VAU:n paikallisten liikuntatoimikuntien 

perustaminen aloitetaan vuodenvaihteen 

jälkeen. Jokaiselle alueelle pyritään en-

simmäisessä vaiheessa perustamaan viisi 

paikallista liikuntatoimikuntaa suurimpiin 

kaupunki- ja kuntakeskittymiin. Liikunta-

toimikuntiin kutsutaan perustajajärjestö-

jen jäsenyhdistykset ja seurat. Vaikka yh-

distyksenne ei olisikaan vielä vuoden alus-

sa ehtinyt liittyä VAU:n jäseneksi, voi yhdis-

tyksenne osallistua paikallisen liikuntatoi-

mikunnan toimintaan. Liikuntatoimikun-

nat keräävät yhteisen pöydän ääreen pai-

kallisten yhdistysten ja seurojen sekä mui-

den yhteistyötahojen aktiivisia toimijoita. 

Mikäli yhdistyksenne tekee jo nyt aktiivis-

ta yhteistyötä muiden paikallisten toimi-

joiden kanssa ja haluatte aloittaa paikalli-

sen liikuntatoimikunta toiminnan, niin ot-

takaa yhteyttä. 

Lisätiedot: 

Teemu Lakkasuo, puh. 040 565 1001

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry on uusien ja suurien haastei-
den edessä. On tärkeää, että mahdol-
lisimman moni perustajajärjestöjen 
jäsenyhdistyksistä liittyy VAU:n jäse-
neksi. On myös huolehdittava siitä, et-
tä jäsenistö kokee VAU:n omakseen ja 
sitoutuu sen toimintaan ja hallintoon. 
Tässä asiassa tärkeässä roolissa tulee 
olemaan VAU:n aluetoiminta yhdes-
sä sitä tukevan koulutustoiminnan ja 
viestinnän kanssa. Aluetoiminnan tär-
keimpiä tehtäviä ovat jäsenistön koh-
tauttaminen toisiinsa sekä myös toi-
mia apuna tarkoituksenmukaisessa 
ja mahdollisimman kattavassa jäsen-
yhdistysten verkostoitumisessa omil-
la paikkakunnillaan ja alueillaan. Kou-
lutuksen ja viestinnän haasteena on 
mahdollisimman monipuolisen tie-
don ja osaamisen tarjoaminen mah-
dollisimman laajalle kohderyhmäl-
le. Kilpa- ja huippu-urheilun ja lajitoi-
minnan haasteena on löytää selkeät 
vastuut sekä toimiva työnjako ja yh-
teistoiminta Suomen Paralympiako-
mitean ja eri lajiliittojen kanssa sekä 
kehittää omaa lajien perustoimintaa 
yli 30 lajissa. Oman erityishaasteensa 
tuo kehitysvammaisten Special Olym-
pics –toiminnan ideologian ja eri toi-
mintatapojen juurruttaminen osaksi 
VAU:n eri toimialojen toimintaa.

PERTTI POUSI
VAU:N TOIMINNANJOHTAJA

Toiminnan-
johtajalta

VAU:n uutisia 

Opetusministeriön liikuntayksikkö on 

myöntänyt seuratoiminnan kehittämis-

tukea jaettavaksi vuodelle 2010 lasten ja 

nuorten urheiluun 600 000 euroa ja aikuis-

ten terveyttä edistävään liikuntaan 150 

000 euroa. Kehittämistukea voivat hakea 

rekisteröityneet urheiluseurat 15.3.2010 

mennessä osoitteessa www.seuratuki.fi.

Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan ke-

hittämistukea voi hakea ohjaajien osaami-

sen kehittämiseen, uuden säännöllisen toi-

minnan lisäämiseen, aikuisten liikuntatoi-

minnan aloittamiseen ja kuntayhteistyöhön.

Kaikkien tuettujen hankemuotojen toteut-

tamisaika tulee olla 1.8.2010—31.7.2011. 

Katso myös sivu 27.

Vuoden 2010 seuratoiminnan kehittämistuet haussa
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Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry toimisto palvelee 

ALUEELLISET YHTEYSHENKILÖT
Jarmo Koivisto
(pohjoinen alue)
puh. 040 572 2123
jarmo.koivisto@vammaisurheilu.fi

Maarit Kaari
(läntinen alue)
puh. 040 594 1466, 
maarit.kaari@vammaisurheilu.fi

Sari Kuivas
(pohjoinen alue)
puh. 0400 285 530, 
sari.kuivas@vammaisurheilu.fi

Marko Suhonen
(itäinen alue)
puh. 040 768 0950
marko.suhonen@vammaisurheilu.fi

Nina Peltonen
(lapset ja nuoret)
puh. 050 400 1532
nina.peltonen@vammaisurheilu.fi

Jukka Parviainen
apuvälineneuvoja
puh. 045 677 0516
solia@vammaisurheilu.fi

Petri Räbinä
aluetoiminnan 
suunnittelija 
(itäinen alue)
puh. 050 596 5014 
petri.rabina@
vammaisurheilu.fi
- lajit: ampumaurheilu, 
keilailu, shakki ja 
sokkopingis

Timo Pelkonen
aluetoiminnan 
suunnittelija 
(läntinen alue)
puh. 050 596 6501
timo.pelkonen@
vammaisurheilu.fi
- lajit: maalipallo

Tiina Siivonen
aluetoiminnan 
suunnittelija 
(eteläinen alue)
puh. 040 833 4869
tiina.siivonen@
vammaisurheilu.fi

HARRASTELIIKUNTA  
JA ALUETYÖ
Teemu Lakkasuo
toimialapäällikkö
puh. 040 565 1001
teemu.lakkasuo@
vammaisurheilu.fi

Elina Holopainen
lajikoordinaattori
puh. 045 139 7373
elina.holopainen@
vammaisurheilu.fi
- lajit: judo, hiihto, 
lumikenkäily, melonta, 
purjehdus, ratsastus, soutu, 
taitoluistelu, voimistelu, 
yleisurheilu sekä Special 
Olympics toiminta

Suvi Aho
lajikoordinaattori
puh. 0400 933 312
 suvi.aho@vammaisurheilu.fi
- lajit: alppihiihto, kelkkajää-
kiekko, lentopallo, pyöräily,
pyörätuolitennis, pyörätuoli-
rugby, pöytätennis, uinti ja 
voimanosto

Harri Lindblom
lajikoordinaattori
puh. 044 361 7353
harri.lindblom@
vammaisurheilu.fi
- lajit: boccia, petanque, 
bocce, golf, jalkapallo, 
jousiammunta, koripallo, 
pyörätuolitanssi, salibandy 
ja sulkapallo

KILPA- JA  
HUIPPU-URHEILU
Hannele Pöysti
toimialapäällikkö
puh. 050 517 6151
hannele.poysti@
vammaisurheilu.fi
- lajit: curling

Tuomas Törrönen
nuorisotoiminnan 
suunnittelija
puh. 050 408 6152
tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi

NUORISO JA KOULUTUS
Aija Saari
toimialapäällikkö
puh. 040 506 4208
aija.saari@vammaisurheilu.fi

Eeva Paasikari
viestintäassistentti
puh. 045 136 8695 
eeva.paasikari@
vammaisurheilu.fi

VIESTINTÄ
Nina Jakonen
viestintäpäällikkö
puh. 040 502 3784
nina.jakonen@
vammaisurheilu.fi

Pertti Wallenius
toimistoapulainen

Maija Etholen
toimistosihteeri
puh. (09) 4257 9824
maija.etholen@
vammaisurheilu.fi

Anu Boman
toimistosihteeri 
puh. 044 361 3322
anu.boman@
vammaisurheilu.fi

Eija Kangas-Virtanen
toimialapäällikkö
puh. 0400 709 596
eija.kangas-virtanen@
vammaisurheilu.fi

HALLINTO, 
TALOUS JA 
JÄRJESTÖTOIMINTA 
Pertti Pousi
toiminnanjohtaja 
puh. 050 571 6891
pertti.pousi@
vammaisurheilu.fi

Suomen Vammaisurheilu ja  -liikunta VAU ry
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki
puh. (09) 4257 9824, fax (09) 4257 9825
www.vammaisurheilu.fi
Avoinna: ma-pe 9-16
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ALPPIHIIHTO

ALPPIHIIHDON JA LUMILAUTAILUN 
PUJOTTELUKISA (TALVILIIKUNTAPÄIVÄT)
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää alppihiih-
don ja lumilautailun pujottelukisan näkö- liikunta- ja kehitys-
vammaisille sekä elinsiirtoväelle 14. maaliskuuta klo 12.00–
13.00 Jyväskylässä. Kilpailupaikka on Laajavuori (Laajavuoren-
tie 15). Kilpailu on avoin kaikille lajista kiinnostuneille alppi-
hiihtäjille sekä lumilautailijoille. Kilpailuissa sovelletaan kehi-
tysvammaisten Special Olympics -sääntöjä. Kilpailussa kilpai-
lijat jaetaan ensimmäisen laskun jälkeen ajan mukaan 3–8 kil-
pailijan tasoluokkiin, joissa lasketaan kilpailulasku. Kilpailuihin 
ei ole ikärajaa. Kilpailut ovat maksuttomat.
Laji: pujottelu, jossa lasketaan kaksi kierrosta (tasoluokituslas-
ku ja kilpailulasku) 
Ilmoittautumiset kilpailuun 5.3. mennessä Special Olympics 
Finland lumilautailun päävalmentajalle: Juhana Heikkala, juha-
na.heikkala@gmail.com.
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32.

ALPPIHIIHDON SM-KILPAILUT 
Vammaislaskijoiden alppihiihdon SM-kilpailut järjestetään alp-
pihiihdon Audi Cup -kilpailujen yhteydessä 16.–18.huhtikuu-
ta 2010 Levillä. Kilpailut ovat avoimet liikunta-, näkö- ja kehitys-
vammaisille sekä elinsiirtoväen laskijoille. Lajeina ovat super-
suurpujottelu, suurpujottelu ja pujottelu. Tarkempi kilpailuai-
kataulu ilmoitetaan myöhemmin. Kilpailuissa noudatetaan alp-
pihiihdon kansainvälisiä sääntöjä. Liikunta- ja näkövammaisten 
laskijoiden tuloksissa käytetään kansainvälisen Paralympiako-
mitean (IPC) kerroin systeemiä. Kehitysvammaisten ja elinsiir-
toväen laskijat laskevat omissa sarjoissaan, joissa tulokset laite-
taan normaaliin tapaan aikajärjestetykseen. 
Ilmoittautumiset ja maksut SM-kilpailuihin tulee tehdä 
2.4.2010 mennessä. SM-kilpailujen osallistumismaksu on 20 
euroa/hlö sisältäen kaikki lajit. Maksu tulee suorittaa Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n tilille 8000187-10023586. 
Maksuun viitteeksi: AlppiSM/oma nimi.
Majoituksia voi tiedustella suoraan Levin Matkailuneuvonnas-
ta: Levin Matkailu Oy, puh. (016) 639 3300, fax (016) 643 469, le-
vi.info@levi.fi 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Lauri Louhivirta, puh. 040 543 
2624, lauri@louhivirta.fi

AMPUMAURHEILU

ILMAKIVÄÄRI AMMUNNAN SM-KILPAILUT 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää Vierumäel-
lä 19-21. maaliskuuta ilmakiväärin ammunnan SM-kilpailut.
Lajit ja sarjat: Sunnuntaina 20.3. klo 10 alkaen näkövammais-
ten pysty (R10) kilpasarja M 60 lks, N 40 lks B1 - B3, B4. Sunnun-
taina 20.3. (iltapäivällä) näkövammaisten makuu (R11) kilpasar-
ja M ja N B1 - B3, B4  60 lks ja harrastesarja B1 - B4 M+N 30 lks. 
Tarkempi aikataulu vahvistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. 
Makuuammuntaan pääsee karsintakilpailujen perusteella ja 
ampujille ilmoitetaan 15.2 jälkeen kisoihin pääsystä.
Ilmoittautuminen keskiviikkoon 28.2. klo 24 mennessä: erkki.
hakkinen@pp.inet.fi tai petri.rabina@vammaisurheilu.fi.
Liikuntavammaiset voivat ilmoittautua netistä osoitteella 
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/sm-
kilpailut/?x1254458=2829577

KILPAILUKUTSUJA

BOCCIA

YSTÄVÄNPÄIVÄ BOCCIA
Mäntän Seudun Invalidit ry järjestää Ystävänpäivän Boccian 13. 
helmikuuta 2010 Vilppulan urheilutalolla (Hopunmäentie 15) 
klo 9.30 alkaen.  
Sarjat: joukkue ja pari. Hyvityspisteet käytössä. Joukkueissa ja 
pareissa pelaavien henkilöiden arvonta tapahtuu paikan pääl-
lä.  Kisajärjestäjä muodostaa kilpailuun tarvittavan määrän jouk-
kueita ja pareja, ja kukin pelaaja arpoo itsensä joukkueeseen/pa-
riin. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan henkilömäärä. Ta-
varapalkinnot.
Osallistumismaksu on 5 euroa/hlö ja se maksetaan Mäntän 
Seudun Invalidien tilille: 552107-412876.
Ilmoittautumiset viimeistään 8.2. mennessä: Onerva Uutte-
ra, Hallituskatu 13 A 6, 35800 Mänttä tai onerva.uuttera@nic.fi. 
Omat pallot mukaan. Kahvio, arpajaiset.

VIII HARJAVALTA BOCCIA
Harjavallan Seudun Invalidit ry järjestää boccian avoimet jouk-
kuekilpailut 20. helmikuuta 2010 klo 9.00 Nakkilan Liikuntakes-
kuksessa (Kuntopolku 1).
Sarjat: yleinen, naiset ja parikilpailu, luokat 1-3. Parin ei tarvitse 
kuulua samaan yhdistykseen. Hyvityspisteet käytössä.
Osallistumismaksu on 15 euroa/joukkue ja 12 euroa/pari ja se 
maksetaan tilille 210918-14403.
Ilmoittautumiset 15.2. mennessä: Harjavallan Seudun Invalidit 
ry, Keskustie 5 A 3, 29200 Harjavalta, puh. (02) 537 3671, hasein-
va@dnainternet.net.
Lisätiedot: Jaakko Ketonen, puh. 0400 864 639. Omat pallot ja 
mittatikut mukaan. Kilpailupaikalla mahdollisuus ruokailuun.

HÄRMÄ BOCCIA
Härmäin Invalidit ry järjestää avoimet boccian joukkuekilpailut 
27. helmikuuta 2010 alkaen klo 9.00. Kilpailupaikkana on Ala-
härmän koulukeskus (Koulukuja 2.)
Osallistumismaksu on 15 euroa ja se maksetaan Härmäin Inva-
lidien tilille: OP 474010-221569.
Ilmoittautumiset 23.2. mennessä: Antti Porre, Viitalantie 5 C 14, 
62300 Härmä, puh. (06) 484 9539, 040 565 3584, antti.porre@
gmail.com. Omat pallot mukaan, kilpailupaikalla kahvio ja ruo-
kailumahdollisuus.

WILLIMIES BOCCIA 
Etelä-Saimaan Invalidit ry järjestää avoimet bocciakilpailut 10. 
huhtikuuta 2010 Sammonlahden liikuntahallissa klo 10.00 (Rus-
kolahdenkatu 7).
Osallistumismaksu on 15 euroa/joukkue ja se maksetaan 31.3. 
mennessä tilille: SHB 313130-1208008.
Ilmoittautumiset 31.3. mennessä: Etelä-Saimaan Invalidit Ry, 
Mikonsaarentie 15, 53300 Lappeenranta, puh. 0400 987 346, pai-
vi.huhtiniemi@esitsto.inet.fi.
Majoitusvaraukset: Loma- ja kokoushotelli Marjola, puh. (05) 
452 4160.
Lisätiedot: Etelä-Saimaan Invalidit Ry, Marjatta Hirvikallio, puh. 
040 776 6388. Omat pallot mukaan. Paikan päällä puffetti ja ar-
pajaiset. 

V REVONTULIBOCCIA
Tampereen Seudun Invalidit ry järjestää V Revontuliboccian 17.-
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18. huhtikuuta 2010 Hankasalmessa (Lomakeskus Revontu-
li, Valtatie 9 varrella). Kilpailut alkavat lauantaina klo 10.00 ja jat-
kuvat sunnuntaina klo 9.00. 
Sarjat: luokat 1-3 parikilpailu (parin ei tarvitse kuulua samaan 
yhdistykseen) ja yleinen sarja joukkuekilpailu.
Osallistumismaksu on 12 euroa/pari ja 15 euroa/joukkue ja 
se maksetaan Tampereen Seudun Invalidit ry:n tilille: 114630-
871571. Maksaessa on ilmoitettava maksava yhdistys.
Ilmoittautumiset 12.4. mennessä: Lasse Mäkinen, Tampereen-
tie 480, 33880 Lempäälä, teemu.makinen2@gmail.com 
Majoituspaketti: 40 euroa/hlö (hotelli) tai 4 hengen mökki/hlö. 
Hintaan kuuluu aamiainen, hotellisauna ja tanssiliput, artisti-
na A.Mattila. Tarjolla myös paketti, joka sisältää tullessa kahvin 
ja pienen suolaisen, päivällisen, sunnuntaina aamiaisen ja lou-
naan – pakettihinta 70 euroa/hlö. Lisävuorokaudet (EKL:n boc-
cia 19.-20.4.) + 30 euroa/hlö/vrk. Lomakeskus Revontuli, puh. 
(014) 844 8291. Mainitse varatessa Revontuliboccia.
Lisätiedot: Lasse Mäkinen, puh. 0400 727 898. Omat pallot ja 
mittatikut mukaan. Ruokailumahdollisuus, hintatiedot paikan-
päällä.

BOCCIAN PARIKILPAILU
Rauman Invalidit ry järjestää boccian parikilpailun lauantai-
na 24. huhtikuuta alkaen klo 9.30. Kilpailupaikkana on Eurajo-
en jäähalli (Jäähallintie 1). Parikilpailu on avoin kaikille boccian 
harrastajille. Joukkueen muodostaa kaksi pelaajaa samasta seu-
rasta tai yhdistyksestä, luokkien 1-3 sarjan pelaajien ei tarvitse 
kuulua samaan seuraan tai yhdistykseen.
Sarjat: Naiset, Yleinen ja Luokkien 1-3 pelaajien sarja. Naisten ja 
luokkien 1-3 sarjojen neljä parasta palkitaan ja sarjojen voittajat 
pääsevät jatkoon.
Osallistumismaksu on 16 euroa/pari ja se maksetaan Rau-
man Invalidit ry:n tilille Länsi- Suomen Osuuspankki 563000-
20269400.
Ilmoittautuminen kirjallisesti 16.4. mennessä: Marko Yli-Klee-
mola, Koivulankatu 16, 26200 Rauma tai markoy@luukku.com.
Majoitus: Eurajoen kristillinen opisto osoitteessa Koulutie 4 
(Pelipaikalta 800 m) majoitus varaukset tehtävä 6.4.10 mennes-
sä, mainitse Boccia. puh: (02) 868 0516 tai opisto@eko.fi hinta 
2 hengen huoneessa 31euroa/hlö/vrk sis. aamupalan. Ilmoitat-
han opistolle osallistumisestasi iltaruokailuun varauksen yhte-
ydessä!!
Lisätiedot: Marko Yli-Kleemola, puh. 045 126 5974

BOCCIAN HENKILÖKOHTAINEN XIV ORAS-
TURNAUS 
Rauman Invalidit ry järjestää kaikille avoimen boccian henkilö-
kohtaisen XIII Oras-turnauksen. Turnaus pelataan sunnuntaina 
25. huhtikuuta klo 9.00 alkaen. Kilpailupaikkana on Eurajoen 
jäähalli (Jäähallintie 1). 
Pelaajat pääsevät tavoittelemaan rahapalkintoja. 320 euron pal-
kintosumma jaetaan seuraavasti, joka maksetaan pelaajan tai 
yhdistyksen tilille. Voittajapari 160 euroa, toinen 80 euroa, kol-
mas 50 euroa ja neljäs 30 euroa. Jokaisen sarjan voittaja saa 
Oras-tuotepalkinnon. Kilpailupaikalla ruokailumahdollisuus se-
kä arvontaa!
Sarjat: Naiset, yleinen ja luokkien 1-3 pelaajien sarja. Naisten ja 
luokkien 1-3 sarjojen neljä parasta palkitaan ja sarjojen voittajat 
pääsevät jatkoon. Ottakaa omat pallot mukaan.
Osallistumismaksu on 10 euroa/hlö ja se maksetaan Rauman 
Invalidien tilille Länsi Suomen Osuuspankki 563000-20269400.
Ilmoittautumiset  kirjallisesti 16.4. mennessä: Marko Yli-Klee-
mola, Koivulankatu 16, 26200 Rauma, tai markoy@luukku.com
Majoitus: Eurajoen kristillinen opisto osoitteessa Koulutie 4 
(Pelipaikalta 800 m) majoitus varaukset tehtävä 6.4.10 mennes-
sä, mainitse Boccia. puh: (02) 868 0516 tai s-postilla opisto@eko.

fi. Hinta 2 hengen huoneessa 31 euroa/hlö/vrk sis. aamupalan, 
Ilmoitathan opistolle osallistumisestasi iltaruokailuun varauk-
sen yhteydessä!!
Lisätiedot: Marko Yli-Kleemola, puh. 045 126 5974.

BOCCIAN SM-KILPAILUT (HENK.KOHT.)
VAU:n boccian lajijaos järjestää boccian sisäkenttien henkilö-
kohtaiset SM-kilpailut 1.-2. toukokuuta 2010 Pajulahden lii-
kuntakeskuksessa (Pajulahdentie 167, Nastola).  Kilpailut alka-
vat lauantaina klo 10.00 (-22.00) ja jatkuvat sunnuntaina klo 
9.00.  Osanottovarmistus lauantaina klo 9.00 ja sunnuntaina 
klo 8.30.  Finaalit pelataan yhdellä kentällä.
Sarjat: luokat 1-3, naiset, yleinen ja seniorit. Kilpailuissa on 
käytössä säännöissä mainitut hyvityspisteet.  Mikäli senio-
rit sarjaan ilmoittautuu vähemmän kuin 7 osanottajaa, pelaa-
jat jaetaan sukupuolen mukaisesti joko naisten tai yleiseen sar-
jaan, jollei ilmoittautumisen yhteydessä muuta pyydetä. Kilpai-
luissa pelataan sekä A-finaali (voittaja Suomen mestari) että B-
finaali (sijoitukset 7-12).  
Osallistumismaksu on 16 euroa/hlö ja se maksetaan lajijaok-
sen tilille: 570081-2170159.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 12.4. mennessä: Onerva Uuttera, 
Hallituskatu 13 A 6, 35800 Mänttä, onerva.uuttera@nic.fi. Säh-
köpostilla ilmoittautuneille lähetään kisainfo noin viikkoa en-
nen kilpailua.
Majoitus Pajulahden liikuntakeskuksessa, pakettihinta puoli-
hoidolla noin 60 euroa/hlö/2hh/vrk. Majoitusvaraus on tehtävä 
12.4. mennessä: Päivi Miettinen, iltaisin puh. 045 676 4223, pai-
vi.miettinen@dnainternet.net. Varausta tehdessä on ilmoitetta-
va majoittujien nimet ja liikuntaesteisyys.

HIIHTO

MAASTOHIIHDON SM-KILPAILUT  
(TALVILIIKUNTAPÄIVÄT)
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry sekä Huhtasuon 
Hiihto 2000 ry järjestävät maastohiihdon SM-kilpailut näkö- lii-
kunta- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirtoväelle 13.–14. maa-
liskuuta Jyväskylässä. Kilpailukeskus on Huhtasuon liikunta-
puistossa. Kilpailussa noudatetaan VAU:n SM-kilpailusääntöjä.
Kilpailuluokat, sarjat ja matkat
B1–B3, B4= näkövammaiset
T ja P 20v 1km, 2km, 5km
N ja M yleinen 1km, 5km, 10km
N ja M yli 50v 1km, 2km, 5km (omissa vammaluokissa, ei yhdis-
tettynä B1–B3)
Lw 2–9= liikuntavammaiset (pystyluokat)
T ja P 20v 1km, 2km, 5km
N ja M yleinen 1km, 5km, 10km
N ja M yli 50v 1km, 2km, 5km (omissa vammaluokissa, ei yhdis-
tettynä Lw 2–9)
Lw 10–12= liikuntavammaiset (kelkkahiihto)
T ja P 20v 1km, 2km, 5km
N ja M yleinen 1km, 2km, 5km
N ja M yli 50v 1km, 2km, 5km (omissa vammaluokissa, ei yhdis-
tettynä Lw 10–12)
K= kehitysvammaiset
T ja P 20v 1km, 2km, 5km
N ja M yleinen 1km, 5km, 10km
N ja M yli 50v 1km, 2km, 5km
E= elinsiirrokkaat (kaikilla ikäluokilla1km, 2km, 5km)
18–29 v, 30–39 v, 40–49 v, 50–59 v, 60–69 v, 70+ 
Kilpailuohjelma: lauantaina 13. maaliskuuta hiihdetään perin-
teisellä tyylillä (=P) ja sunnuntaina 14. maaliskuuta hiihdetään 
vapaalla tyylillä (=V). Kaikki kilpailut hiihdetään väliaikalähdöil-
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(- ka. alle 100 p, 80 p).
Lisätiedot: 6. kierros Leena Yrjänäinen, puh. 040 729 1053, 7. 
kierros Mauno Sirviö, puh. 0400 544 178, 8. kierros Kari Vilja-
nen, puh. 050 408 6152.
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32.

LUMIKENKÄILY

LUMIKENKÄILYN SPECIAL OLYMPICS -KILPAILU 
(TALVILIIKUNTAPÄIVÄT) 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää lumiken-
käilyn Special Olympics -kilpailun 13. maaliskuuta 2010 klo 
11.00 Jyväskylässä. Kilpailupaikka on Laajavuori (Laajavuoren-
tie 15).
Lajit: 100 m, 800 m
Luokat: kehitysvammaiset naiset ja miehet (Special Olympics), 
avoin luokka (kaikille vammaryhmille yhteinen) naiset ja mie-
het
Aikataulu: Klo 11.00 Luokittelukilpailu kehitysvammaiset 100 
m (N/M), klo 11.30 varsinainen kilpailu kehitysvammaiset 100 
m (N/M), klo 12.00 100 m avoin luokka (N/M), klo 12.30 800 m 
kehitysvammaiset (N/M), avoin luokka (N/M).
Osallistumismaksu 5 euroa/laji tulee maksaa Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU ry:n tilille (SAMPO 800187-
10023586) 19.2.2010 mennessä. Viitteeksi "lumikenkäily ja ur-
heilijan nimi". Osallistumismaksuja ei palauteta, jos osallistumi-
nen peruuntuu. Jälki-ilmoittautumismaksu Special Olympics 
-luokassa 10 euroa/laji, joka maksetaan paikanpäällä. Avoimes-
sa luokassa jälki-ilmoittautumismaksu 5 euroa/laji, joka makse-
taan paikanpäällä.
Ilmoittautumiset: 19.2. mennessä Maija Etholén, puh. (09) 
4257 9824 tai maija.etholen@vammaisurheilu.fi.
Lisätiedot: Mika Valavuori, puh. 040 456 0701, mika.valavuo-
ri@kisakallio.fi.
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32.

PILKKI

PILKIN SM-KILPAILUT (TALVILIIKUNTAPÄIVÄT
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry järjestää pilkin 
SM-kilpailut sunnuntaina 14. maaliskuuta Jyväsjärven Kor-
keankoskenlahdella, joka sijaitsee aivan keskustan tuntumas-
sa. Kilpailuaika on klo 10–14. Kilpailukeskus sijaitsee hotelli Al-
ban etelä päädyssä. Kilpailussa noudatetaan VAU:n SM-kilpai-
lusääntöjä.
Luokat: Miehet B1 (vain näkövammaiset), Naiset B1 (vain nä-
kövammaiset), Miehet B2 - B4 (vain näkövammaiset), Naiset 
B2 - B4 (vain näkövammaiset), Miehet yleinen (avoin kaikille), 
Naiset yleinen (avoin kaikille), Opassarja (yhdistetty miehet ja 
naiset) ja Joukkue ( kolme vapaavalintaista pilkkijää samasta 
yhdistyksestä, avoin kaikille)
Osallistumismaksu 10 euroa/pilkkijä tulee maksaa 19.2. men-
nessä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n tilille SAM-
PO 800187-1002358) viestiksi ”pilkki”. 
Ilmoittautumiset: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, 
Maija Etholen, puh. (09) 4257 9824 tai maija.etholen@vammais-
urheilu.fi.
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32.

RATSASTUS

RATSASTUKSEN KILPAILUHARJOITUKSET 
Ratsastusseura Varsa, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 

lä, 1km 15 s ja muut matkat 30 s välein.
Kilpailun tarkempi aikataulu nähtävissä ilmoittautumisajan 
päätyttyä internetissä http://www.huhtasuonhiihto2000.fi ja 
tiedusteltavissa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n 
toimistolta puh. (09) 4257 9824.  Palkintojenjako suoritetaan kil-
pailupäivänä kilpailupaikalla. 
Osallistumismaksu on 8 euroa/laji ja se tulee maksaa 26.2. 
mennessä Huhtasuon Hiihto 2000 ry:n tilille 529095-210561, 
tiedoksi ”kilpailijan nimi ja VAU SM 2010”. Jälki-ilmoittautumis-
maksu on 24 euroa/laji ja se tulee maksaa 10.3. mennessä sa-
malle tilille.
Ilmoittautumiset 26.2. mennessä: Huhtasuonhiihto 2000 ry, 
Nevakatu 1 F 13, 40340 Jyväskylä tai toimisto@huhtasuonhiih-
to2000.fi. Ilmoittautumisessa tulee näkyä urheilijan nimi, luok-
ka ja laji sekä mahdollisen yhteyshenkilön nimi yhteystietoi-
neen. 
Lisätiedot: Nina Peltonen, puh. 050 400 1532, nina.peltonen@
vammaisurheilu.fi, Kimmo Aalto, puh. 0500 797 758, kaalto@
kopteri.net.
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32. 

KEILAILU

KEILACUP 7. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2009–2010 seitsemäs osakilpailu keilataan 
Palloilukeskus Hutungissa 13. maaliskuuta, Vaajakoskella (Rei-
nontie 7) puh. 010 423 2200. Kisat alkavat klo 10.00. 
Luokat sarjan keskiarvon mukaan seuraavasti: A 160 ja yli, B 
140, C 120, D 100 ja E alle 100 pistettä. Näkövammaisilla keilaa-
jilla tulee olla voimassa oleva luokitus B1-B4.
Kilpailussa heitetään kuusi sarjaa ja jokaisen luokan kolme pa-
rasta palkitaan.
Kilpailumaksu on 20 euroa/keilaaja ja se on maksettava yhdis-
tyksittäin 19.2. mennessä Keski-Suomen Näkövammaiset ry ti-
lille 800016-919816, viestiksi ”keilacup”. 
Ilmoittautuminen 19.2 mennessä: Mauno Sirviö, sirvio.mau-
no@kolumbus.fi.
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32.

KEILAILUN SM-JOUKKUEKILPAILUT 
(TALVILIIKUNTAPÄIVÄT)
Keilailun SM-oukkuekilpailut järjestetään 14. maaliskuuta ja 
kilpailupaikka on Jyväskylän keilahalli, (Pupuhuhdantie 4) puh. 
0207 600 990. Yhdistykset voivat muodostaa 3-henkisiä joukku-
eita. Kilpailussa noudatetaan vuoden 2010 SM-kilpailusääntöjä. 
Kilpailu alkaa sunnuntaina klo 10.00.
Kilpailumaksu 30 euroa/joukkue tulee maksaa 19.2. mennes-
sä Suomen Vammaisurheilu  ja –liikunta VAU ry:n tilille SAMPO 
800187-10023586. Viestiksi "keilajoukkue".
Ilmoittautumiset Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 
Petri Räbinä, puh. 050 596 5014 tai petri.rabina@vammaisurhei-
lu.fi.
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32.

KEILACUP 2009–2010
Syksyllä alkanut keilacup jatkuu kevään kierroksilla. Kierrokset 
järjestetään: 6. kierros 13. helmikuuta Tampereella, 7. kierros 
13. maaliskuuta Jyväskylässä ja 8. kierros 17.huhtikuuta Po-
rissa. Kilpailujen järjestäjä päättää osanottomaksun, johon sisäl-
tyy mm. ratamaksu ja palkintoraha enintään 4 euroa/keilaaja
Luokat kilpailuluokat henkilökohtaisessa kilpailussa ja tasoi-
tukset joukkuekilpailussa: tasoitus / sarja. A-luokka (-ka. yli 160 
p, 0 p), B-luokka (-ka. 140 - alle 160 p, 20 p), C-luokka (-ka. 120 - 
alle 140 p, 40 p), D-luokka (-ka. 100 - alle 120 p, 60 p), E-luokka 
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ry ja Näkövammaisten Ratsastajien ry järjestää aloittelijasar-
jan kouluratsastuskilpailun 21. maaliskuuta 2010 klo 10.00. 
Kilpailupaikkana on Huittisten Ratsastuskeskus (Kivirannan-
tie 240). Huittisten Ratsastuskeskuksessa kilpailuihin tähtäävä 
valmennus järjestetään pe-la. Ilmoittautumiset valmennuk-
seen osoitetaan puhelimitse tai sähköpostitse suoraan Huit-
tisten Ratsastuskeskukseen.
Luokat: Lainahevosluokat: Luokka 1 (Ryhmä 1A, ohjelma 
3, 2006), Luokka 2 (Ryhmä 1B, ohjelma 12, 2006), Luokka 3 
(Ryhmä 2, ohjelma 22, 2006), Luokka 4 (Ryhmä 3, ohjelma 32, 
2006), Luokka 5 (Ryhmä 4, ohjelma 40, 2006). Kaikki luokat 
ovat avoimia kaikille vammaisratsastajille myös omilla hevo-
silla. SRL:n luokitusta ei tarvita, joten jokainen voi osallistua 
mihin luokkaan haluaa omien taitojensa mukaisesti. Kilpai-
luissa noudatetaan SRL:n vammaiskilpailusääntöjä. Ratsasta-
jan tulee edustaa SRL:n jäsenseuraa, SOG tai muuta yhdistys-
tä. Ratsastajalla on oltava vakuutus.
Lähtömaksu on 10 euroa/luokka, hevosvuokra 10 euroa/
luokka. Kaikki maksut maksetaan kilpailukansliaan tai Huittis-
ten Ratsastuskeskuksen tilille 445610-23280, Huittisten SP.
Majoitus: Huittisten Ratsastuskeskus/Rekikosken Majoitus-
palvelut puh. (02) 567 797. 
Ilmoittautumiset 15.3. mennessä: Huittisten Ratsastuskes-
kus, puh. (02) 567 797, ratsastus.keskus@dnainternet.net. Kil-
pailupaikalla buffetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus.
Lisätiedot: Anne Pakarinen, Huittisten Ratsastuskeskus, puh. 
040 360 0802. 

RATSASTUKSEN ALOITTELIJASARJAN 
KOULURATSASTUSKILPAILU
Ratsastusseura Varsa, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry ja Näkövammaisten Ratsastajien ry järjestää aloitte-
lijasarjan kouluratsastuskilpailun 21. maaliskuuta 2010 klo 
10.00. Kilpailupaikkana on Huittisten Ratsastuskeskus (Kivi-
rannantie 240). 
Luokat: Luokka 1 Ryhmä 1 a, Luokka 2 Ryhmä 1b, Luokka 3 
Ryhmä II, Luokka 4 Ryhmä III, Luokka 5 Ryhmä IV ja kaikis-
sa luokissa aloittelijaohjelma 2010. Kilpailuissa noudatetaan 
SRL:n vammaiskilpailusääntöjä. Huom! Muista tarkistaa itse-
si ja hevosesi kilpailukelpoisuus: luokitus, rokotukset, vuosi-
maksu ja aluelupa.
Osallistumismaksu on 15 euroa/luokka, hevosvuokra 10 eu-
roa/luokka, jotka maksetaan Huittisten Ratsastuskeskuksen 
tilille 445610-23280, Huittisten SP.  Mikäli ratsastaja tarvitsee 
lainahevosen, hän huolehtii hevosen vuosimaksusta itse.  Mi-
käli tarvitset hevoset Huittisten Ratsastuskeskuksesta, ilmoita 
siitä kuukautta aiemmin. 
Majoitus: Huittisten Ratsastuskeskus/Rekikosken Majoitus-
palvelut, puh. (02) 567 797. 
Ilmoittautumiset 15.3. mennessä: Huittisten Ratsastuskes-
kus, puh. (02) 567 797, ratsastus.keskus@dnainternet.net. Kil-
pailupaikalla buffetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus.
Lisätiedot: Anne Pakarinen, Huittisten Ratsastuskeskus, puh. 
040 360 0802. 

SHAKKI

SHAKIN SM-TURNAUS 2010
Shakin SM-turnaus järjestetään 9.-11.huhtikuuta 2010 toi-
mintakeskus Iiriksessä. Turnauksen aikataulu: perjantai 9.4. 
klo 17.30 - 21.30 1. kierros, lauantai 10.4. klo 10 - 14  2.kierros, 
klo 15 - 19  3. kierros ja sunnuntaina 11.4. klo 10 - 14  4. kier-
ros ja klo 15 - 19  5. kierros. Turnauksen perusteella jaetaan 
paikat shakin MM-kilpailuun. 
Osallistumismaksu on 10 euroa, joka maksetaan paikan 

päällä.
Majoitusta voi tiedustella Iiriksestä puh. (09) 3960 4431. 
Ilmoittautumiset 26.3. mennessä: Petri Räbinä, puh. 050  596 
5014, petri.rabina@vammaisurheilu.fi  
Lisätietoa Arto Vuorinen puh. (09) 3960 4006

SOKKOPINGIS

SOKKOPINGIKSEN SM-KILPAILUT 
(TALVILIIKUNTAPÄIVÄT) 
Sokkopingiksen SM-kilpailut järjestetään Jyväskylässä 13–14. 
maaliskuuta. Pelipaikka on Voionmaan lukio (Voionmaanka-
tu 17–19). 
Sarjat ovat SM-kilpailuissa A- ja B-sarja. 
Kilpailumaksu 15 euroa/pelaaja on maksettava 19.2.mennes-
sä yhdistyksittäin Suomen Vammaisurheilu  ja –liikunta VAU 
ry:n tilille SAMPO 800187-10023586. Maksun tiedoiksi "sokko-
pingis" ja osallistujien nimet sarjoineen.
Ilmoittautumiset Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 
Petri Räbinä, puh. 050 596 5104, petri.rabina@vammaisurhei-
lu.fi
Lisätiedot: Petri Räbinä, puh. 050 596 5104, petri.rabina@vam-
maisurheilu.fi
Majoitus: Katso Talviliikuntapäivät-info s. 32.

YLEISURHEILU

YLEISURHEILUN SM-HALLIKILPAILUT
Yleisurheilun SM-hallikilpailut liikunta-, näkö- ja kehitysvam-
maisille sekä elinsiirtoväelle järjestetään 20. helmikuuta 2010 
Porissa (Karhuhalli) klo 11.00-17.00.
Sarjat: miehet ja naiset.
Lajit: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m kävely, pi-
tuushyppy, 3-loikka, korkeushyppy, kuulantyöntö, kiekonheit-
to sekä keihäs.
Ilmoittautumiset 5.2. mennessä Porin Tarmon toimistoon: Po-
rin Tarmo ry, Kuninkaanhaanaukio 3, PL 237, 28131 Pori tai il-
moittautumiset@porintarmo.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä 
on ilmoitettava etunimi, sukunimi, seura/yhdistys, luokka (lii-
kunta-/näkö-/kehitysvammaiset/elinsiirtoväki sekä liikunta- ja 
näkövammaisten osalta tarkka kilpailuluokitus) ja laji.
Osallistumismaksu on 7 euroa/laji ja se maksetaan tilille: 
570081-2189332. Jälki-ilmoittautumismaksu on 21 euroa ja 
maksu tulee olla suoritettuna viimeistään 3 vrk ennen kilpai-
lun alkua. 
Majoitus mm.: Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu 7, 
puh. 020 1234 626, sales.pori@sokoshotels.fi tai Scandic Pori, 
Itsenäisyydenkatu 41, puh. (02) 624 900, pori@scandichotels.
com tai Hotelli Cumulus Pori, Yrjönkatu 24, puh. (02) 550 900, 
pori.cumulus@restel.fi. Huom! Hotelleihin ei ole tehty kiintiö-
varauksia tai sovittu sopimushintoja SM-kilpailuja varten.
Lisätiedot: Porin Tarmo ry, yleisurheilujaosto, Erkki K. Kangas, 
puh. 044 569 3690 tai Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry, yleisurheilun lajikoordinaattori Elina Holopainen, puh. 045 
139 7373.
Kisatietoja päivittyy seuran kotisivuille: www.porintarmo.fi.
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Lajijaostojen yhteyshenkilöt

ALPPIHIIHTO 
Susanna Tero 

puh. 050 556 1273 

susanna.tero@kvtl.fi

AMPUMAURHEILU
Petri Räbinä

puh. 050 596 5014 

petri.rabina@

vammaisurheilu.fi 

BOCCIA 
Marko Yli-Kleemola 

puh. 045 126 5974 

markoyk@gmail.com

CURLING 
Hannele Pöysti 

puh. 050517 6151

hannele.poysti@
vammaisurheilu.fi

GOLF 
Kari Heikkilä 

puh. 0440 533 804 

kari.heikkila@golf.fi

HIIHTO 
Kimmo Aalto 

puh. 0500 797 758 

kaalto@kopteri.net

ISTUMALENTOPALLO 
Sari Mannersuo (Kotka)  

puh. 040 545 0430 

sari.mannersuo@kymp.net

JALKAPALLO 
Jusa Laurila 

puh. 0440 420 550 

jusa.laurila@gmail.com

JOUSIAMMUNTA 
Keijo Kallunki 

puh. 0400 456 109 

keijo.kallunki@elisanet.fi

JUDO 
Päivi Ronkanen 

puh. 044 258 4093 

paivi.ronkanen@uku.fi

KEILAILU 
Mauno Sirviö 

puh. 0400 544 178 

sirvio.mauno @kolumbus.fi 

KELKKAJÄÄKIEKKO 
Timo Karko 

puh. 040 501 2919 

timo.karko@
sledgehammers.fi

LENTOPALLO 
Teemu Lakkasuo 
(elinsiirtourheilijat)  

puh. 040 565 1001 

teemu.lakkasuo@
vammaisurheilu.fi

LUMIKENKÄILY 
Mika Valavuori 

puh. 040 456 0701 

mika.valavuori@kisakallio.fi 

MAALIPALLO 
Timo Pelkonen 

puh. 050 5965 015 

timo.pelkonen@
vammaisurheilu.fi

MELONTA 
Hilkka Leskinen-Nikander 

puh. 040 568 4997 

hilkka.leskinen-nikander@
hmlliikuntahallit.fi

PURJEHDUS 
Erkka Ikonen 

puh. 044 364 5505 

erkka.ikonen@iki.fi

PYÖRÄILY 
Antti Hagqvist 

puh. 0440 111 415 

antti.hagqvist@psliiku.fi

PÖYTÄTENNIS 
Jukka Kumpuvuori 

puh. 050 552 0024 
jkumpuvu@gmail.com

PYÖRÄTUOLIKORIPALLO 
Ari Kontkanen 

puh. 040 581 1521 

Ari.kontkanen@kotikone.fi

PYÖRÄTUOLIRUGBY 
Anna Pasanen 

puh. 0400 648 620 
annapasanen@hotmail.com

PYÖRÄTUOLITANSSI 
Pirjo Malmberg-Tarvonen 

pirjomalmbergtarvonen@
luukku.com

RATSASTUS 
Anne Pakarinen

puh. 040 3600802 

ratsuhovi@gmail.com

RYTMINEN VOIMISTELU 
Assi Aalto 

puh. 050 305 1885 

assi_aalto@hotmail.com

SALIBANDY
(kehitysvammaiset) 

Harry Seidler 

puh. 044 323 9862 

harry.seidler@tikkurila.com 

SHAKKI
Arto Vuorinen

puh. (09) 3960 4006 

arto.vuorinen@nkl.fi

SOKKOPINGIS 
Teemu Ruohonen 

puh. 040 558 0342   

teemu.ruohonen@pp.inet.fi 

SOUTU 
Elina Holopainen 
puh. 045 139 7373 
elina.holopainen@
vammaisurheilu.fi

SULKAPALLO 
Elinsiirtoväen yhteyshenkilö 
Yrjö Viitikko 

puh. 050 307 1020 
viitik@luukku.com 
Liikuntavammaisten 
yhteyshenkilö 

Markku Manner 

puh. 0400 922 001 

markku.manner6@

gmail.com

SÄHKÖPYÖRÄTUOLI-
SALIBANDY
Pyry Niemelä 

puh. 040 527 0612 

pyry.niemelä@iki.fi 

TAITOLUISTELU 
Tanja Töyrylä-Kannisto 
puh. 040 766 9480 

tanjatk@kolumbus.fi

TENNIS 
Teemu Purho 

puh. 040 523 1797

teemu.purho@tennis.fi

UINTI 
Kati Kauhanen 

puh. 044 549 0354 

kati.kauhanen@uimaliitto.fi

UNIFIED LENTOPALLO
Jari Lankinen 

puh. 044 040 4890 

jari.lankinen@

lentopalloliitto.fi

VOIMANOSTO 
Jari Laine 

puh. 0400 584 999 

jari.laine@pp6.inet.fi

YLEISURHEILU 
Jukka Lahti 

puh. 050 548 7732 
jukka.p.lahti@jyu.fi 
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Helmikuu
helmikuu  Järvenpää   
Jalkapallon JäPS –talvisarja
helmi-maaliskuu  Turku   
Jousiammunnan SM-kilpailut (sisä)
Helmikuu  Helsinki  

Pyörätuolirugby SM-liigaturnaus
Helmikuu  Kasurila   

Soveltavan alppihiihdon moduuli 
-koulutus 

5.-7.2.  Pajulahti   

Boccia SM-kilpailut (sisä  joukkue/pari)

6.2.  Ellivuori  Lumilauantai
6.2.  Vesileppis  Lumilauantai 
6.2.  Riihimäki  

Voimanoston SM-kilpailut 
11.–15.2. Alppihiihdon Euro Cup 
12.–14.2.  Pajulahti   

Istumalentopallon tutustumistapahtuma
13.2  Vilppula   

I Ystävänpäivä-Boccia (joukkue/pari)

13.2.  Tampere   

Keilailun 6. cupin osakilpailu 

13.2. Kuopio   

Lentopallo miesten 3. SM-sarjaturnaus 

13.2.  Serena  Lumilauantai 
13.2.  Rovaniemi  Lumilauantai
13.–14.2.  Vantaa   

Salibandyn SM-sarjakierros III
20.2. Pori  Halliyleisurheilun SM-kilpailut  

20.2.  Harjavalta-Nakkila   

Boccia(joukkue/pari)  

20.–21.2.  Tuusula   

Maalipallo Kierros 4: SM+1-div. 
21.2. Vihdin Nummela  

taitoluistelun SO-kilpailut  
23.–24.1.  Turku   

Pyörätuolirugby SM-liigaturnaus 

27.2.  Alahärmä  
Härmä-Boccia (joukkue) 
27.–28.2.  Tampere   
Sokkopingis 4. osakilpailu 

Maaliskuu
maaliskuu  paikka avoin   
Disco-ja Show pyötätuolitanssitapahtuma
1.–3.3.  Virrat  
Boccia SM-sarja (sisä  joukkue  EKL)
3.–5.3.  Virrat  
Boccia Suomi-sarja (sisä  joukkue  EKL)
6.3.  Tikkurila Vantaa 
SO Futsal- turnaus 
6.–7.3.  Mikkeli  
Ampumaurheilu (ilma-ase) Ampuma 
areena 

10.–23.3  Vancouver  Kanada  
Paralympialaiset
11.3.  Jyväskylä   
Näkövammaisten koululaisten 
hiihtokilpailut
13.3.  Ylistaro   
I Ylistaro Boccia (joukkue/pari) 
13.3.  Jyväskylä   
Keilailun 7. cupin osakilpailu
13.3.  Tampere   

Lentopallon 1-sarjan 4. osasturnaus 
13.3.  Jyväskylä   

Pyörätuolirugby Divariturnaus
13.–14.3.  Jyväskylä   

Maastohiihdon SM-kilpailut 

13.–14.3.  Jyväskylä   

Sokkopingis SM-kilpailut
13.–14.3.  Jyväskylä   

Sokkopingis 5. osakilpailu  

14.3.  Jyväskylä   

Special Olympics -alppilajien kisat 
14.3.  Jyväskylä   

Keilailun SM-kilpailut (joukkue) 

14.3.  Jyväskylä   

Lumikenkäilyn SO -kilpailu 
18.–20.3.  Vierumäki   

Ilmakiväärin ammunnan SM-kilpailut
20.–21.3.  Kuopio   

Kves-Boccia (joukkue) 

20.3.  paikka avoin   

Lentopallon miesten SM-sarjan 1. 

21.3.  Huittinen   

ja SRL:n kansallinen kilpailu
25.–28.3.  Köln  Saksa   

Pyörätuolirugby Bernd Best -turnaus
27.3.  Kurikka  

Piiska-Boccia (joukkue) 

27.3.  paikka avoin   

Lentopallo miesten SM-sarjan 2. 

27.3.  paikka avoin   

Lentopallo miesten SM-sarjan 

27.–28.3.  Tuusula   

Maalipallo Kierros 5:SM+1-div. 
28.3.  paikka avoin   

Lentopallo miesten SM-sarjan 3. 
 (tarvittaessa) 

Huhtikuu
huh kuu  paikka avoin   

huh kuu-toukokuu paikka avoin  
Pöytätenniksen SM-kilpailut
3- . .  ollan    
Pyörätuolitanssin Dutch Open 

8. - 11.4.  Milano  Italia    
Sokkopingis Milano Open 
9.-11.4.  Neuruppin  Saksa  

Pyörätuolirugby Europa Cup 

10.4.  Lappeenranta   

Willimies-Boccia (joukkue)

10.4.  paikka avoin   

Lentopallo Veteraanien SM-turnaus 

10.4.  Turku   

Pyörätuolirugby SM-liigan lopputurnaus 

10.–11.4.  Loviisa  Judo SM-kisat 
10.–11.4.  Helsinki   

12.–16.4. Turkey  Golf EDGA tournament 

14.-15.4.  Kuortane   

Junior Games -kevätkisat  

14.–19.4.  Bollnäs  Ruotsi   

Yleisurheilun INAS-FID halli-MM -kilpailut  

16.–18.4.  Levi  Alppihiihdon SM-kilpailut 

16.-18.4.  Sheffield  Iso-Britannia   

Swimming Championships  
16.–18.4.  paikka avoin   

Uinnin pitkän radan SM-kilpailut
16.–18.4.  Nastola  Pajulahti   

Nuori Toimija 1.lähijakso  
17.4.  Pori  Keilailun 8. cupin osakilpailu
17.4.  Lahti   

Lentopallon 1-sarjan lopputurnaus 

17.4.  Pori  Sokkopingis 6. osakilpailu 
17.4. Naantali 
Rytmisen voimistelun SO-kilpailut
17.–18.4.  Hankasalmi   
V Revontuli-Boccia (joukkue/pari) 
19.–20.4.  Hankasalmi   
Boccia SM-kilpailu (sisä henk.koht  
EKL) 
20.–25.4.  Piestany  Slovakia  
Pöytätenniksen Slovakia Open
23.- 25.4.  Helsinki  Shakin SM-kilpailut 
23.-25.4.  Nastola  Pajulah    

23.-25.4.  Nastola  Pajulah    
  

24.4.  Eurajoki  Boccia-Kisa (pari)
24.-25.4.  Kuopio   
Salibandyn SO Finland turnaus 
26.–30.4.  Antalya  Turkki  
Ampumaurheilun Turkish Cup 
25.4.  Eurajoki   
Boccia XIV Oras-Turnaus (henk.koht.)
26.4–2.5.  Suomi   
SO jalkapallon toimintaviikko 

Kalenteri 2010 helmi-huhtikuu

Lue lisää VAU:n verkkopalvelusta 
www.vammaisurheilu.fi.




