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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

KISAKALLION URHEILUOPISTO 
 

Vammaishuippu-urheilua 

Sopivalla Sykkeellä 

Yhteistyössä VAU ry ja 

Kisakallion Urheiluopisto

www.kisakallio.fi 
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Välineitä vammaisliikuntaan

TÄSSÄ ESIMERKKEJÄ LAAJASTA VALIKOIMASTAMME

Tevella Oy yhteystiedot:
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Tevellan internetsivut ja verkkokauppa osoitteessa: ������������	

Iso pelipalloli ll  on Mahtavan kokoinen M ht k k i
(halkaisija 40 cm) pallo, joka pomppii
hyvin ja siihen on helppo tarttua sen
miellyttävän pintamateriaalin vuoksi.

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

ReikäpalloR ikä ll  on kekseliäs jalkapallon muotoinen pallo, k k liä j lk ll i ll
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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Aina yksilöllistä 
kuntoutusta
Kuntoutus ORTON tarjoaa monipuolisia lääkin-
nällisen ja ammatillisen kuntoutuksen palveluja, 
�������	
�������
��������������	�������� 
toimintakykyä.

▶ yksilöllisesti suunniteltu kuntoutus
▶ kuntoutuskurssit ja -jaksot
▶ polikliininen fysio- ja toimintaterapia
▶ kipuklinikka ja erikoislääkäreiden  
 vastaanotot
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Kuntoutus ORTON Oy 
Tenholantie 10, 00280 Helsinki
Puh. (09) 47481
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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 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
Leikkivarjoilua Lastenlinnan 
kesäleirillä. 
Kuva: Anni Korhonen
  
Toimitus pidättää oikeuden lyhentää, 
muokata sekä jättää julkaisematta 
toimitukselle lähetettyjä juttuja.

Kisa ja leikki
Sunnuntain aamukahvi pääsi jäähtymään, kun pysähdyin Pekka Aalto-
sen vammaisurheilua koskevan säälikirjoituksen äärelle (HS 21.3.2010). 
Kuohahdin. Mistä näitä aaltosia oikein tulee? Miehiä, jotka käyttävät val-
ta-asemaansa ilmoittaakseen kuinka vammaisurheilu ei voi olla oikeaa 
huippu-urheilua? Toisaalta samassa asemassa taisi olla naistenkin urheilu 
aikanaan.

Löysin Kalliossa sijaitsevasta divarista vanhan klassikkoteoksen, Johan 
Huizingan ”Leikkivä ihminen” vuodelta 1944. Urheiluhan on juuriltaan 
leikkiä. Sillä on tarkoitus itsessään. Se on tässä hetkessä ja nyt, hän muis-
tuttaa. Käytännössä kuitenkin urheilu on etääntynyt juuriltaan. Sille ase-
tetaan yhä enemmän välineellisiä vaatimuksia: sen oletetaan pelastavan 
terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat, syrjäytymisen vaarassa olevat, 
maahanmuuttajat ja vammaiset. Etenkin vammaisten kohdalla urheilu 
nähdään usein vain terapiana tai väylänä kuntoon ja uusien kavereiden 
pariin. Eikö siis ollenkaan iloa ja hauskaa?

Välineellisyys ja syyllistäminen kulkevat käsi kädessä. Kansan pitää liikkua 
pysyäkseen terveempänä, jotta yhteiskunnan terveydenhuoltokulut sääs-
tyvät.  Kuntoilla, jotta jaksaa työelämässä paremmin. Perheitä syyllistetään 
sitä, että lapset viettävät liikaa aikaa viihdemedian parissa ja liikkuvat liian 
vähän. Pitäisikö mieluummin määritellä vähemmän ja tuottaa enemmän 
mukavia liikuntamahdollisuuksia? Yrittää poistaa esteitä osallistumisen 
tieltä?

Sillä lapsiperheessä liikunnallisen elämäntavan ylläpitäminen on yllättä-
vän haastavaa. Aikuisten työ tuppaa tulemaan kotiin mukaan. Harrastus-
paikkoihin on erikseen kuljetettava. Vaikka harrastamiseen jäisi niukasti 
resursseja, on mahdollista lisätä liikunnallisuutta perheen arkeen. Tarvi-
taan kykyä olla auttamatta liikaa, jotta lapsi oppii itse tekemään. Ymmär-
rystä olla puuttumatta, vaikka lapsi tekee väärin. Pitkämielisyyttä, kun olo-
huone muuttuu temppuradaksi. 

Samaa asennetta tarvitaan näiden urheilun portinvartijoiden kanssa, jotka 
ilmoittavat mikä on oikeaa huippu-urheilua ja mikä ei.

AIJA SAARI
TOIMIALAPÄÄLLIKKÖ
NUORISO JA KOULUTUS

Lumisen talven 
luolan raken-
tamista kuvasi 
Anne Kotiranta.
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Jukka Karvinen kaipaa aikuisilta lasten huomioimista

Teema TEKSTI OUTI LINDROOS KUVAT NUOREN SUOMEN ARKISTO, AIJA SAARI

Jukka Karvinen on haaveidensa työpaikassa. Nuoren 
Suomen kehitysjohtaja seuraa lasten ja nuorten lii-
kuntaa ja puhuu sen puolesta. Hänen mielestään las-
ten omaehtoinen liike pysähtyy nykyään liian usein.    

nauttiminen kuuluu kaikille lapsille, 
sanoo Karvinen.
- Kilpailullisuus ei motivoi vähän liik-
kuvia lapsia. Kilpailun sijaan pitäisi 
löytää yhteistä tekemistä ja yhteis-
työtä korostavia keinoja lasten liikun-
taan. Kaikki Nuoren Suomen päivä-
hoidon ja koulun liikuntakampanjat 
on rakennettu tukemaan jokaisen 
lapsen päivittäistä liikuntaa. Nuores-
sa Suomessa korostetaan, että lasten 
pitää liikkua useita kertoja päivässä – 
pienistäkin pätkistä voi koota suosi-
tusten mukaisen määrän fyysistä te-
kemistä.

Jukka Karvinen muistuttaa, että las-
ten liikunta on usein spontaania. Se 
tapahtuu tässä ja nyt.
- Lasten aloitteellisuuden huomioi-
minen ei saa olla näytelmä. Ideoiden 
kuuleminen ja lasten toiminnan ta-
son löytäminen on tärkeää, sillä las-
ten liikunta ei ole kopio aikuisten 
toiminnasta. Lasten oman logiikan 
ymmärtäminen on loppujen lopuksi 
pieniä tekoja. Lasten osallistumisen 
ja huomioimisen paikkoja on monta, 
kunhan me aikuiset vain löydämme 
ne. 

Perheliikuntaan tarkoitetut tapahtu-
mat saavat kehitysjohtajalta pisteitä 
liikuntainnon herättäjinä. 

Kohti laadukkaampaa 
toimintaa
Ennen pestiään Nuoressa Suomes-
sa Jukka Karvinen on työskennellyt 
Kuntoliikuntaliitossa ja Suomen Len-
topalloliitossa. Hän tunnustaa kil-

”Sallivaa asennetta 
leikkiin ja liikuntaan” 

Osa suomalaislapsista liikkuu riittä-
västi ja osallistuu aktiivisesti myös 
urheiluseurojen toimintaan. Heidän 
harrastustaan osataan Karvisen mu-
kaan tukea hyvin. Sen sijaan noin 
kolmasosa lapsista on vaaravyöhyk-
keellä, koska he liikkuvat terveytensä 
kannalta liian vähän.
- Liikunnallista aktiivisuutta on kaiken 
kaikkiaan ylläpidettävä. Vähän liik-
kuvien lasten motoriset taidot eivät 
kehity. Eikä taitojen harjaantumat-
tomuus ainakaan lisää heidän moti-

vaatiotaan. Ylipainon lisääntyminen 
jo lapsuusiässä on kansanterveyden 
suurimpia riskejä tällä hetkellä.

Jukka Karvinen kertoo olevansa eri-
tyisen kiinnostunut näistä lapsista ja 
heidän elämänpiiristään.
- Lasten arkeen vaikutamme me ai-
kuiset. Nykyajan elämäntyyli istut-
taa lapsetkin paikalleen. Seuraamme 
mediaa ja katsomme televisiota, ei-
vätkä autokyydit harrastuksesta toi-
seen lisää hyötyliikuntaa. Kieltojen 
sijaan meidän aikuisten pitää antaa 
lasten liikkua. Se edellyttää sallivaa 
asennetta leikkiin ja liikuntaan. On 
esimerkiksi hyväksyttävä, että lasten 
liike tuottaa ääntä ja vaatteet saat-
tavat leikkiessä likaantua, kiteyttää 
Karvinen.

Nuori Suomi kannustaa 
toimimaan yhdessä
Vammaisurheilujärjestöjen toteutta-
ma ja jo päättynyt Liikuntaa kaikille 
lapsille –hanke oli lasten liikunnassa 
uudenlainen avaus. Se onnistui avaa-
maan inkluusion käsitettä.
 - On tärkeää kunnioittaa jo olemassa 
olevaa toimintaa. Minulle LKL-han-
keesta jäi käteen työkaluja ja keino-
valikoimaa vähän liikkuvien lasten 
innostamiseksi. Tärkeää on ajatus sii-
tä, ettei lapsia erotella. Liikunnasta 
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paurheilun arvon, mutta puhuu arki-
sen liikkumisen puolesta.
- Vain noin 11% kouluikäisten lasten 
liikkumisesta tapahtuu urheilun suo-
rituspaikoilla. Lasten liike tapahtuu 
kotien läheisyydessä ja koulupihoilla. 
Lasten liikkeen lisäämiseksi tarvitaan 
suurten rakennusprojektien sijaan 
toimivia lähiympäristöjä ja monen 
toimijan välistä yhteistyötä. 
- Työpaikkani on ainutlaatuinen. Las-
ten liikunnan kehittäjänä olen seu-
rannut ja saanut vaikuttaa yli 20 
vuoden ajan moneen liikunnan yh-
teiskunnalliseen teemaan; seuratoi-
minnan kehittämisestä lasten kou-
lupäiviin ja päiväkotien liikunnasta 
nuorten elämään sekä liikunnan olo-
suhteisiin, kertoo Nuoren Suomen 
kehitysjohtaja.

Tämän päivän yksi keskeinen ongel-
ma on hallinnon rakenteiden ja toi-
mijakentän pirstaleisuus. Pirstalei-
suus johtaa siihen, että yksilöt omine 
tarpeineen unohtuvat helposti.
Nuori Suomi sai viime vuonna tilaus-
työnä valtiolta selvittää fyysisesti 
inaktiivisten, liikunnasta syrjäytynei-
den lasten ja nuorten liikunnan edis-

tämisen keinoja. Siitä liikunnan puo-
lestapuhuja on ilahtunut.
- Liikunta on hyvä väline ilon lisää-
miseen lapsen ja nuoren elämässä. 
Etenkin silloin, kun arjessa on muu-
ta murhetta.  Toivon, että pikkuhiljaa 

toiminnan painopistettä siirretään 
korjaavasta työstä syrjäytymistä en-
naltaehkäisevään suuntaan.

Liikuntaa myös 
harrastuksena
Liikuntatieteen maisterin perheessä 
puhutaan myös vapaa-ajalla liikun-
nasta. Jukka Karvisen Elina-vaimo 
toimii Ikäinstituutin toimialajohtaja-
na.
- Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen 
-ohjelmassa käytetään liikuntaa vä-
lineenä toimintakyvyn ylläpitämi-
seen. Minä puhun työssäni motoris-
ten taitojen kehittymisestä ja vaimo 
näiden taitojen ylläpitämisestä. Poh-
jimmiltaan kysymys on päivittäisen 
liikunnan tukemisesta eli samasta 
yhteiskunnallisesta ilmiöstä ihmisen 
ikähaitarin molemmissa päissä, hän 
summaa. .

Näppäile nettiin
Suunnittelen liikuntaa -palvelu 
löytyy osoitteesta 
www.nuorisuomi.fi. 
Palvelussa on vinkkejä myös 
liikunnan soveltamiseen.

Jukka Karvinen pitää omasta kun-
nostaan mieluiten huolta luonnossa 
liikkumalla.
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ERKKI ALAJA ON 
MAINOSTOIMISTO 
PÄHKINÄN TOIMI-
TUSJOHTAJA, URHEI-
LUMARKKINOINNIN 
URANUURTAJA JA 
MONIPUOLINEN 
URHEILUMIES.

 ” Urheilijan ympärille on kyettävä 
kokoamaan riittävä joukko sellaisia 
ihmisiä, jotka aidosti ja sydämellä 
pystyvät tyydyttämään urheilijan 
erilaisia tarpeita.”

KolumniKUVA NINA JAKONEN

Tsau!
Olen ollut 35-vuotisen työurani aikana läheisissä tekemi-
sissä yli 20 urheilijan kanssa. Läheisillä tekemisillä tarkoi-
tan urheilijoiden asianhoitoa eli managerointia. Kaikille 
näille urheilijoille yhteistä on ollut oman perheen vank-
kumaton tuki. Isät ja äidit, siskot ja veljet ovat seisseet yh-
teisenä rintamana urheilijan takana. Ja mikä hienointa: 
nämä ihmiset ovat yleensä aina nöyriä ja vaatimattomia 
kaikessa esiintymisessä. Mitalikahveilla he asettautuvat 
mieluiten muiden juhlijoiden taakse, eivätkä he suuna 
päänä retostele lapsensa saavutuksilla – korkeintaan hei-
dän kasvoiltaan voi lukea tyyntä ylpeyttä.

Ajankohtaisessa huippu-urheilukeskustelussa olisi hyvä 
päästä kiinni aivan ruohonjuuritason asioihin, joista yksi 
tärkeimpiä on oman perheen tuki. Urheilijan ympärille on 
kyettävä kokoamaan riittävä joukko sellaisia ihmisiä, jot-

ka aidosti ja sydämellä pystyvät tyydyttämään urheilijan 
erilaisia tarpeita. Vanhempien lisäksi näitä ovat mm. val-
mentaja, lääkäri, psykologi, fysioterapeutti, seuran, liiton 
ja Olympiakomitean ihmiset, manageri ja muut avain-
henkilöt. Kun urheilija saa tuekseen tällaisen, hänen ta-
voitteisiinsa sitoutuneen ryhmän, ollaan urheilijan kehit-
tämisessä hyvällä tiellä. 

Vau! 
Yksi talven ehdottomista Respect-teoista oli Suomen Ur-
heilumuseossa 1.2.-28.3.2010 esillä ollut Seikkailumatka 
Paralympialaisiin -lastennäyttely. Lapset saivat tutustua 
paralympialajeihin kokeilemalla niitä itse: istumalento-
palloa, sovellettua maalipalloa, bocciaa, sisäcurlingia ja 
keihästä. Esillä oli myös lasten rugbypyörätuoli sekä käsi-
pyörä. Näyttely kannusti lapsia tutustumaan paralympia-
laisiin sekä suhtautumaan ennakkoluulottomasti erilai-
siin tapoihin harrastaa liikuntaa.

Mau!
Herttainen perhekeskeinen tarinanpätkä loppuun. Jutte-
lin jokin aika sitten Laura Lepistön kanssa kaikkea pientä 
ja mukavaa. 21-vuotias Laura kertoi asuvansa vielä koto-
na todeten: ”On niin kiva tulla harjoituksista kotiin ja is-
tahtaa äidin laittamien lämpimien ruokapatojen ääreen.” 
Ajattelin: Tässä yksi osa Lauran henkistä tasapainoa ja 
pärjäämistä.
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Teema

Äiti ja poika kilpailevat purjehduksessa

TEKSTI EEVA PAASIKARI KUVAT ELINA HOLOPAINEN 

Unified-lajeissa voi olla 
mukana koko perhe
Johanna ja Joni Roivanen tutustuivat purjehdukseen 
partion kautta ja ovat nyt molemmat mukana samas-
sa purjehdusporukassa. Unified-urheilu on toimintaa, 
jossa kehitysvammaiset ja vammattomat partnerit 
muodostavat joukkueen tai yksilölajeissa kilpailupa-
rin. Unified-lajeja on lentopallosta purjehdukseen ja 
uusimpana projektina etsitään Unified-koripallojouk-
kueita.

Johanna Roivanen on liikuntatoimin-
nan aktiivi jo pelkästään vammaisur-
heilun puolella. Hän osallistuu ratsas-
tuksen lajijaostoon ja lajitoimintaan, 
oli perustamassa Naantalin Voimiste-
lijoihin kehitysvammaisten rytmisen 
liikunnan ryhmää ja kilpailee Unified-
partnerina purjehduksessa. Johanna 

jehduksessa merellä olemisesta ja 
mukavasta purjehdusporukasta, ker-
too Joni.
Purjehduksen lisäksi sähly, ratsastus, 
partio ja karaoke kuuluvat aktiivisen 
nuorukaisen arkeen. 
Johanna ja Joni eivät ole kilpailupari, 
ja sanovat etteivät he jännitä toisten-
sa suoritusta muita enempää vaikka 
kyseessä onkin perheenjäsen.
Roivaiset kilpailevat samassa taso-
luokassa (taso 1), jossa vammainen 
purjehtija huolehtii keulapurjeesta 
ja veneen tasapainottamisesta. Part-
neri on kippari, ja hoitaa veneen pää-
purjetta ja veneen ohjaamista. 

on ammatiltaan liikunnanopettaja 
Naantalin ammattiopistossa ja Raisi-
on kauppaopistossa. Liikunnallinen 
äiti on kannustanut poikaansa Jonia 
eri harrastuksiin ja myös kilpapurjeh-
dukseen. 
- Minulle oli selvää, että haluan ko-
keilla kilpapurjehdusta. Pidän pur-
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- Purjehdus onnistuu, kun kipparin 
neuvoja kuunnellaan ja veneessä toi-
mitaan nopeasti äkkinäisissä tilan-
teissa, Johanna selventää.

Perheiden rooli
Unified-urheilun avulla on tukihen-
kilöillä ja perheenjäsenillä mahdolli-
suus harjoitella, valmentua ja kilpailla 
partnerina yhdessä kehitysvammai-
sen urheilijan kanssa. Unified-lajeista 
purjehduksessa riittää koko perheel-
le tekemistä, kun perheenjäsenet 
voivat auttaa vaikka purjeveneen 
kunnostuksessa.
- Meillä on hyvä yhteishenki purjeh-
dusporukassa. Joukkueen johto, val-
mentajat, partnerit, Unified-purjeh-
tijat sekä laituriapu eli vanhemmat 
ja sisarukset harjoittelemme kaikki 
kimpassa, kertoo Johanna.
Johanna ja Joni kannustavatkin per-
heitä tai yksittäisiä urheilijoita osallis-
tumaan Unified-lajeihin.
- Partneriksi kannattaa lähteä erityi-
sesti, jos osaa jotain Unified-lajia en-
nestään, mutta jo pelkän positiivisen 
kokemuksen takia. Unified-urheilijat 
ovat urheilijoita suurella sydämellä. 
He ovat hyvin motivoituneita ja ah-

Unified-koripallon 
nuorisoprojekti 
Special Olympics Finland osallis-
tuu Euroopan Komission tuke-
maan Unified-koripallon nuoriso-
projektiin, jonka tarkoituksena on 
aloittaa koripallotoiminta kehi-
tysvammaisista ja vammattomis-
ta nuorista koostuvissa koripallo-
joukkueissa. 
- Tavoitteena on innostaa Suomes-
sa 150 uutta pelaajaa ja partneria. 
Projekti huipentuu vuonna 2011 
järjestettävässä Special Olympics 
Kesämaailmankisoissa Ateenassa, 
jonne pyritään myös Suomesta 
saamaan Unified-koripallon edus-
tusjoukkue, kertoo projektikoor-
dinaattori Sari Mantila. 
- Unified-koripallon nuorisopro-
jekti on alkanut vuonna 2010 ja 
kevään aikana etsitään toimin-
nasta kiinnostuneita urheiluseu-
roja, kouluja ja valmentajia ko-
koamaan joukkueita. Projektissa 
keskitytään rakentamaan jatkuvaa 
Unified-koripallotoimintaa paikal-
lisella ja kansallisella tasolla.
Projektin avulla nuoret pääsevät 
kehittämään joukkueessa pelil-
lisiä ja sosiaalisia taitojaan sekä 
vaikuttavat samalla yhteisöönsä 
urheilun avulla. Samalla nuoret 
oppivat reilusta pelistä, tiimityös-
tä ja tasa-arvoisesta kohtelusta. 

projektikoordinaattori 
Sari Mantila, puh. 040 814 3393,  
sari.mantila@phnet.fi

keria. Tulkaa mukaan mukavaan ur-
heilutoimintaan!, rohkaisee Johanna.

Tähtäimessä voitto
Tulevaan kilpailukesään äiti ja poika 
ovat valmistautuneet monipuolisella 
harrastamisella ja perheen omakoti-
talorakennuksilla häärien. Joni toimii 
rakennusapulaisena taitaen jo monia 
erilaisia askareita työmaalla.
- Rakennuksilla on hyvä olla, kun 
papu kasvaa. Kisoista tähtäimessä on 
purjehduksen Special Olympics –kil-
pailut kesällä Espoossa. Sinne lähden 
voitto mielessä, sanoo Joni hymyillen 
reippaasti..

Lisätietoja

Teema

Purjehdusporukka yhteispotretissa lajin Special Olympics -kilpailuissa viime kesänä.
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Kesäksi ulkopelejä 
koko perheelle
Soveltavan liikunnan apuvälinetoi-
minta SOLIA tarjoaa perinteisten ke-
sävälineiden käsipyörien, nojapyö-
rien ja nokkapyörien lisäksi erilaisia 
kesän ulkopeleihin sopivia pelejä. 
Boccia, koulugolf ja puhallustikka so-
pivat erinomaisesti koko perheen ul-
kopelailuun tai vaikka kaveriporukan 
viikonlopun kesämökkikisailuihin, 
jos perinteiset pihapelit tikanheitos-
ta mölkkyyn alkavat kyllästyttää. Pe-
leihin voivat tasavertaisesti osallistua 
kaikki vammasta ja iästä riippumat-
ta. 

Boccia
Bocciaa voi pelata samoilla palloilla 
ulkona ja myös sisällä, jos kesäinen 
sade sattuu yllättämään. Jos perintei-
nen peli alkaa kyllästyttää, voi pela-
ta tarkkuusbocciaa, jossa hiekalle voi 
piirtää erikokoisia ympyröitä ja pis-
teyttää ne koon mukaan.
Esimerkiksi uloimmasta ja isoimmas-
ta rinkulasta saa yhden pisteen, seu-
raavasta 3 pistettä, toiseksi pienim-
mästä 5 pistettä ja ”häränsilmästä” 10 
pistettä. Bocciasetti sisältää kuusi si-
nistä ja kuusi punaista Mamakun val-
mistamaa virallista pelipalloa ja val-
koisen maalipallon. SOLIA:lta löytyy 
myös erilaisia bocciakouruja pelaa-
jille, jotka eivät pysty heittämään tai 
potkaisemaan palloa. 

Puhallustikka
Puhallustikkaa voi myös pelata sisällä 
tai ulkona. Perinteisen jousiammun-
tataulun tilalle voivat perheen pie-
nimmät askarrella eläinaiheisia maa-
leja. Pahvilaatikon kylkeen piirretty 
seepra, hirvi tai vaikkapa leijona ovat 
kivoja maaleja.
Puhallustikkasetti sisältää puhallus-
putken, viisi kappaletta tikkoja, suu-
kappaleita ja maalitaulun. Maalitau-
lun taakse tarvitaan tausta, johon 
maalin saa kiinnitettyä. Esimerkiksi 
pahvilaatikko tai styrox-levy toimivat 
hyvin.

Koulugolf

Koulugolfissa voi itse vaikuttaa 
pelin vaikeusasteeseen. Radan 
suunnitteluun tarvitaan vain hy-
vää mielikuvitusta. Radalle voi ra-
kentaa väyliä puita kiertäen, kalli-
oiden yli ja ruohikoiden läpi. Voi 
tehdä lyhyitä puttipaikkoja tasai-
selle hietikolle tai vasta-ajetulle 
nurmikolle. Esteinä voi käyttää 
vaikka pihakalusteita, joiden yli 
pallo täytyy tsipata.
Koulugolfsetti sisältää kahdeksan 
mailaa (3 putteria, 5 rautamailaa), 
pehmeitä turvapalloja, tavallisia 
golfpalloja, kahdeksan lyöntialus-
taa, tuloskortteja, tehtävätaulu-
ja, puttikupin ja ohjekirjasen sekä 
golfin turvallisuuden ja etiketin 
perusteet.

Varaa SOLIA:n välineitä VAU:n 
verkkopalvelusta osoitteesta 
www.vammaisurheilu.fi 
(harrasteliikunta -> SOLIA).

TEKSTI JUKKA PARVIAINEN KUVA NINA JAKONEN

Soveltavan liikunnan apuvälinetoimin-
ta SOLIA on Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry:n hallinnoimaa toimin-
taa, joka alkoi projektina vuonna 2001. 
SOLIA:lla on monijärjestöllinen ohjausryh-
mä, jossa ovat mukana VAU:n lisäksi myös 
Soveltava Liikunta SoveLi ry, Suomen Para-
lympiakomitea ry, Kehitysvammaisten tu-
kiliitto ry:n Malike-toiminta ja Pajulahden 
soveltavan liikunnan osaamis- ja resurssi-
keskus. Toimintaa rahoittavat Raha-auto-
maattiyhdistys ja Opetusministeriö.

SOLIA palvelee välinekokeilu ja –vuokraus-
asioissa, neuvoo ja kouluttaa sekä toteut-
taa tuotekehittelyä ja tapahtumia. SOLIA:n 
palvelut ovat avoinna kaikille, ilman järjes-
tö- tai diagnoosirajoja.

SOLIA:n liikuntavälinekuvasto, vuokraus-
hinnasto, tarkemmat tiedot välinevuokra-
uksesta, toimintayksiköiden yhteistiedot ja 
palveluajat löytyvät VAU:n verkkopalvelus-
ta www.vammaisurheilu.fi.

SOLIA:N TOIMISTO
apuvälineneuvoja Jukka Parviainen, 
puh. 045 677 0516, jukka.parviainen@vam-
maisurheilu.fi, www.vammaisurheilu.fi
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry, Radiokatu 20, 5. krs., 00240 HELSINKI

SOLIA:N TOIMINTAYKSIKÖT

ROVANIEMI
SOLIA/Johanna Alppi, puh. 020 798 4253, 
johanna.alppi@santasport.fi
SOLIA/Harri Marttinen, puh. 020 798 4261, 
harri.marttinen@santasport.fi
SOLIA/Lapin Urheiluopisto, 
Hiihtomajantie 2, 96400 ROVANIEMI

MASKU
SOLIA/Riikka Stenros ja Anna Hilgren,
puh. (02) 439 2111, solia@ms-liitto.fi
SOLIA/Maskun Neurologinen Kuntoutus-
keskus, Seppäläntie 90, 21250 MASKU

HELSINKI
SOLIA/Jukka Parviainen, 
puh. 045 677 0516,
jukka.parviainen@vammaisurheilu.fi
SOLIA/Invalidiliiton Käpylän 
Kuntoutuskeskus, 
Nordenskiöldinkatu 18 B, 00250 HELSINKI

KUOPIO
SOLIA/Anu Hämäläinen, puh. 050 527 0910 
(päivystys torstaisin klo 10.00-14.00), 
solia@neuron.fi
SOLIA/Suomen aivotutkimus- ja 
kuntoutuskeskus Neuron, Kortejoki, 
71130 KUOPIO

Näppäile nettiin

Boccia sopii sellaisenaan tai sovellet-
tuna koko perheen peliksi.



12

Teema

Suomen Ratsastajainliitto 
hyväksyy ja valvoo ratsas-
tustalleja, joille liitto asettaa 
tiettyjä perusvaatimuksia. 
Suomessa on yli 280 hy-
väksyttyä ratsastuskoulua, 
harraste- tai yksityistallia. 
Kaiken kaikkiaan ratsastus-
talleja on Suomessa tuplas-
ti. Kaikilla ratsastuskouluil-
la on mahdollisuus tarjota 
myös vammaisratsastuksen 
ohjausta, sillä yrittäjät vas-
taavat omista palveluistaan.

Vammaisratsastus on harrastus- ja kil-
pailutoimintaa, jossa huomioidaan rat-
sastajan vamma, sairaus tai muu toi-
mintakyvyn heikentyminen ja opetusta 
sovelletaan ratsastajan mukaan. Vam-
maisratsastus saatetaan helposti sekoit-
taa ratsastusterapiaan, johon voi hakea 
korvausta KELA:lta. Ratsastusterapian 
tavoitteena ei ole ratsastustaito, vaan 
kuntoutujan kehon hallinta. Ratsastuk-
sen ohella tallit järjestävät myös matka-
ratsastusta, lännenratsastusta, vikellys-
tä ja valjakkoajoa. Vammaisratsastusta 
voi harrastaa ympäri Suomea ja kilpailla 
kouluratsastuksessa paralympiatasolla 
asti. 

Ratsastustallien vertailuun valittiin eri-
laisia talleja, ja vertailu tehtiin sidos-
ryhmien kautta kerätyillä kokemuksilla. 
Ratsastustallien vertailu vammaisratsas-
tuksen kautta on haasteellista, sillä yksin 
ratsastajien tarpeet vaihtelevat. 

TEKSTI EEVA PAASIKARI
KUVAT TOVE RUUSKANEN, PRESSI

Vertailussa 
ratsastustallit
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Teerisalon tila, Halikko 
+ Verkkopalvelussa kerrottu vam-
maisratsastuksen mahdollisuuksista 
ja hinnoista, yhteystiedot on selke-
ästi esillä. Lisäksi tietoa luiskista, jot-
ka helpottavat hevosen selkään nou-
sua. 
+ Käytettävissä vammaisratsastusoh-
jaajia ja avustajia.
+ Esteettömyys huomioitu hyvin.

Huittisten 
Ratsastuskeskus, 
Huittinen 
+ Aktiivista valmennus- ja kilpailutoi-
mintaa varsinkin kehitysvammaisil-
le, järjestää tapahtumia yhteistyössä 
VAU:n kanssa.
+ Verkkopalvelussa kerrotaan erityis-
ryhmille tarjolla olevista palveluista.
(Läheisyydessä myös Tuorin talli, jos-
sa on hyvät tilat.)

Harjun oppimiskeskus, 
Virolahti
+ Laadukas leiripaikka hyvillä palve-
luilla ja hevosilla.
+ Leireillä oppimiskeskuksen oppi-
laat ovat avustajia, joten apua riittää 
erinomaisesti.

+ Satsattu esteettömyyteen, kuten 
hyvällä maneesin rampilla.
– Verkkopalvelussa ei tietoa vam-
maisratsastuspalveluista. Yhteystie-
dot kuitenkin selkeästi esillä, johon 
voi ottaa yhteyttä.
– Etäisyydet eri rakennusten välillä 
ovat pitkiä, tosin välimatka on tasais-
ta tietä. 

Tampereen 
ratsastuskeskus 
(Tampereen 
Ratsastusseura ry) 
+ Suuri ratsastuskeskus, joka järjes-
tää paljon kilpailuja.
+ Tiloissa on hyvin huomioitu esteet-
tömyys. 
+ Mahdollisuus suorittaa Ratsastus-
merkki erityisryhmille.
+ Verkkopalvelussa maininta vam-
maisratsastuksesta, mutta ratsastus-
tuntien tietoja oli vaikea löytää.

Alavuuden 
ratsastuskoulu 
+ Harrastajien suosima, jossa on hy-
vät hevoset, hyvät palvelut ja hyvä 
tunnelma.

– Esteettömyydessä on vielä paran-
neltavaa, varsinkin majoituksen osal-
ta.
– Verkkopalvelussa ei ole mainintaa 
vammaisratsastuksesta, mutta yhte-
ystiedot ovat selkeästi esillä, mistä 
saa lisää tietoa. 
(Lähellä Lehtimäen opisto, jonka tilat 
ovat myös loistavat.)

Lehtimäen opistolla on jo opiskelijoi-
den vuoksi huomioitu esteettömyys 
ja opistolla on erittäin hyvät ratsas-
tusmahdollisuudet. Ypäjällä oleva 
Hevosopisto on myös hyvä leiripaik-
ka, jossa koulutetaan Suomen Rat-
sastajainliiton hyväksymiä vammais-
ratsastusohjaajia..
Suomen Ratsastajainliiton 
verkkosivuilla (www.ratsastus.fi) 
ylläpidetään listaa vammaisrat-
sastusohjaajista. Verkkopalvelus-
ta on myös saatavilla ohjekirjasia 
esim. tallien esteettömyyden 
parantamiseen. 

”Olen itse nauttinut ratsastamisesta paljon, 
ja huomannut miten harrastus tuo ihmisen 
parhaita puolia esille ja samalla saa fyysistä 
kuntoilua. Harrastaessa ei tarvitse olla kil-
pailutavoitteita, mutta ne tuovat harjoitte-
luun lisämotivaatiota. 

Näkyvyys ja onnistumiset eri arvokilpai-
luissa ovat lisänneet vammaisratsastushar-
rastamista. Lajin suosiota selittää varmasti 
myös vammaisratsastuspalveluiden lisään-
tynyt tarjonta, mitä on ilo seurata. 

Pärjätäkseen ratsastuskilpailuissa tulee 
urheilijan itse olla aktiivinen ja harjoitella 

paljon, sillä kilpailu on koventunut. Py-
syäkseen kilpailussa mukana pitää saa-
da hyviä tuloksia.

Valmennuksessa koen tärkeäksi, että pys-
tyy näkemään vamman ohi. Ratsastus on 
loppujen lopuksi ratsastajan ja hevosen 
välistä yhteistyötä. Valmentajan pitää myös 
osata lukea hevosta ja ennakoida sen reak-
tioita. 

Kiertämilläni talleilla olen huomannut 
yleisturvallisuuden puutteita. Tallien käytä-
vät ovat ahtaita ja tilojen esteettömyys on 
vasta hiljalleen lisääntymässä. Kannustan 
ratsastustalleja lisäämään vammaisratsas-
tuspalveluitaan, jotta ratsastusta pystyttäi-
siin tarjoamaan kaikille halukkaille. 

Kannattaa rohkeasti kokeilla ratsastusta. 
Hevonen ei syrji ketään – se ei tiedä sinusta 
tai sinun taustoistasi mitään.”

Näppäile nettiin

Näkökulma 
vammaisratsastukseen: Marko Björs
”Olen itse na
ja huomann
parhaita puo
kuntoilua. H
pailutavoitte
luun lisämot

Näkyvyys ja
luissa ovat li
rastamista. L
myös vamm
tynyt tarjont

Pärjätäksee
urheilijan i

paljon, si
syäkseen
da hyvi

InfoSeuraavassa 
numerossa vertaillaan
uimarantoja. Voit lähettää vink-
kejä kiinnostavista kohteista 
sähköpostitse osoitteeseen 
lehti@vammaisuhreilu.fi.
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VAU:n 
tapahtumakalenteri 
2010 on ilmestynyt
VAU:n tapahtumakalenterista löydät tietoa VAU:sta ja vuoden 2010 
toiminnasta tapahtumineen, kilpailuineen, leireineen, koulutuksi-
neen ja erilaisine muine tapahtumineen. Tapahtumakalenterin si-
vuilta löytyy myös monipuolisesti eri tahojen yhteystietoja – VAU:n 
työntekijät, laji-ihmiset, kansainväliset vammaisurheilujärjestöt… Ja 
paljon muuta, joten tilaa sinäkin maksuton VAU:n tapahtumakalen-
teri 2010!

Tilaukset: Maija Etholén, puh. (09) 4257 9824, 
toimisto@vammaisurheilu.fi.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry on aloittanut toimintansa SLU-
talolla Helsingissä vuoden 2010 alussa. 
VAU:n taustalla on neljän suomalaisen 
vammaisurheilujärjestön kaksi vuotta 
kestänyt yhdistymisprosessi, jonka seu-
rauksena perustettiin uusi toimialajär-
jestö suomalaiselle vammaisurheilulle. 
VAU:n myötä liikuntajärjestöjen kentäl-
tä poistuvat Elinsiirtoväen Liikuntaliitto 
ELLI ry, Suomen Invalidien Urheiluliitto 
ry (SIU) sekä Suomen Kehitysvammais-
ten Liikunta ja Urheilu ry (SKLU), jotka 
kukin lakkautetaan kevään aikana. Nä-
kövammaisten Keskusliitto ry (NKL) on 
jo siirtänyt urheilu- ja liikuntatoimintan-
sa VAU:lle.

VAU on painoarvoltaan varsin mittava 
suomalaisessa liikuntakentässä. Neljäs-
tä järjestöstä uuteen järjestöön siirtyi 
lähes 20 työntekijää sekä noin 2 miljoo-
nan euron vuosibudjetti. Perustajajär-
jestöjen jäsenmäärä on noin 71 000.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry hakee 
osaavaan ja idearikkaaseen tiimiinsä energistä

TOIMINNANJOHTAJAA
Uuden järjestön johtaja on näkijä ja tekijä, joka vastaa tehtäväs-
sään VAU:n operatiivisesta johtamisesta, hallinnosta ja taloudes-
ta sekä toiminnan kehittämisestä ja markkinoinnista.

Tehtävä edellyttää dynaamista, itsenäistä ja aloitteellista työs-
kentelyasennetta, tehtävään soveltuvaa koulutusta, järjestötyön 
tuntemusta, johtamiskokemusta, yhteistyökykyä sekä kansain-
välisen työn taitoja. Vammaisurheilun ja –liikunnan tietämys ja 
kokemus lasketaan eduksi.

Tehtävä on tarkoitus täyttää 1.9.2010 lähtien.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen ja 
palkkatoivomuksineen 7.5.2010 mennessä: sähköpostitse 
pertti.pousi@vammaisurheilu.fi tai postitse osoitteella Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Radiokatu 20, 5. krs., 00240 
Helsinki. Kuoreen merkintä ”toiminnanjohtaja”. 

Tarkemmat tiedustelut:
VAU:n puheenjohtaja Pekka Hätinen, puh. 040 502 6308
VAU:n toiminnanjohtaja Pertti Pousi, puh. 050 571 6891

www.vammaisurheilu.fi
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Paralympiahopea 
huipensi Maija 
Löytynojan kauden  
Maija Löytynojan silmät kostuivat ilon kyyneleistä, 
kun hän Whistlerissä tajusi voittaneensa paralympia-
hopeaa. Ampumahiihdon takaa-ajossa tullut mitali 
kruunasi Löytynojan loistavan kauden, johon mahtui 
myös uran ensimmäinen maailmancupin osakilpailu-
voitto ja cupin kokonaiskilpailun kolmossija. 

Ylivieskalaisen päälaji on ampuma-
hiihto, mutta mitalin tuonut matka ei 
kuulu suosikkeihin. Silti hän tiesi etu-
käteenkin, että mitalimahdollisuudet 
siinäkin ovat hyvät. Uran ensimmäi-
nen maailmancupin osakilpailuvoitto 
tuli tammikuussa Bessansissa ampu-
mahiihdon 12,5 kilometrin matkalla, 
joka on enemmän Löytynojan mie-
leen.  Whistlerissä Löytynoja oli ainoa 
molemmat kilpailut nollille ampunut. 
Täydellisesti onnistunut ammunta 
yhdistettynä loistavasti onnistunee-
seen huoltoon takasi sen, että jännit-
tävässä kilpailussa tuli mitali.
- En tiedä mistä hyvä ammuntavi-
re tulee, kai minulla sitten on lahjo-
ja ammuntaan. Whistlerissä ei tuullut 
ollenkaan ammuntapaikalla, eihän 
sellaisessa voi ampua ohi. Olisin ollut 
äkäinen itselleni, jos olisin ohi ampu-
nut, nauraa Löytynoja.
Hän aloitti ammunnan vuonna 2005, 
mutta sai oman aseen vasta syksyllä 
2006. 
- Nyt on ensimmäinen vuosi, ettei 
aseen kanssa ole ollut ongelmia.

Täysillä kohti Sotshia
Harjoitustunteja tulee tällä hetkel-
lä vuodessa 600. Tarkoitus oli yltää 

Huipulla TEKSTI HEIDI LEHIKOINEN KUVAT SATU BELL

- Loistava kausi sai hienon päätök-
sen. Nousujohteistahan tämä on ol-
lut, paitsi viime vuonna. Tuo hopea 
osoitti, että tämä on meikäläisen laji, 
ja siinä on mahdollisuudet menestyä, 
kertoo Löytynoja.

Vaikeuksien kautta 
voittoon
Liikuntavammaisten pystyhiihtä-
jien luokassa kilpaileva 26-vuotias 
ylivieskalainen oli Whistlerissä para-
lympialaisissa toista kertaa. Hopea 
oli hänelle ylipäätään ensimmäinen 
arvokilpailuissa, sillä aiemmin hän on 
ollut parhaimmillaan ampumahiih-
dossa MM-kilpailuissa neljäs. Edellis-
kausi meni poskelleen harjoituskau-
della murtuneen polven vuoksi. Polvi 
operoitiin toukokuussa 2009, jonka 
jälkeen Löytynoja pääsi normaaliin 
hiihtäjän kesäharjoitteluun vasta pa-
rin kuukauden kuluttua. 
- Kyllä se näkyi hiihtovauhdissa tänä 
vuonna, kun sitä ennen oli taka-
na huono kausi. Paralympialaisissa 
muut kisat menivät alakanttiin. Hiih-
tovauhti ei ollut enää parhaassa te-
rässä, Löytynoja miettii kauttaan. 

650:een, mutta polvileikkauksen viiväs-
tyttämä harjoituskauden alku pudotti 
määrää. Yhteistyö useita paralympia-
mitaleja voittaneen valmentajan Ka-
lervo Pieksämäen kanssa toimii hyvin.
- Hän tekee aika lailla viikkokohtaista 
ohjelmaa, ja minä sitten rytmitän sen 
päiväkohtaisesti. Puhelimella ollaan 
paljon yhteydessä. Kyselen, mitä kan-
nattaisi tehdä missäkin tilanteessa, ker-
too Löytynoja.

Ylivieskalainen haluaa, että hänellä on 
elämässään myös muuta kuin huippu-
urheilu ja harjoittelu. Hän on osa-aika-
töissä näkövammaisen aikuisen kou-
lunkäyntiavustajana. Taloudellista apua 
urheilijan arkeen tuo myös opetusmi-
nisteriön 15 000 euron urheiluapura-
ha. Ura jatkuu täysillä kohti Sotshin pa-
ralympialaisia. Seuraavana tavoitteena 
ovat ensi talven MM-kilpailut, joista ta-
voite on luonnollisesti mitali.
- Sitä ennen tavoitteena on ehjä harjoi-
tuskausi. Hiihtovauhdin parantaminen 
on ihan ykkösjuttu, samoin tekniikka 
vapaalla. Perinteinen on mennyt eteen-
päin. Toukokuussa aloitetaan taas har-
joittelu, tuumaa Löytynoja..
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Huipulla

Hyvä onnistumisprosentti
TEKSTI HEIDI LEHIKOINEN KUVA SATU BELL

Suomen pieni joukkue onnistui Vancouverin paralym-
pialaisissa tärkeimmässä tavoitteessaan, paluussa mi-
talikantaan. Kun viidestä urheilijasta kaksi yltää mita-
leille, on se vähintäänkin hyvä saavutus.  

leista mahdollisemman moni jatkaa 
Sotshiin asti. Toistaiseksi vasta mo-
lemmat mitalistit ovat jatkostaan il-
moittaneet.
- Tärkeää on saada mukaan uusia 
urheilijoita. Menestyjäksi voi nous-
ta hyvin nopealla aikataululla, kuten 
15-vuotias ruotsalainen Zebastian 
Modin, joka saavutti pronssia näkö-
vammaisten maastohiihdon sprintis-
sä, Mustonen sanoo kisojen nuorim-
man urheilijan yllätyksestä. 

Joukkuelajeista lähimpänä talvipara-
lympiaedustusta on pyörätuolicur-
ling-joukkue, joka on viime vuosina 
kehittynyt nopeasti hyvälle tasolle. 
Lajia on harrastettu Suomessa vasta 
kolme vuotta.
- Tämän vuoden marraskuussa jär-
jestettävät lajin MM-karsinnat näyt-
tävät ensimmäistä kertaa todellisen 
tasomme maailmalla. Uskon, että jos 
kehitys jatkuu samanlaisena tulevina 
vuosina, tulemme näkemään joukku-
een jo Sotshissa. Kelkkajääkiekossa 
sen sijaan tie on vielä alussa. Tärkein-
tä on nyt saada lajille lisää harrastajia 
ja alkaa rakentamaan joukkuetta vä-
hitellen tavoitteena vuoden 2018 pa-
ralympialaiset, Paralympiakomitean 
kehittämispäällikkö Tommi Ojanen 
sanoo..

Suomi palasi kahdeksan vuoden tau-
on jälkeen mitalikantaan jo ensim-
mäisenä päivänä, kun Maija Löy-
tynojan täydellinen ammunta ja 
erinomaisen luistavat sukset siivit-
tivät hänet hopealle ampumahiih-
don takaa-ajossa. Toinen mitali tuli 
päätöspäivänä, kun Ilkka Tuomisto 
sai pronssisen paralympiamitalinsa 
sprintissä. Venäjän voittamassa mita-
litilastossa Suomi oli sijalla 16. 
- Taustat ja Torinon mitalittomuus 
huomioiden kokonaistulosta voi pi-
tää kiitettävänä. Joukkueen panokseen 
pitää olla tyytyväinen, sanoo joukku-
eenjohtaja Kimmo Mustonen.

Kolmen mitalin tavoitteesta jäi uu-
pumaan yksi kultamitali, mutta hie-
man paremmalla onnella sekin olisi 
voinut tulla. Tuomisto kärsi päämat-
kallaan perinteisen kympillä pitä-
mättömistä suksista, mikä pudotti si-
joituksen yhdeksänneksi. 
- Ei ollut pitoa ollenkaan koko mat-
kalla, eikä oikein tasatyönnöllä jaksa 
pukata noita mäkiä. Ei siitä sitten oi-
kein tullut mitään. Tällaista tämä hiih-
tourheilu on, monta osa-aluetta pi-
tää olla kunnossa ja jos yksin pettää, 
se on raaka peli ja tulos huono, Tuo-
misto totesi pettymyksen jälkeen.

Olosuhteet tiedettiin etukäteen 
haastaviksi, mikä juuri Tuomiston 
kohdalla koettiin konkreettisesti ja 
tylysti. Vastaavasti taas saaduissa mi-
taleissa huollon onnistuminen oli rat-
kaisevassa roolissa, sillä kilpailu mita-
leista on kovaa. Hieman paremmalla 
onnistumisella alppihiihdossa olisi 
ylletty pistesijalle, nyt neljä kilpailua 
laskeneen Katja Saarisen parhaaksi 
jäi yhdeksäs sija. Yksijalkaisten ase-
ma erityisesti naisten alppihiihdossa 
puhututti Whistlerissäkin. 

- Alpissa tulee tällä hetkellä konkreet-
tisimmin esiin luokittelujärjestelmä, 
kun paraskaan yksijalkainen ei ole lä-
helläkään mitaleita. Tiettyjä muutok-
sia kerroinjärjestelmään on onneksi 
tulossa, sanoo Mustonen.

Haussa suomalaisversio 
Zebastian Modinista
Whistlerissä nähtiin jälleen, että kil-
pailu vammaisurheilun huipulla ki-
ristyy entisestään. Menestyminen 
vaatii ammattimaista panostamista 
ja kaikkien osatekijöiden onnistumis-
ta ratkaisevalla hetkellä. Seuraavia 
talviparalympialaisia ajatellen Mus-

tosen toiveet 
ja tavoitteet 
ovat selvät: 
joukkuelajei-
hin pitää saa-
da joukkue ja 
yksilölajien 
puolella toi-
veena on, että 

Whistleris-
sä kilpail-

Ilkka Tuomisto juhli 
Vancouverissa para-
lympiapronssia.
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Lumilautailusta uusi 
paralympialaji?
Kanada jatkaa aktiivista työtään, että 
soveltavasta lumilautailusta tulisi pa-
ralympialaji mahdollisemman pian. 
Kovasta yrityksestä huolimatta Van-
couveriin laji ei vielä ehtinyt, mutta 
Whistlerissä asia otettiin taas esille. 
Lajin tulo paralympiaohjelmaan on 
keskimäärin seitsemän vuoden pro-
sessi. Toisaalta esimerkiksi olympia-
ohjelmaan laji tuli Naganoon 1998 
hyvin nopealla aikataululla.
- Kanada on ollut edelläkävijä lumi-
lautailun eteenpäin viemisessä myös 
vammaisurheilun puolella. Siellä laji-
liitossa soveltava lumilautailu on in-
tegroitu, sillä on oma ohjelma ja kil-
pailuja. En usko, että muualla ollaan 
näin pitkällä, sanoo Paralympiako-
mitean valmennuspäällikkö Kimmo 
Mustonen.

Aktiivista toimintaa lajissa on myös 
lähinnä Yhdysvalloissa, Uudessa-See-
lannissa ja Italiassa. Lumilautailulla 
on kahdeksan miljoonaa harrastajaa, 
joten edellytykset myös vammais-
urheiluun harrastajien löytymiselle 
ovat hyvät. 

TEKSTI ADT

WADA koulutti 
urheilijoita 
paralympialaisissa 
suomalaisvoimin

Useat urheilijat ja muut joukkueen jä-
senet ottivat osaa WADA:n urheilijoi-
den koulutusohjelmaan vastaamal-
la dopingvisan kysymyksiin. Parhaat 
antidopingasiantuntijat palkittiin ha-
tuilla ja huiveilla. 
- Lähes kaikki Suomen joukkueen 
jäsenet kävivät vastaamassa kysy-
myksiin ja tietämys oli kiitettävää. 
Suomalaisten valkoisia takkeja so-
mistivatkin useat raidalliset kaulalii-
nat, toteaa ADT:n viestintäpäällikkö 
Susanna Sokka. 
WADA:n koulutusprojektia vei para-
lympialaisissa eteenpäin neljän hen-
gen joukko. Kahden WADA:n työnte-
kijän lisäksi mukana olivat edustajat 
Suomen Antidopingtoimikunnasta 
sekä Tšekin antidopingtoimistosta.
- Olihan se hieno ja ainutkertainen ko-
kemus. Uskon, että kutsu paralympia-
laisiin oli WADA:n tapa antaa tunnus-
tusta suomalaiselle antidopingtyölle 
sekä kannustaa meitä kehittämään 
omaa Puhtaasti paras –ohjelmaam-
me, kertoo Sokka.

TEKSTI HEIDI LEHIKOINEN 

TEKSTI HEIDI LEHIKOINEN KUVA SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA

Lajilla on kaksi kansainvälistä kat-
tojärjestöä, joista toinen – Kan-
sainvälinen lumilautailuliitto WSF 
– on ottanut soveltavan lumilau-
tailun vahvasti asiakseen.
- Lumilautailussa kilpailtaisiin lu-
milautakrossista sovelletussa la-
jissa, jossa laskettaisiin yksitellen. 
Periaatteessa hiihtolajien tapaan 
mukana olisivat pystylaskijat, kelk-
kalaskijat ja näkövammaiset. Kelk-
kalaskijoiden ja näkövammaisten 
osalta toiminta on vielä pientä, sa-
noo Mustonen.

Suomessakin lumilautailu on suo-
sittu laji. Vaikka toiminta painottuu 
lumikouruun, uskoo Mustonen la-
jin kiinnostavan eri vammaryh-
miä. 

Toisena uutena lajina keskuste-
luissa on jo vuodesta 2006 lähtien 
ollut proteesijääkiekko. Se sopisi 
hyvin myös Suomelle, sillä lajista 
löytyy jo menestyvä joukkuekin.

Tanja Kari valittiin Kansainvälisen 
Paralympiakomitean Hall of Fameen
Maastohiihtäjä Tanja Kari, yhdysval-
talainen alppihiihtäjä Chris Waddell 
ja saksalainen hiihtovalmentaja Rolf 
Hettich nimettiin Kansainvälisen Pa-
ralympiakomitean Hall of Fameen 
juhlatilaisuudessa Whistlerissä.

Lämminhenkisessä tilaisuudessa 
kuultiin useita liikuttavia puheita ja 
kiitoksia sekä nähtiin mm. kahdek-
san vuotta sitten uransa lopettaneen 
Karin voittotunnelmia Salt Lake Cityn 
kisoista. Karille valinta toisena suo-
malaisena kyseiseen Hall of Fameen 
merkitsi paljon.
- Tämä tuo takaisin niihin hetkiin, nii-
hin lukuisiin vuosiin mitä olin hiihdon 

parissa kilpa- ja huippu-urheilijana. 
Tietyllä tavalla tämä tuntuu kiitokse-
na sille, mitä minä annoin urheilulle 
ja vammaisurheilulle, sanoi kiitospu-
heessaan paikalla ollutta äitiään kiit-
tänyt Kari.

Välähdykset Salt Laken paralympia-
laisista toivat luonnollisesti mieleen 
hyviä muistoja.
- Muistan joka ikisen hetken. Oli kiva 
nähdä pikku pätkä taas, tiivisti Kari.

Vuonna 2006 Hall of Fameen valittiin 
ensimmäinen suomalainen: maasto-
hiihtäjä Jouko Grip.
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Selittääkö raha menestystä 
paralympialaisissa?

Talviparalympialaisia on järjestet-
ty vuodesta 1976 lähtien ja Suomi 
on ollut paralympialaisissa mukana 
aina. Suomen menestyksen kulta-
aika ajoittui paralympialaisiin ennen 
2000-lukua. Vuosien 1980 ja 1984 pa-
ralympialaisissa Suomi sijoittui mi-
talitaulukossa toiseksi. Mitalisadetta 
kuvaa se, että vuosina 1980, 1984 ja 
1994 suomalaisten paralympiaurhei-
lijoiden voittama mitalimäärä ylitti 
joukkueen jäsenten lukumäärän.

Yhtenäiset piirteet
Tietyn kansakunnan menestystä 
on perinteisesti pyritty selittämään 
maan vauraudella, väestömäärällä 
tai yhteiskuntamallilla. Toisaalta on 
voitu keskittyä yksittäisten urheilijoi-
den ominaisuuksiin, esimerkiksi pe-

rintötekijöihin. Näiden väliin sijoittuu 
selitysmalli, joka pyrkii vertailemaan 
eri maiden urheilujärjestelmiä sekä 
urheilun ohjelmapolitiikkaa. Menes-
tyneiden huippu-urheilumaiden ur-
heilujärjestelmistä löytyy yhtenäisiä 
piirteitä, kuten mm.

TEKSTI TUTKIJA JARI LÄMSÄ, KIHU
KUVAT SATU BELL

Kansainvälisestä menestyksestä on tullut yhä selvem-
min yksi vammaisurheilutoimijoiden keskeinen tavoi-
te. Vammaisurheilijoista on varsin nopealla tahdilla 
muokattu päämäärätietietoisesti ja ammattimaisesti 
valmennettuja huippu-urheilijoita. Samanaikaisesti 
suomalaisen vammaishuippu-urheilun menestys on 
ollut laskusuuntaista.

1) integroitu urheilupolitiikka, jossa 
eri toimijoiden roolit ovat selkeät ja 
vuoropuhelu tehokasta,
2) järjestelmä lahjakkuuksien tunnus-
tamiseksi ja kehittämiseksi,
3) hyvin rakennettu kilpailujärjestel-
mä,
4) huippu-urheilijoiden tarpeisiin so-
veltuvat olosuhteet ja
5) riittävä rahoitus sekä jokaisen lajin 
perusteellinen suunnittelu ja kehitys-
prosessi.

Norja on keskittänyt sekä vammais-
huippu-urheilun että vammattomien 
huippu-urheilun kehittämisen vah-
vasti lajien ja Olympiatoppenin vas-
tuulle. Myös Kanada on 2000-luvulla 

 
KUVIO 1. Suomen, Norjan ja Kanadan sijoitus talviparalympialaisten 
mitalitaulukossa v. 1980-2010

1980 Geilo
MAAT MITALIT

Norja 23+21+10=54

Suomi 15+7+12=34

Itävalta 6+10+6=22

Ruotsi 5+3+8=16

Sveitsi 4+2+3=9

1994 Lillehammer
MAAT MITALIT

Norja 29+22+13=64

Saksa 25+21+18=64

USA 24+12+7=43

Ranska 14+6+11=31

Venäjä 11+11+8=30

7. Suomi 6+7+12=25

2010 Vancouver
MAAT MITALIT

Venäjä 12+16+10=38

Saksa 13+5+6=24

Kanada 10+5+4=19

Ukraina 5+8+6=19

USA 4+5+4=13

16. Suomi 0+1+1=2
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ottanut isoja askelmia vammaishuip-
pu-urheilun kehittämisessä. Suomes-
sa kyseisiä toimenpiteitä on tehty, 
mutta ei vastaavissa mittakaavoissa.  

Suomi ja Norja hiipuivat
Ensinnäkin Norja ja Suomi kuuluvat 
vammaisurheilun ensimmäisen aal-
lon menestyjiin. Pohjoismaisen hy-
vinvointivaltion kasvu heijastui näis-
sä maissa myös vammaisurheilun 
asemaan. Suomessa opetusministe-
riön tuki mahdollisti osallistumisen 
paralympialaisiin suurella, noin 30 
urheilijan joukkueella. Myös hiihto-
painotteinen lajivalikoima suosi Poh-
joismaita, jotka yhdessä Itävallan ja 
Saksan kanssa kahmivat merkittävän 
osuuden mitaleista 1970- ja 1980-lu-
vuilla.

Suomen menestys hiipui 1990-luvun 
aikana, kun taas norjalaiset pysyivät 
mitalitilaston kärjessä 1990-luvulla-
kin. Yhtenä selittävänä tekijänä voi-
daan pitää Lillehammerin olympia- ja 
paralympialaisia vuonna 1994.

Suurten urheilukilpailujen, etenkin 
olympia- ja paralympialaisten, isän-
nyys vaikuttaa yleensä merkittävästi 
isäntämaan menestykseen. Kisojen 
eteen tehdään valtavasti työtä, kan-
sakunta panostaa urheiluun laajasti, 
uusien ideoita ja yhteistyötä syntyy, 
kisat innostavat myös urheilijoita. 
Tällaisista merkittävistä tapahtumis-
ta käytetään nimitystä fokusoiva ta-
pahtuma.

Myös norjalaiset uudistivat urhei-
lujärjestelmää 1980-luvulta lähtien 
ja 1990-luvun puolivälistä lähtien 
vammaisurheilua integroitiin koko-
naisuuteen mukaan. Vuoden 2006 
jälkeen vammaishuippu-urheilijat 
ovat olleet mukana täysimääräisesti 
Olympiatoppenin toiminnassa.   

Norjaa on Suomessa pidetty vam-
maisurheilun integraatioprosessin 
mallina, mutta ainakaan talviurhei-
lun menestyskulttuuria ei Norjassa 
ole talviurheilussa pystytty heijas-
tamaan paralympiaurheiluun. Onko 
kyse sukupolven vaihdoksesta, laji-
kulttuurien muuttumisesta vai laa-
jemmista ongelmista norjalaisessa 

vammaishuippu-urheilussa jää tä-
män artikkelin ulkopuolelle.

Kanada isännöi juuri päättyneet Van-
couverin kisat ja juhli oman fokusoi-
van tapahtuman jälkeen loistavaa 
menestystä sekä olympia- että pa-
ralympiakisoissa. Vähentyneet luo-
kat (hiihto) ja toisaalta uusien lajien 
(kelkkajääkiekko, alppilajit) mukaan 
tulo ovat mahdollistaneet uusien 
maiden nousun vammaishuippu-ur-
heilun ykkösluokkaan. Toisaalta Ka-
nada on panostanut paljon resurs-
seja myös vammaishuippu-urheilun 
kehittämiseen. Kanadalaista urhei-
lujärjestelmää on uudistettu vahvas-
ti 1990-luvulta lähtien ja viimeisen 
vuosikymmenen aikana kehitys on 
kiihtynyt. Kanadalaisten huippu-ur-
heiluohjelma (own the podium) pa-
nosti noin 80 miljoonaa euroa huip-
pu-urheilun kehittämiseen. Rahaa 
käytettiin valmennukseen, lääke-
tieteellisiin tukitoimiin sekä uuden 
teknologian hyödyntämiseen ”top 
secret” –ohjelman avulla. Paralym-
piaurheilu – nimenomaan talvilajit – 
hyötyivät ohjelmasta noin 8 miljoo-
nan euron verran kuluneen neljän 

vuoden aikana. Muun muassa väline-
kehitys, tuulitunnelit sekä kansainvä-
liset kilpailukontaktit nostivat kana-
dalaisen vammaishuippu-urheilun 
uudelle tasolle.

Avaintekijänä oman 
toiminnan kehittäminen
Suomessa, kuten monessa muis-
sakin länsimaissa, julkisen sekto-
rin panostus vammaisurheiluun on 
kasvanut etenkin huippuvammais-
urheilun kohdalla. Vammaishuippu-
urheilu on etsinyt ja löytänyt uusia 
toimijoita ja yhteistyökumppaneita. 
Kasvaneet resurssit ja uudet toimin-
tamuodot eivät ainakaan vielä ole 
jalostuneet menestykseksi. Niinpä 
rekrytointi ja valmennuksen laadun 
kohottaminen ovat nousseet para-
lympiaurheilun suurimmiksi huolik-
si – ei vain Suomessa, vaan yleisesti 
koko vammaisurheilun maailmassa. 
Tässä kehityksessä omien heikkouk-
sien ja vahvuuksien tunteminen sekä 
muiden maiden toiminnan tarkkailu, 
vertailu ja oppiminen sekä oman toi-
minnan jatkuva kehittäminen nouse-
vat avaintekijöiksi..
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Joukkuepeliä 
kotona ja kentällä

Maalipallon Onnela-turnauksessa 
tammikuun lopulla pelasivat sekä 
SM-sarja- että divarijoukkueet. Myös 
Katjan seurajoukkue Näpäjä Pro 64 
osallistui turnaukseen.
- Pelaan mielelläni laitapaikkaa. Pys-
tyn vaihtamaan puolelta toiselle ja 
osaan lukea peliä hyvin.
Sen sijaan keskellä Katja ei viihdy niin 
hyvin.
- Keskipaikalla täytyy torjua prosen-
tuaalisesti enemmän. Torjuntojen 
osuus nousee noin 70 prosenttiin, 
hän perustelee.
Katja kuuluu naismaajoukkueen ko-
keneeseen pelaajakaartiin. Onnelan 
turnauksessa yli kymmenen vuotta 
sitten Katja tapasi tulevan miehensä.

- Usein tieto maalipallosta kulkee 
tuttujen kautta. Sisaret ja avopuoli-
sot ovat todella tervetulleita erilai-
siin toimitsijatehtäviin.

Maalipalloharrastuksen aloittami-
seen tarvitaan sisäpelikengät. Maa-
lipallon sarjatoiminta on keskittynyt 
isojen kaupunkien ympärille ja koti-
maisissa sarjoissa pelataan sekajouk-
kuein.
- Alle 18-vuotiaille pelaajille on oma 
valmennusryhmänsä, jotta koviin 
lajin perustaitoihin ja esimerkik-
si koviin heittoihin voi totuttautua. 
Pelikokemusta kannattaa hakea di-
varijoukkueista, Katja ohjeistaa.

TEKSTI OUTI LINDROOS
KUVAT NINA JAKONEN, KATJA HEIKKINEN

Katja Heikkisen perhe on tiiviisti mukana maalipallos-
sa. Maajoukkuepelaajan puoliso toimii tuomarina ja 
Mikael-poika seuraa pelejä joskus kentän laidalla.

Maalipalloa koko  
perheen voimin
Sami Heikkinen jääkiekkoili ja kiin-
nostui kaverinsa kautta maalipallos-
ta.
- Sami toimi pitkään miesten maa-
joukkueen huoltajana, mutta Mika-
elin kasvaessa hän on jäänyt siitä 
tehtävästä pois. Voin keskittyä pe-
laamaan, kun Sami pitää huolta per-
heestä.

Aviopari Heikkinen kohtaa toisensa 
myös pelikentällä, sillä Sami toimii 
tuomarina.
- Arvostan ja kunnioitan hänen tuo-
mioitaan pelikentällä. Samalla kent-
täpuoliskolla emme kuitenkaan ha-
lua pelata, Katja naurahtaa.

Maalipallon kotimaisissa sarjoissa nä-
keväkin voi pelata. Lajin sääntöihin 
kuuluu, että kaikki pelaajat käyttävät 
läpinäkymättömiä laseja. Pelin alussa 
tuomari tarkastaa jokaisen pelaajan 
silmäsuojat.

Lastenrattaat 
kuntolenkillä
Mikael-poika matkusti pienenä äitin-
sä mukana pelireissuilla.
- Mikael on matkustanut maajouk-
kueen mukana Ruotsiin ja USA:han. 
Hän oli silloin niin pieni, ettei varmas-
ti muista niistä myöhemmin mitään.

Viikoittaisen peliharjoituksen lisäksi 
perheenäidin ohjelmaan kuluu nel-

Katja Heikkinen (vas.) tositoimissa maalipallojoukkueen kanssa perinteisessä Onnela-
turnauksessa Tuusulassa tammikuussa 2010

Huipulla
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Maalipallon 
SM-lopputurnaus 
Tampereella
Maalipallon SM- ja 1-divisi-
oonan lopputurnaus järjes-
tetään 8. toukokuuta 2010 
Varalan Urheiluopistolla Tam-
pereella (Varalankatu 36). En-
simmäinen ottelu alkaa klo 
10.00 ja mitalien jako on oh-
jelmassa noin klo 17.00.

Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry, 
Timo Pelkonen, 
puh. 050 5965 015, 
www.vammaisurheilu.fi

Info

Lisätietoja

jä kuntoharjoitusta. Harjoittelua on 
tullut kokeiltua myös pienen lapsen 
kanssa, sillä muutama vuosi sitten 
Katja lähti kuntolenkilleen lastenrat-
taiden kanssa. Aivan pienen lapsen 
kanssa harjoittelu oli haastavaa, mut-
ta tätä nykyä yhteiset liikuntatuokiot 
sujuvat.
- Uimahallissa en voi päästää häntä 
kovin kauas luotani, enkä potkia jal-
kapalloa hänen kanssaan ainakaan 
hämärällä ilmalla. Silloin tällöin Mika-
el kyllä heittelee jo maalipalloakin ja 
huomaamattaan hän osaa ottaa es-
teitä huomioon, äiti kertoo.
Neljävuotias taapero jää turnausten 
ajaksi isänsä tai enonsa hoiviin.
- Tässä elämäntilanteessa turnaukset 
tuntuvat melkein lomalta. Voin huo-
letta jättää lapseni niiden ajaksi ko-
tiin.

Jännittävä kilpailukausi
Maajoukkuepelaajien kausi jatkuu 
syyskuusta toukokuuhun. Viikonlo-
punmittaisia turnauksia järjestetään 
parin kuukauden välein. Harjoitukset 
jatkuvat ympäri vuoden. Tänä vuon-
na Katja Heikkisen tavoitteet ovat 
korkealla, sillä naisten maajoukkue 
tavoittelee ensi kesänä Sheffieldin 
MM-kilpailuista paikkaa Lontoon pa-
ralympialaisiin.
- Odotan kovaa turnausta, sillä vas-
tassa on monta hyvää joukkuetta. 
Suomi on liikkuva joukkue, joten on-
nistuessamme voimme saavuttaa ta-
voitteen, Katja ennakoi..

TEKSTI HELI LAITINEN

Nuorten 
maalipallo-
joukkue 
Näkövammaisten Keskusliiton liikun-
tatoimi käynnisti kolmevuotisen pro-
jektin maalipallosta kiinnostuneille 
nuorille 2007-2009. Maalipalloleirien 
lisäksi tavoitteena oli valmentaa niitä 
nuoria, jotka halusivat aloittaa maa-
lipallon pelaamisen nuorten omassa 
joukkueessa. Vuosittain järjestettiin 
1-2 leiriä, joihin osallistui yhteensä 
noin 35 nuorta. Projekti huipentui vii-
me marraskuussa Ruotsissa järjestet-
tyyn nuorten Cannon Cup –maalipal-
loturnaukseen, jossa 16-20-vuotiaat 
maalipallon pelaajat pääsivät ensim-
mäistä kertaa mukaan kansainväli-
seen turnaukseen. 

Pelireissu antoi monelle nuorelle hui-
masti lisää itsevarmuutta arjesta sel-
viämiseen näkövammasta huolimat-
ta. Lisäksi se toi lisää pelivarmuutta 
ja intoa harjoitteluun. Nuoret saivat 
viettää yhdessä aikaa eri maista tul-
leiden nuorten kanssa ja he käytti-
vätkin erinomaisesti osaamaansa 
vierasta kieltä koko turnausviikonlo-
pun ajan. 

Sporttiklubin 
maalipalloleiri
Nuorten maalipalloleiri järjestetään 
28.-30. toukokuuta 2010 Jyväsky-
lässä Näkövammaisten koululla. Lei-
ri on tarkoitettu kaikille maalipallos-
ta kiinnostuneille 12-20-vuotiaille 
nuorille. Aikaisempaa pelikokemusta 
ei tarvita, sillä leirillä tutustutaan la-
jiin sen perusteista lähtien. Tarvitta-
vat varusteet saa lainaan viikonlopun 
ajaksi. 

Leirin hinta on 80 euroa (sis. majoi-
tus, ruuat, ohjelma, vakuutus). Mat-
kat omakustanteisesti.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 14.5. 
mennessä: Heikki Juvonen, puh. 044 
344 2604, heikki.juvonen@jynok.fi.
Järjestäjä: Suomen Vammaisurheilu 
ja –liikunta VAU ry.
Lue lisää: www.vammaisurheilu.fi 
(maalipallo).

Katja Heikkisen 4-vuotias Mikael
-poika osallistuu aktiivisesti 
perheen yhteisiin harrastuksiin.



22

Sportin iloa

VAU:n Sporttiklubi 
haluaa liikuttaa nuoria!
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta 
VAU ry:n nuoriso-ohjelma Sporttiklu-
bi tarjoaa monipuolista lajitoimintaa 
lapsille ja nuorille. Sporttiklubin vipa-
nat liikuttaa alle 13-vuotiaita lapsia 
ja perheitä. Sporttiklubin 13-19-vuo-
tiaat nuoret saavat leirien kautta 
mahdollisuuden tutustua moniin 
vammaisurheilulajeihin. VAU pyrkii 
toteuttamaan lajien kokeilupäiviä ja 
leirejä resurssiensa puitteissa, mut-
ta kuitenkin mahdollisimman mo-
nipuolisesti eri lajeissa läpi vuoden. 
Tarkoituksena on tarjota Sporttiklu-
bin ikäluokan lapsille ja nuorille lii-
kunta- ja urheiluelämyksiä omassa 
vammaryhmässään sekä yhdessä 
kaikkiin VAU:n vammaryhmiin kuulu-
vien lasten ja nuorten kanssa. 
- Toivomme, että mahdollisimman 
moni lapsi ja nuori löytää Sportti-
klubitoiminnan kautta itselleen mu-
kavan ja sopivan liikunnallisen har-
rastuksen. Joissakin lajeissa mm. 
pyörätuolirugbyssä mukaan tullaan 
usein myöhemmälläkin iällä, joten 

joidenkin lajien leireillä voi muka-
na olla myös yli 19-vuotiaita. Pääasia 
on, että kaikki kiinnostuneet saavat 
mahdollisuuden kokeilla. On tärkeää, 
että tarjontaa on myös myöhemmäl-
lä iällä vammautuneille henkilöille, 
kertoo lajikoordinaattori Suvi Aho.

Leiriltä kipinä lajiin
Sporttiklubivuosi 2010 käynnistyi 
Himoksella pidetyn alppihiihtoleiri-
viikonlopun merkeissä. Tammikuun 
soveltavan alppihiihdon pysty- ja 
kelkkalaskuleirille osallistui 15 aloit-
televaa ja jo kokenutta pysty- ja kelk-
kalaskijaa. 

Tammikuun lopussa leireiltiin Sport-
tiklubin yleisurheiluleirillä Kuorta-
neen urheiluopistolla. Leirille osal-
listui seitsemän nuorta sekä heidän 
vanhempansa. Leirin perinteeseen 
kuuluu, että samassa yhteydessä 
Kuortaneella on Suomen Urheilulii-
ton vammaisyleisurheilumaajouk-
kueen sekä nuorten vammaisyleis-

urheilijoiden talent-ryhmän leirit. 
Sporttiklubi oli myös mukana toteut-
tamassa helmikuisia Lumilauantai-
tapahtumia yhteistyökumppanei-
densa kanssa Ellivuoressa, Serenassa, 
Ounasvaaralla ja Leppävirralla. Lumi-
lauantai-tapahtumissa liikuttiin mo-
nipuolisesti talviliikuntalajien mer-
keissä. Tapahtumiin osallistui reilut 
70 vammaisten lasten ja nuorten 
perhettä. Maaliskuussa pyörätuo-
lirugbyleirille osallistui kymmenen 
uutta lajista kiinnostunutta nuorta. 
Lisäksi leirillä oli mukana jo lajin pa-
rissa olevia pelaajia. 

Sporttiklubin nuoret
Maalipalloleiri 28.-30.5.2010
Loiskutellen uintileiri 7.-11.6.2010

Parhaiten pysyt ajan tasalla leireistä 
ja tapahtumista seuraamalla VAU:n 
tapahtumakalenteria osoitteessa 
www.vammaisurheilu.fi

Näppäile nettiin

KUVA SUVI AHO

- Pyörätuolirugbya pidetään perinteisesti 
miesten lajina, mutta itse halusin lajin, joka on 
kunnolla fyysinen ja jossa nousee hiki pintaan. 
Leirillä sai myös hyviä vinkkejä pelaamiseen ja 
tuolin käsittelyyn, summasi Ronja Venesperä 
leiriviikonlopun antia.
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Liity 
Sporttiklubiin!
Sporttiklubin henkilöjäsenenä 
saat liittymislahjana Sporttiklu-
bin t-paidan. Jäsenetuihin kuu-
luvat maksutta Vammaisurhei-
lu & -liikunta -lehti viisi kertaa 
vuodessa, tiedotusta ja liikun-
taneuvontaa, paikalliset Sport-
tiskerhot, Junior Games –kisat 
kahdesti vuodessa, leirit, tapah-
tumat sekä muut lasten ja nuor-
ten omat projektit.

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

Sporttiklubiin 

liittyminen on 

maksutonta!

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

Sporttiklubin 
Loiskutellen uintileiri

Ruokailut ta-
pahtuvat sei-
sovasta pöy-
dästä. Leirin 
hinta on 350 
euroa sisältäen 
majoituksen, ruo-
kailut, opetuksen, ohjauksen, avusta-
misen, leirivakuutuksen ja oheisoh-
jelman. 

Ilmoittautumiset 5.5. mennessä 
osoitteessa www.vammaisurheilu.fi 
(tapahtumakalenteri). Ilmoittautues-
sa on kerrottava seuraavat asiat: leiri-
läisen nimi, sotu (vakuutusta varten), 
osoite, huoltajan puhelinnumero ja 
sähköposti, kuvaus vammasta, mah-
dollinen apuvälineen käyttö ja miten 
vamma/pitkäaikaissairaus näkyy liik-
kumisessa, avustuksen tarve, uima-
taito, mahdollinen erityisruokavalio, 
lupaus valo-/videokuvaamiseen ja 
muut sellaiset seikat, jotka leirin vas-
tuuvetäjän on hyvä tietää esim. toi-
mintakyky, avustustarve, lääkitys jne. 
Leirille valitaan 20 leiriläistä hakemus-
ten perusteella ja valituille leiriläiselle 
lähetetään kutsu leirille 10.5. Kutsun 
mukana leiriläiset saavat myös alus-
tavan leiriohjelman, maksuohjeet 
sekä matkustusvinkit. 

Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry, Maija Etholén, 
puh. (09) 4257 9824, 
maija.etholen@vammaisurheilu.fi 
tai Seppo Loiske, 
puh. 040 755 6484 (iltaisin)

Sporttiklubin perinteinen Loiskutel-
len uintileiri järjestetään 7.–11. ke-
säkuuta 2010 Kuortaneen urheilu-
opistolla. Leirillä uidaan ja kehitetään 
uimataitoja kaksi kertaa päivässä ko-
keneiden uinninopettajien johdolla. 
Tarjolla on myös muuta mukavaa lii-
kunnallista ajanvietettä.

Leiri on tarkoitettu noin 9–20-vuoti-
aille liikunta-, näkö- ja kehitysvam-
maisille sekä elinsiirron saaneille 
nuorille, jotka haluavat oppia uinti-
tekniikkaa. Perusvaatimuksena on 
uimataito eli leiriläisen tulee osata 
uida itsenäisesti, ilman uinnin apuvä-
lineitä ja avustajaa altaassa tai altaan 
reunalla, vähintään 50 metriä. Huom! 
Leirillä uidaan 2x2h päivittäin ja tä-
män lisäksi ohjelmassa on muuta lii-
kunnallista aktiviteettia, joten leiri on 
fyysisesti suhteellisen raskas. 

Majoitus on Kuortaneen urheiluopis-
ton tiloissa, kahden hengen huoneis-
sa. Huoneet ovat liikuntaesteettömät. 

Lähde 

mukaan!

Yhteistyössä:
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Sportin iloa TEKSTI JA KUVAT EEVA PAASIKARI

Kevään Junior Games -kisoissa 
näkyi harjoittelun tulos
Kevään Junior Games -kisat järjestettiin 14.–15. huh-
tikuuta 2010 Kuortaneen Urheiluopistolla. Kisoihin 
osallistui reilut sata lasta ja nuorta kilpaillen maalipal-
lossa, uinnissa, bocciassa, salibandyssa ja puhallusti-
kassa. Susanna Halme osallistui kisoihin toista kertaa 
ja ylsi näkövammaisten sarjassa 25 metrin selkäuin-
nissa toiseksi ja 50 metrin sekauinnissa voittoon.

Susanna aloitti viime syksynä uinti-
harjoittelun kahdesti viikossa tähdä-
ten parempaan aikaan kevään Junior 
Games -kisoissa. Ja Susanna paransi-
kin aikaansa, jopa 8 sekunnilla.
– Olen todella tyytyväinen suorituk-
seeni. Laitoin kisassa kaikki peliin, 
sanoo uimari kisan jälkeen. Junior 
Games -kisat ovat Susannan mieles-
tä todella hyvät, kun vammaisurhei-
lun nuorten harrastekilpailuja jär-
jestetään vähän. Myös kisoissa ollut 
oheisohjelma, bilekeilailu, oli sekä 
Susannalle että muille osallistujille 
mieluinen.

Uinnin ja ratsastuksen 
tasapainottelua
Uinti ei ole kuitenkaan Susanna Hal-
meen päälaji, vaan ratsastus, jota hän 
harrastaa useamman kerran viikossa. 
Välillä ratsastaminen on vienyt aikaa 
myös uimiselta. Molempien lajien 
harrastaminen on kuitenkin Susan-
nalle niin mieluista, että molemmille 
harrastuksille löytyy aikaa.

Usein perheiden vanhemmat ovat 
vahvasti mukana lastensa harras-
tetoiminnassa. Aktiivisen Halmeen 
perheen äiti Nina Halme on mukana 
ratsastusjaostossa ja isä Juha Halme 
toimii Susannan isoveljen jalkapal-
lojoukkueen joukkueenjohtajana ja 
hän aloitti myös maalipallon tuoma-
ritoiminnan puolitoista vuotta sitten.
- Talvikaudella riittääkin vähän enem-
män aikaa, kun muut perheen har-
rastukset sijoittuvat enemmän kesä-
kauteen, kertoo Juha.
Halmeen perhe harrastaa kuitenkin 
ympärivuotisesti.
- Ei meidän perheellä kyllä aika käy 
pitkäksi, hymyilee Juha ja Susanna.

Uutuutena bilekeilailu
Kuortaneen Urheiluopistolla kokoon-
tui 13 eri koulun koululaisia kilpaile-
maan ja viettämään yhteistä aikaa. 
Kisat järjestettiin muuten tutuissa 
merkeissä, mutta kisadiscon sijaan 
tällä kertaa rentouduttiin bilekeilai-
lun parissa. Bilekeilailussa perintei-
nen kisadisco oli siirretty keilahalliin, 

jossa oli samanaikaisesti mahdolli-
suus myös kokeilla keilaamista. Tun-
nelma oli huipussaan, kun lapset ja 
nuoret keilasivat, tanssivat ja vietti-
vät yhdessä aikaa. Palaute oli hyvää 
ja sama järjestely on odotettavissa 
myös ensi vuonna.

Kisojen tulokset: 
www.vammaisurheilu.fi

Susanna Halme osallistui Junior Games 
–kisoihin toista kertaa.
- Uintiaika parani reippaasti, iloitsi 
Akaalla Hirvialhon koulua käyvä Su-
sanna. Isä (vas.) oli myös tyytyväinen 
tyttärensä suoritukseen.

Seuraavat Junior Games –kisat 
järjestetään 24. marraskuuta 
2010 Jyväskylän Hipposhal-
lissa. Lajeina ovat yleisurhei-
lun moniottelu, sokkopingis ja 
sukkulaviesti. 
Lue lisää: 
www.vammaisurheilu.fi.

Info

Junior Games -kisoissa kisattiin 
mm. salibandyssä.
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Tilaa Vammaisurheilu & -liikunta -lehti!

JÄSENHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta -lehti
 20 euroa/vuosi 

TILAUSHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta -lehti
 30 euroa/vuosi
 

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 VAU:n jäsenyhdistyksen jäsen:                      en          kyllä

Jäsenyhdistyksen/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 Etholén, puh. (09) 4257 9824.
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Vipanat liikkuvat

Info

Leirikesä 2010
Kaikille avoimia lasten Sporttileirejä 
järjestetään jälleen tänäkin kesänä 
useilla paikkakunnilla ympäri Suo-
mea. VAU on mukana yhteistyössä 
SLU-aluejärjestöjen kanssa. Ota roh-
keasti yhteyttä oman alueesi SLU-jär-
jestöön ja kysy lisää!

Soveltava Sporttileiri
7.-10.6.2010, Lapin Urheiluopisto 
(Rovaniemi) 
www.lapinliikunta.com, 
Maarit Toivola, puh. 040 487 7321.

Kaikille avoin Sporttis liikuntaleiri
8.-11.6.2010, Vuokatin Urheiluopisto
www.kainuunliikunta.fi, Ira Liuski, 
puh. 044 532 5918.

Nuori Suomi Soveltava Sporttileiri
9.-11.6.2010, Siilinjärvi
www.pohjois-savonliikunta.fi, Anne 
Kekäläinen, anne.kekalainen@
pohjois-savonliikunta.fi, 
puh. (017) 369 8603, 050 560 5437.

Soveltavan liikunnan leiri
8.-11.6.2010, Joensuu
www.pokali.fi, Pasi 
Majoinen, puh. 0400 920 237.

Hämeen JunioriSportti 
-liikuntaleiri
14.-17.6.2010, Ylöjärvi 
www.hlu.fi, Sanni 
Harju, sanni.harju@hlu.fi, 
puh. 020 748 2612.

Paralympialaiset 
tutuksi on tuhti 
paketti lajitietoutta 
ja liikuntavinkkejä

Suomen Paralympiakomitean 
tuottama Paralympialaiset tutuksi 
–materiaali on saanut jopa odotet-
tua suuremman suosion. Kouluihin 
ja muuhun liikuntakasvatukseen 
suunnatun materiaalin toinenkin 
painos on jo lähes loppu, ja pa-
lautekyselyn pohjalta opukselle 
on myös ollut selvä tarve. Sitä on 
jaettu lähinnä opettajille lähes 700 
kappaletta.

Ensimmäistä kertaa toteutettu kat-
tava tietopaketti sisältää runsaas-
ti lajiesittelyjä ja liikuntavinkkejä, 
joita on helppo toteuttaa melkein 
missä vaan. Urheilijoiden haastat-
telut puolestaan kertovat innos-
tavia tarinoita siitä, miten suoma-
laishuiput ovat lajinsa löytäneet 
ja minkälaisia muistoja heillä on 
uransa varrelta. Materiaalista to-
teutetussa palautekyselyssä pidet-
tiin siitä, että 80-sivuinen opus toi 
uusia vinkkejä ja lajeja kouluissa 
kokeiltaviksi. Sen on koettu myös 
toimivan erinomaisena markki-
nointimateriaalina paralympialaje-
ja ja paralympialaisia esiteltäessä. 

Tilaajilleen maksuton materiaali 
lähetettiin myös kaikille Paralym-
piakomitean, Olympiakomitean 
ja Olympia-Akatemian yhteistyös-
sä toteuttaman Vancouver 2010 
–kouluprojektin osallistujille. Seu-
raavaa yhteisprojektia, Lontoo 
2012 –kouluprojektin materiaalia 
on tarkoitus aloittaa lähikuukau-
sina.

Materiaali on 
ladattavissa 
osoitteessa 
www.para-
lympia.fi.

Sporttiaction –liikuntaleiri 
8.-11.6.2010, Kouvola 
www.kymli.net, Jarno Kiintola, 
jarno.kiintola@kymli.net, 
puh. 040 745 6414.

Sporttis –lajileiri
3.-5.8.2010, Salo
www.liiku.fi, Anna 
Pakkanen, anna.pakkanen@liiku.fi, 
puh. 040 900 0842.

Pitkis-Sport Futuurileiri
5.-9.7.2010, Kokemäki
www.pitkissport.net, 
arkisin klo 8-16 Johanna Kuusisto, 
puh. 044 701 1412, 
johanna.kuusisto@pori.fi.

Leiriohjaajaksi tai 
-avustajaksi kesän leireille?
Leirikesä tarjoaa myös mielen-
kiintoisen ja monipuolisen ke-
sätyöpaikan, joten ota rohkeas-
ti ota yhteyttä! Leirit ovat myös 
oiva oppimisen paikka eri alo-
jen opiskelijoille ja ammattilai-
sille.

Lisätiedot: SLU-alueet tai VAU, 
Tuomas Törrönen, tuomas.tor-
ronen@vammaisurheilu.fi, puh. 
050 408 6152.
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leen. Vaihtuvat elementit voit kiinnit-
tää esimerkiksi sinitarralla.

Motorista rataa mattoineen 
voi hyvin kuvata legoalustalla 
ja erimuotoisilla palikoilla. 

Tutun liikkeen, pelin tai leikin 
harjoittelua voi piristää uusilla 

välineillä ja ideoilla.

Lasten liikuntakerhojen ohjaajat jakavat 
näillä sivuilla vinkkejä toisilleen.

Aloita seikkailu syöksymällä läpi tiheän heinikon (sa-
nomalehdet teipattuna ovenkarmeihin), ryömimällä 
lepakkoluolaan (pöytä, jonka päällä on peitteet ja ka-
hisevia suikaleita esimerkiksi jätesäkistä), kulkemalla 
pitkin kuoppaista polkua (ryömiminen tai konttaami-
nen möykkyisten peittojen ja tyynyjen yli), kapuamal-
la vuorten yli (sohva tai nojatuoli). Lopuksi voi kesyttää 
villin biisonin (aikuinen ratsuna).

Vipanavinkki sisältää ideoita kotona leikkimiseen ja perus-
liikuntaan. Vinkit oppaasta Leikin ja liikun Lennun kanssa 
(2000). Opas löytyy pdf-muodossa osoitteesta  www.vammais-
urheilu.fi.

TEKSTI ANTTI RUSI JA AIJA SAARI 
KUVA AIJA SAARI

Kohokartta auttaa hahmottamaan 
salin ja sen toimintapisteet, niiden 
sijaintia ja etäisyyttä toisistaan, sekä 
esimerkiksi kiertosuuntaa. Huomaa, 
että kiertosuunta pysyy samana eri 
kerhokerroilla, vaikka tehtävät vaih-
tuisivatkin.

Tarvitset pahvilaatikon, joka 
kuvastaa salia, sen seiniä ja 

lattiaa. Keksi millä materiaalilla ku-
vaat esimerkiksi puolapuuseinää (tu-

Kohokartta
litikut), ikkuna-
seinää (sininen 
kangaspala), ovea 
(tulitikkulaatikko), renkai-
ta (nappi), köysiä (narun pätkä) ja 
koripallokoreja (askartele koripallo-
telineen sukka esimerkiksi sipuli- tai 
hedelmäpussin verkkokankaasta ja 
kiinnitä pahviseen rinkulaan). Käytä 
rohkeasti taustasta erottuvia värejä.

Liimaa pysyvät elementit paikoil-

1. 2.

3.

TEKSTI AIJA SAARI PIIRROS PETTERI TIKKANENVIPANAVINKKI

Ryömi intiaanien 
seikkailuun

TEKST
KUVA

OHJAAJAVINKKI

Turun Sporttiskerhon vetäjä Antti Rusi 
(oik.) esittelee leiriohjaaja Kyra-Liille ja 
Saijalle Ekvallan uimannasta tehtyä ko-
hokarttaa Pajulahdessa 2009.
- Leikkuualustaan oli helppo kaivertaa 
kuvioita. Näin sain aikaan kohokartan, 
joka kestää kosteutta ja monta tunnus-
telukertaa, kertoo Antti.
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Vipanat liikkuvat

Suomen Urheilumuseon toiminnal-
linen Seikkailumatka paralympialai-
siin –näyttely tutustutti helmikuus-
ta lähtien lapsia paralympialajeihin. 
Ensimmäiset pari kuukautta näyttely 
oli avoinna päiväkoti-ikäisille, huh-
tikuussa eka- ja tokaluokkalaisille. 
Näyttelystä poistui iloisia, touhuk-
kaan näköisiä lapsia.  

Näyttelyssä sai pelata istumalento-
palloa, sovellettua maalipalloa, ko-
keilla petanquen sukuista bocciaa 
sekä talvisista paralympialajeista cur-
lingia. Paralympialaisten yleisurhei-
lulajina esiteltiin keihäänheitto, jossa 
lapset heittivät vaahtomuovista kei-
hästä erityisestä heittotuolista. Esillä 
oli myös lasten rugbypyörätuoli sekä 
juoksupyörä, joita sai kokeilla.
- Päiväkotiryhmät ottivat näyttelyn 
hyvin vastaan ja olemme saaneet po-
sitiivista palautetta. Lapset kokeilivat 
hyvin ennakkoluulottomasti esimer-
kiksi maalipalloa silmät peitettynä tai 

kulkivat sokkona pientä pujottelu-
rataa kaverinsa avustuksella, kertoo 
museolehtori Jonna Kokkola.

Kokkolan mielestä erityisen muka-
vaa on ollut, että mukana olleet jouk-
kuelajit mahdollistivat yhdessä teke-
misen. Näyttelyssä oli mukana myös 
Paralympialaiset tutuksi –materiaa-
lissakin nähtyjä Kaisa Lekan kuvituk-
sia.
- Lekan kuvat ovat helposti lähestyt-
tävinä ja kertovina kohderyhmää aja-
tellen ainutlaatuisia, kehuu Kokkola.

Näyttelyssä kävi helmi-maaliskuussa 
noin 90 päiväkotiryhmää ja lapsia ar-
kipäivinä reilut 1 200. Muutama ryh-
mä tuli muilta ryhmiltä kehuja kuul-
tuaan.
- Pari ryhmää olisi tullut uudestaan-
kin, jos vain sopiva aika olisi löytynyt. 
Saimme myös itse näyttelystä paljon 
hyvää palautetta suoraan käyneiltä 
ryhmiltä. 

Terveysliikuntatoimikunnan mietin-
nön pohjalta koottu perheliikunta-
verkosto on toiminut vuodesta 2003 
lähtien. Perheliikuntaverkoston jä-
senenä Suomen Mielenterveysseura 
sai vuodelle 2009 rahoitusta perhe-
liikuntaverkoston kampanjan koordi-
nointiin. 

MOTO-TAITURIKSI materiaali antaa 
vinkkejä ja virikkeitä 4–12-vuotiai-
den lasten perheliikuntaan. Oppaan 
käytännön harjoitukset pyrkivät tu-
kemaan ja edistämään 

-
kemistä sekä

-

- Maalipallo ja sokkokävely olivat mo-
nien lapsien suosikkeja, jossain ryh-
mässä tytöt olivat innostuneet var-
sinkin istumalentopallosta ja pojat 
juoksupyörästä, myös rugbypyörä-
tuoli oli monien ryhmien mielestä 
kiinnostava, kertoo Kokkola.

Huhtikuussa Seikkailumatka para-
lympialaisiin –näyttely oli suunnat-
tu eka- ja tokaluokkalaisille koulu-
laisille. Kokkola kertoi maaliskuun 
lopulla, että varauskalenteri kolme-
viikkoiseen näyttelyyn oli täyttynyt 
nopeasti.
- Aika moni ryhmä varasi näyttelyyn 
myös opastuksen, jolloin teemaa tuli 
pohdittua hieman syvemmin, sanoo 
Kokkola.

päristöissä ja hyödyntää 
niiden tarjoamia mahdol-
lisuuksia.

Materiaali on tarkoitettu 
ensisijaisesti lapsen ja van-
hemman yhteisiin leikki-
hetkiin, mutta materiaalin 
harjoitteita on myös mah-
dollista toteuttaa kerhois-
sa, päivähoidossa ja kou-
lussa.

TEKSTI JA KUVA HEIDI LEHIKOINEN

Urheilumuseo toteutti lapsille 
Seikkailumatkan paralympialaisiin

Uusi MOTO-TAITURI -materiaali 
antaa vinkkejä perheliikuntaan

Oppaan kirjoittaja Johanna Tuomi on lasten 
ja nuorten liikuntaan erikoistunut ohjaaja, 
opettaja ja kouluttaja, jolla on 12 vuoden 
kokemus lasten ja nuorten liikunnasta. MO-
TO-TAITURIKSI on osa Jyväskylän yliopis-
ton, Liikuntatieteiden tiedekunnan Pro gra-
du -työtä.

Näppäile nettiin
MOTO-TAITURIKSI materiaali on 
saatavilla osoitteesta 
www.mielenterveysseura.fi/
hankkeet/perheliikunnan_
koordinointi_-hanke
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Kohtaamisia 
lasten 
liikunnassa
Liikuntaa Kaikille Lap-
sille –hanke päättyi 
kesällä 2008. Hank-
keesta koostettiin kat-
tava arviointiraportti 
”Kohtaamisia lasten lii-
kunnassa”, joka on sa-
malla kuvaus lasten liikunnan, erityisliikunnan 
ja vammaisurheilun toimijaverkoston kehittä-
mis- ja oppimisprosessista. Raportissa hanke-
toimijat, kouluttajat ja yhteistyökumppanit 
kertovat hankkeen aikana kokemistaan epä-
luuloista ja onnistumisista.

Tilaa omaksi
Tilaukset: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Maija Etholén, puh. (09) 4257 9824, 
toimisto@vammaisurheilu.fi, www.vammaisurheilu.fi.

Leiri kaikille lapsille

Kaikille avoin leiri ei sulje ketään pois 
ihonvärin, kommunikaatiotavan, 
vammaisuuden, pitkäaikaissairau-
den tai muun erityispiirteen takia. 
Jokainen lapsi on tervetullut ikäis-
tensä ryhmään. Vuonna 2002 käyn-
nistyneen Liikuntaa Kaikille Lapsille 
–hankkeen (LKL) inkluusiotyön yti-
menä ovat koulutus ja sitä tukevat 
käytännön tapahtumat. Perheliikuntatapahtumissa, 
esittelytilaisuuksissa ja liikuntaleireillä on rakennet-
tu siltoja yhteiseen sulauttavaan liikuntaan yli perin-
teisten vamma- ja järjestörajojen.  Leiri kaikille lapsille 
–opas on jatkoa LKL-hankkeen muille oppaille.

Ota minut mukaan
Oppaan tavoitteena on rohkaista 
ohjaajaa ottamaan mukaan yhtei-
seen ryhmään erityistukea tarvitse-
va lapsi. Tämä ryhmä voi olla seura, 
iltapäiväkerho, päiväkoti tai koulu-
luokka. Oppaassa esitellään kaikille 
avoimen toiminnan erilaisia toteut-
tamistapoja liikunnan keinoin.
Oppaassa esiintyvät 9-12 -vuotiaat 
Jukka, Jaana, Nicke, Elli, Rauno ja 
Jenni. Mukana on esimerkkejä peleistä, leikeistä ja yh-
teisestä toiminnasta.

Yhdessä ja 
erikseen
Yhdessä ja erikseen 
-opas on koottu ta-
rinoista, joissa kuva-
taan erilaisia tapoja 
toteuttaa lasten lii-
kuntaa kaikille. Opas 
on samalla Liikun-
taa Kaikille Lapsille 
-hankkeen eettisen 
kehitystyön (2003-2005) raportti.

Vammaisurheilu tutuksi -korttisarja
Liikuntaa Kaikille Lapsille -hankkeen toteuttama Vammaisurheilu 
tutuksi -korttisarja on tuhti tietopaketti vammaisurheilun pallo-
peleistä viitepeleineen. Monipuolinen ja laaja korttisarja tarjoaa 
toimivia pelejä kaikkiin ryhmiin sekä yhteisiin pelituokioihin vam-
maisten lasten ja nuorten kanssa. Nelivärinen korttisarja koostuu 
kokonaisuudessaan 18 lajikortista ja 18 viitepelikortista.

Lajikorteissa on mukana yhdeksän paralympiapeliä, Special Olym-
pics -sarjan pelejä on neljä ja lisäksi mukana on neljä nk. extra-sar-
jan peliä. Extra-sarjan peleihin on otettu mukaan suomalaisittain 
vahvoja vammaisurheilulajeja, joissa kilpaillaan MM-tasolla para-
lympialaisten tai Special Olympics -kilpailujen ulkopuolella.

Jokaiseen lajiin on suunniteltu kaksi piirroskuvitettua viitepeliä. 
Viitepelit ovat itsenäisiä pienpelejä, joiden avulla voi harjoitella la-
jissa tarvittavia taitoja.

Hinta: 26 euroa 
+ toimituskulut

Oppaiden hinta: 7 euroa/kpl + toimituskulut

JALKAPALLO
Football 7-a-side (Soccer)
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GOLF
Special Olympics Golf
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Kauhajokinen Maarit Kaari on yksi kuudesta VAU:n 
alueellisesta yhteyshenkilöstä. Taustalla ovat sekä 
Näkövammaisten Keskusliiton aikana oto-liikunnan-
ohjaajana toimiminen että Liikuntaa Kaikille Lapsille 
–hankkeen aikana vammaisurheilujärjestöjen yhteise-
nä kouluttajana toimiminen. Alueellinen rooli hyödyt-
tää myös siviilityötä kunnan erityisliikunnanohjaaja-
na. 

ääreen suunnittelemaan, kehittä-
mään ja toteuttamaan kaikille avoin-
ta liikuntaa. Mukaan on kutsuttu 
myös paikalliset kaupungin liikunta-
palveluiden edustajat, kuten (erityis)
liikunnanohjaaja ja liikuntatoimen-
johtaja, kuvailee Maarit kevään suun-
nitelmiaan.

Rooli on lähinnä koordinoiva, sillä 
alueelliset yhteyshenkilöt toimivat 
liikuntatoimikuntien kokoonkutsuja-
na, tiedottajana ja sihteerinä.
 - Tällä hetkellä en pysty lähtemään 
mukaan tapahtumiin, vaan keskityn 
saamaan nuo liikuntatoimikunnat 
pyörimään valituilla paikkakunnilla, 
painottaa Maarit.
Tulevaisuudessa yhteyshenkilöt voi-
vat myös ohjata tai auttaa tapahtu-
missa, mutta niissä tulee olla useam-
pi eri järjestävä yhdistystaho.

Pohjanmaalla yhteistyölle 
on hyvä pohja
Härmän kuntokeskukseen kokoon-
tui tammikuussa 14 paikallista VAU-
yhdistystä. Mukana oli invalidi-, 
näkövammais- ja kehitysvammayh-
distyksiä sekä muita paikallisia kiin-
nostuneita. Maarit toimi toisena kou-
luttajana. 

- Ylihärmästä jäi positiivinen mieli ja 
oli mukava huomata, että paikalliset 
vammaisyhdistykset ovat tehneet 
yhteistyötä jo pitkään muutenkin. 
Tällainen yhteistyön "virallistaminen" 
oli useiden osallistujien mielestä jär-
kevää. Tuntuu, että osa paikallistoi-
mijoista ainakin odottaa yhteisiä ta-
paamisia innolla.

Omassa työssään Maarit näkee suu-
rimpana haasteenaan ajankäytön. 
- On kuitenkin muistettava pitää eri-
tyisliikunnanohjaajana ja VAU:n alu-
eellisena yhteyshenkilönä toimimi-
nen erillään toisistaan. Teen VAU:n 
aluetyötä oman työn ohessa. 

Tämän vuoden keskeisinä tavoitteina 
hän näkee Kauhajoen erityisliikun-
nan hankkeiden saamisen kunnialla 
loppuun sekä mukana olon Kauhajo-
en oman liikuntastrategian teossa. 
- Liikuntastrategiasta saadaan hyvä 
työkalu Kauhajoen kaupungin lii-
kuntapalveluiden järjestämiseen ja 
kehittämiseen tasa-arvoisesti. Kau-

TEKSTI  JA KUVAT AIJA SAARI

Alueellisella 
yhteyshenkilöllä 
on monta rautaa 
tulessa

- Näissä kuntien yhdistämiskiemu-
roissa on helpompi rakentaa laajem-
paa kuvaa kunnallisesta erityisliikun-
nasta, jos ihmiset jo tietävät minut 
henkilönä. Usein erityisliikuntaa on 
helppo tehdä yli alue- ja kuntarajo-
jen, koska ryhmiin mahtuu osallis-
tujia myös muista kunnista, kertoo 
Maarit.

Erityisliikunnanohjaajan työ on usein 
ammatillisesti aika yksinäistä ja re-
surssit pienet. Maarit perustelee alue-
hommiin mukaan lähtöään mukavil-
la ihmisillä ja toimivalla verkostolla.
- Aina löytyy tukijoita ja uusia aja-
tuksia. Vammaisurheilun kautta olen 
saanut omaan työhöni paljon mak-
sutonta koulutusta, työkaluja, ideoita 
ja hyviä käytäntöjä. VAU-yhteistyö on 
erli-ohjaajalle valtava tietopankki!

Koordinaattori ja yhteen 
saattaja
Alueellisten yhteyshenkilöiden työn 
tärkein painopiste on liikuntatoimi-
kuntien perustaminen. 
- Kutsun paikalliset järjestöt ensim-
mäiseen yhteiseen palaveriin ja sitten 
katsotaan mitä saamme sen jälkeen 
aikaan. Tarkoituksena on saattaa eri 
vammaisjärjestöt yhteisen pöydän 
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pungin valtuuston nimeämä oh-
jausryhmä koostuu esimiehistä ja 
asiantuntijoista, jolloin johdon sitou-
tuminen strategian tekoon antaa sille 
hyvät mahdollisuudet myös onnistua 
käytännön tasolla, kertoo Maarit.

Kauhajoen Liikuntakaveri-
hanke luo siltoja 
urheiluseuroihin

- Sain idean paikalliseen hankkeeseen 
toimiessani aikoinaan Liikuntaa Kaikil-
le Lapsille –kouluttajana. Lähden aja-
tuksesta, että kaikilla lapsilla olisi ta-
sa-arvoinen mahdollisuus kokeilla ja 
harrastaa paikkakunnalla tarjolla ole-
vaa liikunnan harrastetoimintaa, ki-
teyttää Maarit.

Ongelmakohdaksi nousivat urheiluse-
urojen osaaminen ja etenkin resurssit.
- Mukaan pääsee, mutta ongelmana 
on mukana pysyminen. Liian usein 
lapsi putoaa ryhmästä pois vain sen 
vuoksi, että lasta ei ehditä auttaa tar-
peeksi.

Lähde 
kouluttautumaan ja 
verkostoitumaan!

Suomen Vammaisurheilu ja –liikun-
ta VAU ry ja Soveltava liikunta Sove-
Li ry tekevät vuonna 2010 yhteis-
työtä koulutusrintamalla. SoveLin 
koulutusmoduleita on erilaisia, joi-
hin VAU tuo mukanaan käytännön-
harjoitteita.

Koulutukset on tarkoitettu yhdistys-
ten liikuntavastaaville ja liikunnan 
vastuuhenkilöille niin paikallisyh-
distyksissä kuin esim. kansanterve-
ys-, vammais- tai eläkeläisjärjes-
töissä. Osallistumismaksu on VAU:n 
ja SoveLi:n jäsenjärjestöille sama. 
Kunnat toimivat paikalliskumppa-
neina, joten kunnille koulutukset 
ovat maksuttomia. Koulutuksia voi 
tilata mikä taho tahansa.

Koulutusten hinnat:
1 päivän koulutus: 40 euroa
2 päivän koulutus: 60/100 euroa
3 päivän koulutus: 100/140 euroa
Edullisempi hinta koskee SoveLin 
jäsenjärjestöjen yhdistyksiä sekä 
VAU ry:n jäsenyhdistyksiä. Kysy eri-
laisista koulutustuista oman liittosi 
liikuntavastaavalta tai Soveltava lii-
kunta SoveLi ry, puh. 040 551 4468, 
www.soveli.fi.

Koulutukset vuonna 2010
Liikkeelle-peruskoulutus liikunta-
toimintaa aloittaville tai kehittäville 
paikallisyhdistysten liikuntavastaa-
ville:

Liikkeelle yhdessä –jatkokoulutus 
liikuntatoiminnan kehittäjille ja lii-
kuntavastaaville:

Liikkeelle-virikepäivä liikuntavas-
taaville ja vertaisohjaajille:

Maarit keksi ratkaisuksi kouluttaa 
aikuisia liikunnan tukihenkilöitä 
lasten liikunnan ryhmiin. Liikunta-
kaverit ovat saaneet tukihenkilö-
koulutuksen ja myös lasten liikun-
nan peruskoulutuksen.

Aluksi tukihenkilö on mukana eri-
tyisryhmien liikunnan ohjaajan 
ohjaamassa ryhmässä hakemassa 
lisävarmuutta erityistä tukea tar-
vitsevien lasten avustamiseen ja 
ohjaukseen. Seuraavaksi liikunta-
kaverin voi saada mukaan lapsen 
omaan harrastusryhmään, esimer-
kiksi urheiluseuraan. Tällöin lap-
sen ja aikuisen välille muodoste-
taan virallinen tukisuhde.

Tukihenkilötoiminta on osoittau-
tunut yllättävän työlääksi. Maarit 
kuvaa tukisuhteen vaihtoehtoja.
- Jos lapsi ei ole lastensuojelun asi-
akas, niin tukisuhteen luo Kauha-
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joen kaupungin nuorisopalvelut. 
Jos taas asiakassuhde on olemas-
sa, niin tukisuhteen luo Liikelai-
toskuntayhtymän lastensuojelun 
työntekijä. Tukisuhteita on vasta 
vireillä, joten vielä on liian aikaista 
kertoa toiminnan kokemuksista, 
kertoo Maarit.

Myös erityislasten omaa kerhoa 
illalla koulun jälkeen on toivottu. 
Liikuntakaveri-hankkeen myötä 
saattaisi löytyä tähänkin yhteis-
työkumppani esimerkiksi urheilu-
seurasta.
- Vaikka kannatankin yhteistä toi-
mintaa, niin sama se on minulle. 
Kunhan lapset saavat itse valita! 
- Teen tiivistä yhteistyötä kaupun-
gin nuorisopalveluiden koordi-
naattorin, Pohjanmaan Liikunta 
ja Urheilu ry:n ja Seinäjoen jär-
jestötalon tukihenkilötoiminnan 
kanssa, kertoo Maarit ja lisää, että 
ilman hyviä yhteistyöverkostoja 
hanke ei onnistuisi. 

Liikuntakaveri-hanke käynnistyi 
koulutuksella vuonna 2009 ja jat-
kuu 2010 heinäkuun loppuun. 
Hankkeeseen on saatu opetusmi-
nisteriön tukea 3000 euroa. .

kaista alueellista yhteyshenkilöä. Tii-
na Siivonen vastaa eteläisen alueen 
toiminnan suunnittelusta ja alueel-
lisena yhteyshenkilönä Turussa toi-
mii Marleena Leskinen. Marleenan 
taustalla on pitkä toimiminen kehi-
tysvammaisten kanssa ja hän tuntee 
hyvin vammaisliikunnan kentän.
Pohjoisella alueella toimii kaksi alu-
eellista yhteyshenkilöä: Sari Kuivas 
ja Jarmo Koivisto. Sari toimii Oulus-
sa pyyteettömästi vapaaehtoistyön-
tekijänä ja omaa laajan verkoston 
Oulun seudulla. Jarmo on toiminut 
aikaisemmin Näkövammaisten Kes-
kusliiton oto-liikunnanohjaajana.
Itäisen alueen aluetoiminnan suun-
nittelusta vastaa Petri Räbinä ja 
alueellisena yhteyshenkilönä toi-
mii Marko Suhonen Mikkelistä kä-
sin. Markon taustalla on pitkä ja laa-
ja osaaminen vammaisurheilussa ja 
toiminta Mikkelin Seudun Invalidien 
yhdistyksessä.
Timo Pelkonen vastaa läntisen alu-
een toiminnan suunnittelusta ja alu-
eellisena yhteyshenkilönä Kauhajo-
ella toimii Maarit Kaari. Maarit toimii 
Kauhajoen liikuntatoimessa ja on sa-
malla toiminut aikaisemmin myös 
näkövammaisten oto-liikunnanoh-
jaaja.

VAU:n aluetoiminnassa Suomi on 
jaettu neljään alueeseen: eteläinen, 
läntinen, itäinen ja pohjoinen alue. 
Alueiden sisällä toimii paikallisia lii-
kuntatoimikuntia, jotka myötäilevät 
suurempia kaupunkikeskittymiä ja 
niiden lähialueita.

VAU:n paikallisten liikuntatoimi-
kuntien toiminta aloitetaan vuoden 
2010 aikana ja liikuntatoimikuntien 
toimintaa laajennetaan koko maan 
kattavaksi verkostoksi. Liikuntatoi-
mikuntien tehtävänä on muodostaa 
paikallinen verkosto, jonka avulla to-
teutetaan jäsenistön yhteistä liikun-
tatoimintaa, järjestetään yhteisiä ta-
pahtumia ja yhdistetään voimavaroja 
edistämään paikallista toimintaa.
Liikuntatoimikuntiin kootaan paikal-
liset jäsenyhdistykset ja –seurat sekä 
muut paikalliset toimijat: kunnan tai 
kaupungin liikuntatoimi, paikalliset 
potilasjärjestöjen yhdistykset ja muut 
jäsenistön liikuntaa järjestävät yhdis-
tykset ja -seurat. Paikallisten liikunta-
toimikuntien kokoonpano vaihtelee, 
mutta mukaan kootaan aina keskei-
set toimijat alueelta.

Alueellisia toimijoita 
kahdeksalla eri 
paikkakunnalla

VAU:n aluetoiminnan suunnittelijoi-
den lisäksi alueilla toimii kuusi osa-ai-

Eteläinen alue
Tiina Siivonen, 
aluetoiminnan suunnittelija 
(Helsinki)
- pääkaupunkiseutu
- Hämeenlinna
- Lahti
- Kouvola
Marleena Leskinen, 
alueellinen yhteyshenkilö
(Turku)
- Turku

Läntinen alue
Timo Pelkonen, 
aluetoiminnan suunnittelija 
(Tampere)

Vastuualueet ja -paikkakunnat

Info
VAU verkostoituu alueilla

Maarit Kaari toimii VAU:n alueellise-
na yhteyshenkilönä. 
- Yhteisiä tapaamisia odotetaan in-
nolla, kertoo Maarit yhdistysten mo-
tivaatiosta.

- Tampere
- Jyväskylä
Maarit Kaari, 
alueellinen yhteyshenkilö
(Kauhajoki)
- Vaasa
- Pori
- Seinäjoki

Itäinen alue
Petri Räbinä, 
aluetoiminnan suunnittelija 
(Kuopio)
- Kuopio
- Kajaani
- Joensuu
- Iisalmi
Marko Suhonen, 
aluetoiminnan 
yhteyshenkilö (Mikkeli)

- Mikkeli
- Lappeenranta

Pohjoinen alue
Jarmo Koivisto, 
alueellinen yhteyshenkilö
(Rovaniemi)
- Rovaniemi
Sari Kuivas, 
alueellinen yhteyshenkilö
(Oulu)
- Oulu
- Kemi

etunimi.sukunimi@
vammaisurheilu.fi
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Sporttifestarit
Kiinnostaako kahvakuula? Entäpä 
curling tai illanvietto hyvässä poru-
kassa? Tule mukaan Sporttifestareil-
le 28.-30. toukokuuta 2010 Kisakal-
lion Urheiluopistolle Lohjalle (www.
kisakallio.fi). Festareilla pelataan, 
voimaillaan, ulkoillaan ja virkistäy-
dytään. Sporttifestarit on tarkoitettu 
noin 20-40-vuotiaille liikunta-, näkö- 
ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron 
saaneille henkilöille ja dialyysipoti-
laille, jotka haluavat kokeilla sporttia 
eri muodoissa.

Viikonlopun hinta on 80 euroa/osal-
listuja. Mukaan tulevalle henkilökoh-
taiselle avustajalle/oppaalle hinta on 
50 euroa. Hinta sisältää sänkypaikan 
2 hengen huoneessa, ruokaa mahan 
täydeltä, vakuutuksen sekä ohjelman 
mukaiset sporttiosuudet. 

Ilmoittautumiset 30.4. mennessä 
ja lisätiedot: Tiina Siivonen, tiina.sii-
vonen@vammaisurheilu.fi, puh. 040 
833 4869 tai Timo Pelkonen, timo.
pelkonen@vammaisurheilu.fi, puh. 
050 596 5015.

Järjestäjä: Suomen Vammaisurheilu 
ja –liikunta VAU ry, www.vammaisur-
heilu.fi.

Alustava ohjelma
Perjantai 28.5.
16.00-18.00 Saapuminen ja 
 päivällinen
18.00 Tervetuloa 
 Sporttifestareille 
Lauantai 29.5. 
07.00-09.00 Aamiainen   
09.00-11.00 Curlingin salat
11.00-12.30 Lounas
12.30-14.00 Frisbeegolffailua 
 ulkosalla
14.30-15.30 VAU
16.00-17.00 Haba hoitoon 
 kuntosalilla
17.00-18.00 Päivällinen 
18.00-20.00 Illanviettoa ja haus- 
 kaa hubaa liikkuen 
 + pientä huikopalaa
Sunnuntai 30.5.
07.00-09.00 Aamiainen   
09.00-11.00 Kahvakuulatreeni
11.00-12.00 Palaute
12.00-13.00 Lounas + kotimatka  
 alkaa…

Eräolot, kalastusta, nuotioelämää 
– koe luontoleiri Saimaalla
Invalidiliitto, Selkäydinvammaiset Akson ry ja Suomen Vammaisurheilu ja 
–liikunta VAU ry järjestävät luontoleirin 25.-29. elokuuta 2010 Rantasal-
mella, Saimaan sydämessä. Leiri on tarkoitettu luonnosta, erätaidoista ja 
leirielämästä kiinnostuneille selkäydinvammaisille. Leirin majoitus tapah-
tuu esteettömissä mökeissä ja leiriin liittyvissä aktiviteeteissa on avustajat 
mukana.

Luontoleirillä liikutaan vesillä, nähdään ehkä norppia ja kalastellaan, liiku-
taan maastossa ja valmistetaan nuotio muonaa. Leirin tavoitteena on ke-
rätä mökkeily-, retkeily- ja luontoharrastuksiin liittyviä kikkoja ja niksejä, 
jotka helpottavat liikuntavammaisten luontoharrastamista. Leirin aikana 
hyviä niksejä voi esitellä muille ja laittaa niitä eteenpäin.
Luontoleirin hinta on 90 euroa (sis. majoitus, ohjelmat ja ruoka). Hakuaika 
päättyy 31.5.

Hakulomakkeet: www.vammaisurheilu.fi, www.aksonry.fi.
Lisätiedot: Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry, Tiina Siivonen, 
puh. 040 833 4869, tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi.

Heia! Heia! 
Heia! Heia! –kannustushuuto on ehdottomasti hauskimpia lajissaan, 
aivan liian hyvä pelkästään norjalaisten käyttöön! Suomalainen Heia-
Heia.com-verkkopalvelu kannustaa nousemaan sohvalta liikunnan 
pariin. HeiaHeia on uudenlainen verkossa toimiva liikuntapäiväkirja, 
johon yhteisöllisyys tuo kannsutavaa lisämaustetta. Palvelu on tarkoi-
tettu ihan kaikille, eikä maksa mitään!

Käy tutustumassa osoitteessa www.heiaheia.com. Lajivalikoimasta 
löytyy jo monta vammaisurheilulajia!
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Opetusministeriö myönsi syksyl-
lä 2009 päätoimisen palkkauksen 
starttitukea 200 seurahankkeelle. 
Projektin tavoitteena on lisätä ny-
kyisten harrastajien tyytyväisyyttä 
ja parantaa toiminta-aktiivisuutta 
seurassa. Ainoana vammaisurhei-
lun ja –liikunnan paikallisyhdistyk-
siin palkattu liikuntakoordinaattori 
Jenni Blomqvist kannustaa liikkujia 
vuorovaikutukseen.

Blomqvist työskentelee kolmen yhdistyksen – Hel-
singin ja Uudenmaan näkövammaiset ry (HUN), 
Helsingin Invalidiyhdistys (HIY) ja Kehitysvamma-
tuki57 – listoilla ja liikuntayhteistyön nimeksi pää-
tettiin Spurtti. Spurtilla on yhteensä 4 913 jäsentä 
ja yli 600 viikoittaista liikkujaa. 

Spurtin liikuntakoordinaattorin toimenkuvaan kuu-
luu kolmen yhdistyksen liikuntatoiminnan suunnit-
telua ja liikunnanohjausta sekä yhteistyön tuomien 
mahdollisuuksien etsimistä ja toteuttamista. 
- Kolmen yhdistyksen yhteistyö antaa paljon mah-
dollisuuksia esimerkiksi laajemman lajitarjonnan 
suhteen. Monelle on varmasti helpompaa lähteä 
liikkumaan tuttuun ympäristöön ja vertaisseuraan.
- Jos näkövammaisten vesijumpassa on tilaa, niin 
mukaan sopivat kyllä liikuntavammainen ja kehi-
tysvammainenkin vesijumppaaja. Avustajan tai op-
paan voi ottaa mukaan, jos vieraaseen paikkaan 
meno askarruttaa, rohkaisee Blomqvist.

Uusia liikuntaryhmiä
Uutta toimintaa on käynnistetty viikoittaisilla tuoli-
jumpilla ja aikuisten kehitysvammaisten vesijump-
pa alkoi keväällä yhteistyössä Helsingin kaupungin 
kanssa.

TEKSTI EEVA PAASIKARI 
KUVAT MARIKA MÄKINEN-VUOHELAINEN, MARTTI RÄINÄ

Kolmen vammaisyhdistyksen yhteinen liikuntakoordinaattori

”Rohkeasti mukaan  
muidenkin yhdistysten 
liikuntaryhmiin”
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Info- Olen syksystä lähtien yrittänyt teh-
dä itseäni tunnetuksi sekä pyytänyt 
liikkujilta ja ryhmiltä vinkkejä toimin-
nan kehittämiseen.  
- Olemme myös järjestäneet lajiko-
keilukursseja näkövammaisten toi-
mintakeskus Iiriksessä, joilla kartoi-
tetaan jäsenten kiinnostusta lajeihin. 
Esimerkiksi HUN:nin ja HIY:n yhteinen 
shakkikerho käynnistelee parhaillaan 
toimintaa kokoontumalla joka kuun 
ensimmäinen torstai, kertoo Blom-
qvist.

Monimuotoinen työ
Jenni Blomqvistin työtunnit on jaet-
tu yhdistysten rahallisen panostuk-
sen mukaan ja yhdistyksillä on myös 
erilaisia tarpeita liikuntakoordinaat-
torille. Työviikossa ainoat pysyvät pa-
likat ovat HIY:n tuolijumpat. 
- Normaaliin työpäivään voi kuulua 
esimerkiksi liikkujien yhteydenot-
toihin vastaamista, liikuntaryhmien 
toiminnan koordinointia, ohjaajien 
asioiden hoitamista, kurssien ja ta-
pahtumien järjestämistä, raportoin-
tia, palavereja ja avustushakemusten 
kokoamista. 

Haasteeksi Blomqvist on kokenut lii-
kuntaryhmistä ja tapahtumista tie-

dottamisen. Spurtti-hankkeen yh-
teinen foorumi löytyy internetistä. 
Lisäksi tapahtumista ilmoitetaan jä-
sentiedotteissa. 
- Toivoisin, että kiinnostuneet saisivat 
tiedon järjestetyistä liikuntatapahtu-
mista, mutta sama ilmoitus ei toimi 
kaikille 5 000 jäsenelle. On harmillista 
huomata, ettei tieto saavuta kaikkia. 
Toivon, että mahdollisimman moni 
pystyisi seuraamaan Spurttia netistä, 
koska siellä ovat uutiset tuoreimmil-
laan, ohjeistaa Blomqvist.

Työ antaa onnellisuuden 
puuskia
Blomqvistin mielestä on palkitsevaa, 
kun pienikin asia etenee. 
- Hyvin iloiseksi tulin, kun satuin kek-
simään juuri sopivan lajin yhdistys-
ten tarjonnasta harrastusta etsivälle 
liikkujalle.
- Vastikään sain onnellisuuden puus-
kan ammatinvalinnasta ihan arkises-
sa, joka viikkoisessa tuolijumpassa. 
Siellä on niin hyvä tunnelma ja mu-
kavaa väkeä!, kiittelee Blomqvist..
Spurtti verkossa 
www.hun.fi/jasenille/liikunta

Spurtissa 
tapahtuu

 HIY:n tuolijumpat 
torstaisin klo 11.30-12.30 ja 
perjantaisin 10.00-11.00 
(Voudintie, Koskela, Helsinki).

 Shakkikerho alkaen 6.5. 
klo 17.00 HIY:n tilat 
(Voudintie, Koskela, Helsinki)

 Spurtti-hankkeen yhteinen 
liikuntatapahtuma 19.5. 
klo 15.00-19.00 
(Liikuntamylly, Myllypuro.,
Helsinki). 
Paikalla nähtävänä ja kokeilta-
vana yhdistysten eri liikuntala-
jeja, kuten tanssiesityksiä, sa-
libandyä, eko-aseammuntaa, 
kuntonyrkkeilyä, sokkopingistä, 
bocciaa jne. Paikalla on myös 
mahdollisuus tavata yhdistysten 
liikunnankoordinoijia.Näppäile nettiin

Jenni Blomqvist (oik.) kannsutaa yhdistyksiä olemaan 
yhteydessä toisiinsa jakamalla ideoita ja kokemuksia.
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Kesäliikuntapäivät Turussa
Aloita kesä sporttisesti osallistumalla 
VAU:n järjestämille Kesäliikuntapäi-
ville 12.-13. kesäkuuta 2010 Turus-
sa. Kesäliikuntapäivien aikana näkö-, 
kehitys- ja liikuntavammaisilla sekä 
elinsiirron saaneilla ja dialyysipotilail-
la on mahdollisuus kokeilla erilaisia 
lajeja ja myös osallistua kilpailuihin, 
jotka on tarkoitettu kokeilijoille, har-
rastelijoille ja lajin vasta-alkajille. Yh-
teinen illallinen Wäinö Aaltosen mu-
seolla kokoaa päivän kisatunnelmat 
sekä osallistujat yhteen – VAU-poru-
kalla!

Kesäliikuntapäivät startataan alkuun 
porukalla jumpaten ja välillä saavat 
penkkiurheilijatkin taukojumppaa. 
Tapahtuman tarkoitus on luoda ma-
talankynnyksen kokeilu- ja kilpailu-
mahdollisuus kaikille osallistujille. 
Ei siis tarvitse olla huippu-urheilija, 
vaan paikan päälle voi tulla tekemään 
oman tasoisen tuloksen ja tutustu-
maan muihin lajin harrastajiin.

Lajikokeilut: tennis, boccia, pe-
tanque, sulkapallo, sokkopingis ja 
yleisurheilun heittolajit (myös heit-
totuolista). Lajikokeilut ovat kaikil-
le osallistujille ilmaisia ja paikalla on 
ohjaaja opastamassa lajin saloihin. 
Ryhmiä (yli 5 henkilöä) pyydetään il-
moittautumaan etukäteen.

Kilpailulajit: tennis (kaksinpeli), boc-

katu 2), puh. (02) 
2833 000. Hinnat/
yö: 1hh/56 eu-

roa, 2hh/67 euroa, 
3hh/92 euroa (sis. aa-

miainen, autopaikoitus 
sekä iltasauna). Varaukset kiintiös-
tä ”VAU1306” on tehtävä 30.4. men-
nessä. Hotellissa on 4 invahuonet-
ta, muiden huoneiden ovien leveys 
on 90cm/wc71 cm. Wc:ssä suihku-
kaappi. Scandic Plaza (Yliopistonka-
tu 29), puh.(02) 33 200. Hinnat/yö: 
2hh/108 euroa, invahuone 108 euroa 
(sis. buffetaamiainen, autopaikoitus 
sekä iltasauna). Varaukset kiintiöstä 
”VAU1206” on tehtävä 12.5. mennes-
sä. Hotellissa 1 invahuone ja muiden 
huoneiden ovien leveys on 60 cm.

Illallinen järjestetään lauantaina 
12.6. Wäinö Aaltosen museossa klo 
19.00 alkaen. Illallisen hinta on 25 
euroa/henkilö ja varaus on tehtävä 
ilmoittautumisen yhteydessä 12.5. 
mennessä. Hintaan sisältyy ohjelmaa 
sekä buffet-ruokailu.

Ilmoittautumiset VAU:n verkkopal-
velussa ilmoittautumislomakkeella 
(www.vammaisurheilu.fi) tai Maija 
Etholén, puh. (09) 4257 9824, toimis-
to@vammaisurheilu.fi tai lähettä-
mällä ilmoittautumislomake postitse 
(Suomen Vammaisurheilu ja –liikun-
ta VAU ry, Maija Etholén, Radiokatu 
20, 00240 Helsinki).

Lisätiedot: VAU, Teemu Lakkasuo, 
puh. 040 565 1001, teemu.lakkasuo@
vammaisurheilu.fi.

cia (yksilökilpailu, joukkuekilpailu), 
petanque (yksilökilpailu, SM-jouk-
kuekilpailu), sulkapallo (kaksinpeli, 
nelinpeli), sokkopingis (näkövam-
maisten sarja, avoin sarja), yleisurhei-
lu (keihäs, kuula, kiekko, pallonheitto, 
pituus, korkeus, 60m, 100m, 200m, 
400m, 5000m, 3000m kävely). Spe-
cial Olympics –luokittelun mukainen 
kilpailu järjestetään kuulantyönnös-
sä, pallonheitossa, pituushypyssä ja 
60m juoksussa.

Luokat: pyörätuoliluokka ja pysty-
luokka (Huom! sokkopingiksessä on 
näkövammaisten luokka ja avoin 
luokka). Sarjat: juniorit (alle 20-vuo-
tiaat), 20-39-vuotiaat, 40-59-vuotiaat 
sekä 60-vuotiaat ja yli (Huom! jouk-
kuelajeissa ja sokkopingiksessä on 
vain yksi sarja). Mikäli sarjoihin ei tule 
yli kolmea osallistujaa yhdistetään 
sarjoja ja palkinnot jaetaan yhdistet-
tyjen sarjojen kesken. Pääsuoritus-
paikkana on Paavo Nurmen Stadion: 
boccia, petanque, yleisurheilu ja ten-
nis. Toisena tapahtumapaikkana on 
Peltolan koulu (Hamppukatu 2): sul-
kapallo ja sokkopingis.

Majoitusta on tarjolla VAU:n sopi-
mushinnoilla kahdesta hotellista. 
Muista mainita kiintiön nimi varaus-
ta tehdessä. Osallistujat vastaavat ja 
maksavat majoituksen itse. Best Wes-
tern Hotel Seaport, (Toinen Poikki-

KUVA TEEMU LAKKASUO

Tule 
mukaan!

Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU 
ry järjesti Talviliikuntapäivät 13.-14. maa-
liskuuta 2010 Jyväskylässä. Tapahtumas-
sa liikkui kaiken kaikkiaan noin 150 liik-
kujaa eri lajikokeiluissa ja -kilpailuissa. 
Kaikille avoimia lajikokeiluja järjestettiin 
laskettelussa, lumikenkäilyssä, hiihdossa, 
luistelussa, keilailussa ja pilkissä. Kilpai-
lulajeina olivat laskettelu, hiihto, keilailu, 
sokkopingis ja pilkki.

Laajavuoren hiihtokeskuksessa järjestet-
tyyn laskettelun apuvälineiden kokeiluun 
osallistui noin 30 kokeilijaa. Pääpainopis-
teinä olivat kelkkalasketteluvälineet 
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Ilkka Vass sai uuden sydämen 
39-vuotiaana, kun perinnöllinen sai-
raus vaati sitä. Leikkaus teki hänes-
tä Suomen 27. sydänsiirtopotilaan. 
Mies kertoo olevansa kuntourheilija 
ja iloitsee jo keskikouluaikana saa-
mastaan liikuntakipinästä. Noihin ai-
koihin hän harrasti yleisurheilua.

Tähän mennessä Suomessa on tehty 
noin 6 800 elinsiirtoa. Jokainen on-
nistunut elinsiirto pelastaa elämän. 
- Elinsiirto tehdään aika myöhään, sil-
loin kun muita vaihtoehtoja ei enää 
ole, Vass muistuttaa. 

Hän on toiminut pitkään vertaistuki-
henkilönä. Se tarkoittaa siirtoa odot-
tavien ihmisten ja heidän läheistensä 
tapaamista ja keskustelemista hei-
dän kanssaan.  
- Olen huomannut, että vertaisuuden 
kokemuksella on siinä tilanteessa iso 
merkitys. Vertaistukea tarvitaan kai-
kessa. Esimerkki voi rohkaista elin-
siirtoselvitykseen tulevaa potilasta 
lähtemään leikkaukseen. Elinsiirron 
saaneen tapaaminen antaa myös 
luottamusta selviämiseen.  

Liikunta toimii myös osana kuntou-
tusta. Se alkaa sairaalassa.
- Leikkauksen jälkeisestä vaiheesta 
lähtien tarvitaan lihasvoimaa ja hen-
gitys on saatava toimimaan moit-
teetta. Siirtoleikkauksen läpikäyneet 
ihmiset ovat usein huonossa kunnos-
sa, sillä sairaus vie voimat. Liikunta 
voi toimia uudessa tilanteessa vasta-
painona. Siirtoselvityksiin tuleville lii-
kunnan harrastusmahdollisuuksista 
kerrotaan yhtenä asiana.

Jos elinsiirto onnistuu hyvin, sairaa-
lasta pääsee kotiin 3-5 viikon kulut-
tua leikkauksesta.
- Hyväkuntoinenkin elinsiirron saa-
nut on toipilas vielä puoli vuotta leik-

kauksen jälkeen. Uusi elin vaatii jat-
kuvan hylkimistä estävän lääkityksen. 
Lääkehoito on elimistölle rankkaa ja 
muuttaa fysiikkaa jonkin verran. Elin-
siirron saaneen ihmisen toimintaky-
ky palautuu kuitenkin usein normaa-
liksi, kertoo Vass.

Pientä ja tiivistä toimintaa
Ilkka Vass oli mukana Elinsiirtovä-
en Liikuntaliitto ELLI ry:n toiminnas-
sa ennen kuin siitä tuli osa Suomen 
Vammaisurheilu ja –liikunta VAU 
ry:tä. Liikuntajärjestön jäseniä elin-
siirtoväen puolella on yli 6 000. Jä-
seniksi saavat liittyä myös elinsiirron 
saaneen omaiset.
- Elinsiirron saaneet palaavat nykyään 
usein työelämään, entiseen ammat-
tiinsa, joten liikunnalle ja urheilulle ei 
jää niin paljon aikaa. Ennen elinsiir-
ron saaneet jäivät monesti suoraan 
eläkkeelle.

Elinsiirron läpikäyneiden ihmisten 
joukko on pieni ja myös se vaikuttaa 
elinsiirtoväen urheiluinnostukseen. 
- Keski-ikä on korkea. Vakavamielinen 
harjoittelu kiinnostaa usein nuorem-
pia. Mikään ei estä elinsiirron saanei-
ta harjoittelemasta, mutta ammatti-
maista harjoittelu ei ainakaan vielä 
ole ollut. 

ELLI:ssä Ilkka Vass toimi sen perusta-
misesta alkaen eli runsaan 15 vuo-
den ajan. Ennen elinsiirtoaan hän toi-
mi päivittäistavarakauppiaana.
- Järjestötyössä hyödylliset yhteis-
työtaidot kehittyivät siinä ammatis-
sa, hän toteaa nyt.
- Järjestössä toimiminen on minulla 
varmaan geeneissä. 
Hän myöntää, että vammaisurheilu-
järjestöjen yhdentymisprosessin kul-
ku jännitti elinsiirtoväkeä.
- Olihan se omalla tavallaan pelotta-
vaa. Mietittiin, että miten näin pie-

nen jäsenmäärän näkökulma ote-
taan huomioon. Tahtoa yhteistyöhön 
ja vertaisuuden tukemiseen on kui-
tenkin löytynyt. 

Urheilua ilman terveiden 
suorituskykyä
Uuden sydämen tai uusien keuhko-
jen toiminta poikkeaa hivenen nor-
maalista. Ilkka Vass kertoo omakoh-
taisen esimerkin.
- Kun uusi sydän on siirretty, hermot 
eivät kasva yhteen. Tästä johtuu, että 
säikähtäessäni sykkeen nousemi-
nen kestää normaalia pitempään. Se 
ei mahdollista samaa räjähtävyyttä, 
mutta kestää rasitusta ja hyvin lähelle 
entistä suorituskykyä se pystyy. 
Jos keuhkot on siirretty, ne eivät pysty 
puhdistautumaan normaaliin tapaan.
- Keuhkosiirrännäisen saanut ei yski 
refleksinomaisesti, vaan joutuu ”opet-
telemaan yskimisen”, Vass toteaa. 

Elinsiirtoväki käyttää kilpailutoimin-
nastaan huippu-urheilun käsitteistöä 
vain vertaisten joukossa, vaikka esi-
merkiksi Tuija Helander on ollut aika 
suvereeni kilpakentillä.
- Hän on kuntoutunut elinsiirtoväen 
EM- ja MM-kilpailujen tähdeksi, Vass 
kertoo iloisena ja jatkaa.  
- Tuijan huippu-urheilu-ura 400 met-
rin aitajuoksijana katkesi aikoinaan 
harvinaiseen keuhkosairauteen. 
- Ennen sairastumista meidän jäse-
nistömme on liikkunut ja urheillut 
terveenä. Siksi emme vertaa urheilu-
amme terveiden vastaaviin lajeihin. 
Elinsiirto vaikuttaa joka tapauksessa 
hiukan suorituskykyyn. 

Tulevanakin kesänä elinsiirtoväellä 
on tiedossa korkeatasoista kilpailutoi-
mintaa
- Näillä näkymin Ruotsin ja Irlannin 
EM-kilpailuihin on lähdössä viitisen-
kymmentä urheilijaa..

TEKSTI OUTI LINDROOS KUVA ILKKA VASS

Elinsiirron jälkeen liikunnasta 
on monenlaista hyötyä

”Uusi sydän 
pystyy paljoon”
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Päivän teemat: 
esteettömyys ja saavutettavuus
Liikuntapaikkojen suunnittelijat ja rakentajat tarvitse-
vat tuekseen ajantasaista tietoa. Vuonna 2009 käynnis-
tynyt ESTE-hanke tutkii osallistumisen esteitä rakenne-
tuissa liikunta- ja urheiluympäristöissä. Tavoitteena on 
tuottaa esteettömyystietoa liikuntapaikkojen suunnit-
telijoille, rakentajille ja kunnossapitäjille.

kanssa.
- Yleisesti, ei vain liikkumis- ja ur-
heiluympäristöissä, on vielä vallal-
la käsitys, että riittää, kun jotenkin 
pääsee sisään. Esteettömyyden tar-
ve liitetään johonkin ulkopuoliseen 
”vierailijaan”, jolloin toimimisen es-
teettömyys eri rooleissa unohtuu, 
kritisoi Kilpelä.

Suunnittelijat ja rakentajat tarvitse-
vat yksiselitteistä, mutta tilan/toimin-
tojen erityispiirteet huomioon otta-
vaa tietoa, joka on mahdollisimman 
helposti käytettävissä/löydettävissä. 
Myös esimerkit hyvistä toteutuksista 
ovat tärkeitä.
- Tarvitaan myös motivointia esteet-
tömien ratkaisujen tekemiseen. Asian 
tärkeyttä ei vielä oikein ymmärretä, 
vaikkakin positiivisia poikkeustapa-
uksia löytyy kyllä, kertoo Kilpelä.

Liikuntapaikkojen käyttäjiä ovat liik-
kujien lisäksi myös yleisö, ohjaajat 
ja muut tilassa ammattinsa puolesta 
liikkuvat. Myös ohjaajalla, vahtimes-
tarilla tai tuomarilla voi olla liikku-
mis- tai toimimiseste. Ennen ajatel-
tiin, että vain pyörätuolilla liikkuvat 
hyötyvät esteettömyydestä. Nyt ym-
märretään esteettömyyden olevan 
välttämätöntä osalle liikkujista, mut-
ta hyödyttävän kaikkia. Liikkumis- ja 
toimimisesteisyys voi tarkoittaa eri-
laista liikkumista, näkemistä, kuule-
mista ja ymmärtämistä.
- Useimmiten törmään käsitykseen, 
ettei ”meillä” esteettömyyttä tarvita. 
Tai ”Kyllä me sitten autetaan”. Esteet-
tömyyden ei valitettavasti vielä miel-
letä hyödyttävän kaikkia, harmittelee 
Kilpelä.
- Museovirasto saa myös usein syyt 
niskaansa. Omien kokemusteni mu-
kaan Museovirastolla on kuitenkin 
positiivinen asenne esteettömyy-
teen. Toki heidän ensisijainen viran-
omaistehtävänsä on rakennusperin-
nön suojeleminen, joka joskus on 

TEKSTI NINA JAKONEN KUVA AIJA SAARI

ESTE-hanke käynnistettiin arvioimal-
la opetusministeriön liikuntapaik-
kajulkaisusarjan oppaiden esteettö-
myyssisältöä.
- Yhdellä sanalla kuvaten sisältö oli 
vaihteleva. Osassa oppaita esteet-
tömyys on lähtökohtana, osassa 
taas sitä ei ole käsitelty laisinkaan. 
Tänä vuonna määrittelemme, min-
kälaista esteettömyystietoa oppai-
den tulisi jatkossa sisältää ja missä 
muodossa. Määrittelyn tueksi haas-
tattelemme asiantuntijoita ja teem-
me käyttäjäkyselyitä sekä selvitäm-
me pohjoismaisia hyviä käytäntöjä, 

kertoo ESTE-hankkeen asiantuntija ja 
koordinaattori Niina Kilpelä.

Esteettömyys hyödyttää 
kaikkia
Niina Kilpelä on koulutukseltaan ark-
kitehti ja työtehtävät kulkevat samal-
la nimikkeellä.
- Oikeastaan kaikki tehtävät liittyvät 
enemmän tai vähemmän rakenne-
tun ympäristön esteettömyyteen. 
Teen esteettömyyskartoituksia, eri-
laisia esteettömyysselvityksiä, pie-
niä suunnittelutehtäviä sekä erilaisia 
yhteistyöprojekteja eri järjestöjen 

Esteitä liikuntatiloissa?  
– Vastaa kyselyyn
Vuonna 2009 käynnistynyt ESTE-hanke tutkii osallistumisen esteitä ra-
kennetuissa liikunta- ja urheiluympäristöissä. Tavoitteena on tuottaa es-
teettömyystietoa liikuntapaikkojen suunnittelijoille, rakentajille ja kun-
nossapitäjille.

Oletko joutunut kääntymään pois liikuntapaikan ovelta, kun sisälle ei 
pääse? Onko valaistus ollut riittämätöntä, kaikuminen sietämätöntä tai 
esteettömään vessaan tehty siivouskomero? Vai onko liikunnan harras-
tamisen hidasteena jokin muu syy? 

ESTE-kysely on avoinna internetissä toukokuun ajan. Sen avulla kartoi-
tetaan käyttäjien kokemuksia sisäliikuntatiloissa koetuista liikkumisen 
esteistä. Vastaaminen kestää noin 20 minuuttia. Kyselyn toteutuksesta 
vastaa Suomen Liikunta ja Urheilu ry, projektipäällikkö Riikka Juntunen, 
riikka.juntunen@slu.fi.

Linkki kyselyyn: www.vammaisurheilu.fi
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ristiriidassa esteettömyystavoittei-
den kanssa. Oletan, että Museoviras-
toa käytetään usein tekosyynä, jottei 
tarvitsisi ryhtyä toimiin. Ei edes viit-
sitä selvittää mahdollisuuksia, vaan 
todetaan: ”Ei se kuitenkaan onnistu, 
kun Museovirasto kuitenkin kieltää”.

Toimivuutta ja hyvää 
suunnittelua
Esteettömyyden ja saavutettavuu-
den käsitteitä käytetään usein lähes 
toistensa synonyyminä.
- Itselleni saavutettavuus on esteettö-
myyttä laajempi käsite. Esteettömyy-
den miellän liittyvän rakennettuun 
ympäristöön ja saavutettavuuden 
käsittävän sen lisäksi mm. palvelu-
jen ja tiedonsaannin esteettömyy-
den. Esteettömyys, vaikkakin rajat-
tuna vain rakennetun ympäristön 
esteettömyyteen, on laaja käsite. Se 
ei ole vain liikkumisen esteettömyyt-
tä, vaan myös näkemisympäristön ja 
kuulemisympäristön esteettömyyttä 
ja yhtälailla selkeitä, ymmärrettäviä 
tiloja. Saavutettavuuden eri osa-alu-
eet kytkeytyvät toisiinsa ja toimiva 

kokonaisuus edellyttää esteettömyy-
den katkeamatonta ketjua.
- Esteettömyys ei ole erityisratkaisu-
ja, vaan toimivuutta ja hyvää suun-
nittelua. Esteettömiä ratkaisuja ei teh-
dä vain joillekin ”erityisryhmille”, vaan 
meille kaikille, kertoo Kilpelä.
Niina Kilpelä on itse enemmänkin sa-
tunnainen harrastaja kuin aktiiviliikku-
ja. Harrastukset painottuvat kulttuurin 
muille aloille liikunnan sijaan, mut-
ta kesän kohokohdiksi muodostuvat 
usein kajakki ja tyyni järvenselkä.
- Kuluneena talvena lumessa rämpi-
minen on kyllä tuntunut kuntoilulta 
ja yleisin ”liikuntapaikka” taitaakin 
olla nykyisin kadut ja kevyenliiken-
teenväylät, naurahtaa Kilpelä.

Liikuntatiloissa Kilpelä on havainnut 
yleisiä puutteita mm. esteettömien 
autopaikkojen puuttumisessa sekä 
tasoeroissa ym. esteissä, joita on jo 
sisäänkäynnillä. Opasteet ovat usein 
myös puutteellisia. Näkemisen ja 
kuulemisen esteettömyyttä on har-
vassa kohteessa edes huomioitu.

Vammaisurheilun lajit ja välineet 
muuttuvat. Uusia lajeja syntyy. Yhä 
useampi liikkumis- ja toimimisestei-
nen harrastaa ja urheilee omana va-
paa-aikanaan, siellä missä muutkin. 
Esteettömyys koskettaa kaikkia lajeja 
ja liikuntamuotoja tavalla tai toisella. 
Mikä arkkitehtia on hämmästyttänyt 
vammaisurheilun maailmassa?
- Kaikesta itselle uudesta on tietys-
ti helppo kiinnostua. Yllättävintä on 
ehkä ollut vammaisurheilun eriyty-
neisyys..
ESTE-hanke:

Kynnys ry, niina.kilpela@kynnys.fi

–liikunta VAU ry, 
toimialapäällikkö Aija Saari, 
aija.saari@vammaisurheilu.fi,
www.vammaisurheilu.fi (VAU -> 
ESTE-hanke)

Lisätietoja

Näppäile nettiin

ESTE-hanketta (2009–2011) to-
teuttavat opetusministeriön 
tuella Suomen Vammaisurhei-
lu ja –liikunta VAU ry ja Kynnys 
ry. Yhteistyössä ovat mukana 
Invalidiliitto, Kuuloliitto, Nä-
kövammaisten Keskusliitto ja 
Suomen Liikunta ja Urheilu.

VAU:n verkkopalvelusta 
www.vammaisurheilu.fi 
(VAU -> ESTE-hanke) löytyy 
mm. ESTE-hankkeen loppura-
portti ja ESTE-kysely.

Niina Kilpelä (oik.) Vaattungissa 
luontoliikunnan esteettömyysta-
pahtumassa toukokuussa 2009.
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Kuntoillen

käyttää uima-altaaseen mennessä luiskaa. Rakennus-
tietokortistoon ja opetusministeriön ohjeisiin tulee 
saada ajan tasalla olevat riittävän yksityiskohtaiset 
tiedot liikuntapaikkojen suunnittelusta kaikkien kan-
nalta toimiviksi. Suunnittelijat ja rakentajat tarvitse-
vat sekä täydennyskoulutusta että asennemuutosta 
esteettömyyden edistämiseksi.

3. - Käyn itse kaksi kertaa viikossa Invalidiliiton Käpy-
län kuntoutuskeskus Synapsian esteettömässä kun-
tosalissa yhdessä mieheni Kallen kanssa, joka käyttää 
pyörätuolia. Yritin joskus aikaisemmin käydä ns. ta-
vallisella kuntosalilla, mutta siellä en pärjännyt ollen-
kaan liiasta vauhdista ja tilanahtaudesta johtuen. En 
näkövammaisena pystynyt seuraamaan mitä ohjaaja 
teki. Synapsiassa on ohjaaja, joka auttaa tarvittaes-
sa. Salilla käy eri lailla vammaisia ihmisiä. Tunnelma 
on leppoisa ja ystävällismielinen, vaikka rehkitään-
kin hiki hatussa laitteiden kimpussa. Kuntosalikäyn-
nit ovat viikon kohokohtia sekä kropalle että mielel-
le. Jos Synapsiaa ei olisi, en varmaan kävisi missään ja 
lopputuloksen voi arvata. Ei hyvä.

Hanna-Leena Rissanen, 
esteettömyysasiamies, 
Näkövammaisten Keskusliitto

1. - Uudetkin liikuntapaikat rakennetaan osittain es-
teellisiksi. Näkövammaisten Keskusliittoon tulee lau-
suntoja varten piirustuksia uusista liikuntapaikoista, 
joista jo piirustuksista näkee, että ne niissä on esteistä 
pyörätuolinkäyttäjille. Osa johtuu selvästi säästösyis-
tä eli hissi jätetään pois kalliina investointina ja yhtey-
det saatetaan hoitaa esim. luiskalla ulkokautta.

2. - Parasta apua on suora konsultointiapu. Määräyk-
set ja ohjeet ovat raskaita tulkita ja virheitä voi sattua. 
Suunnittelijoilla pitäisi olla tiedossa kenen puoleen 
voi kääntyä kysymyksissä esteettömyysasioissa.

3. - Käyn kuntoklubilla, joka sijaitsee 1970-luvun ra-
kennuksessa: jo sisäänkäynnissä on paljon portaita. 
Sisällä siellä on tunnelmasyistä hämärä valaistus. Pi-
tää siis olla varsin "hyväkuntoinen" päästäkseen sinne 
kuntoilemaan.

Esteettömyys 
arkkitehtien silmin
1.   Mitkä ovat suurimmat epäkohdat rakennettujen liikunta- ja urheiluympäristöjen esteettömyydessä?
2.   Millaista tietoa suunnittelijat ja rakentajat tarvitsevat?
3.   Missä itse liikut ja millaisia esteitä liikuntapaikoissa olet havainnut? 

Maija Könkkölä,  
pääsihteeri, Esteettömyyskeskus ESKE, 
Invalidiliitto

1. - Liikuntatiloissa on esteitä samoin kuin yleensä 
julkisissa rakennuksissa. Ennen esteettömyyslainsää-
dännön voimaantuloa rakennetut rakennukset ovat 
usein tiloiltaan liian ahtaita, jotta ne voisi saada kor-
jaamallakaan esteettömiksi. Tilanne on yleensä sitä 
parempi mitä uudempi liikuntatila on kysymykses-
sä. Lainsäädännössä on esteettömyyttä edellytetty 
jo vuodesta 1973, mutta vasta 1980-luvulla esteettö-
myyteen alettiin kiinnittää huomiota. Vuonna 1976 
tehtiin kantelu aivan uudesta Kiuruveden uimahallis-
ta, joka oli täysin esteellinen. Portaita oli sekä sisäl-
lä että sisäänkäynneissä, eikä puku-, pesu-, allas- tai 
saunatiloissa oltu otettu liikkumisesteisten vaatimuk-
sia huomioon. Luiskia tai hissejä ei ollut, ei myöskään 
esteettömiä wc-, katsomo- tai kahvilatiloja. Kun oi-
keuskansleri oli todennut sekä tämän että Kauniais-
ten kaupungintalon hissittömyydestä tehtyjen kan-
telujen tuloksena tilojen olevan rakennusasetuksen 
esteettömyyspykälän vastaisia, ryhdyttiin laatimaan 
esteettömyyttä koskevia rakentamismääräyksiä, jot-
ka tulivat voimaan vuoden 1979 lopussa. 
- Tällä hetkellä pitäisi tilanteen olla parempi uudisra-
kentamisen osalta. Usein kuitenkin tingitään esimer-
kiksi uimahalliin asennettavasta kiinteästä allashis-
sistä ja tilalla käytetään siirrettävää potilasnosturia. 
Yleensä ei myöskään oteta riittävästi huomioon liik-
kumisesteisen henkilön mahdollisuuksia toimia työn-
tekijänä liikuntatiloissa. Parantamisen varaa on edel-
leen myös sekä liikuntaa harrastavien henkilöiden 
että penkkiurheilijoiden tilojen esteettömyydessä. 
Joissakin tiloissa asiat ovat kunnossa, joissakin edel-
leen retuperällä. Suuressa määrin kysymys on asen-
teista liikuntatiloja suunniteltaessa ja korjattaessa.

2. - Suunnittelijat ja rakentajat tarvitsevat paitsi pe-
rustiedot rakennuslain mukaisista esteettömyysvaa-
timuksista julkisissa rakennuksissa myös päivitettyä 
tietoa eri liikuntalajeille tarkoitettujen tilojen suun-
nittelusta esteettömiksi sekä liikkujien, yleisön että 
työntekijöiden kannalta. Monissa liikuntapaikkajul-
kaisuissa nämä tiedot ovat liian ylimalkaiset tai puut-
teelliset. On myös virheellistä tietoa, kuten suositus 
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VAU satsar på  

Södra regionen 
Tiina Siivonen, planerare 
för regionverksamhet 
(Helsingfors)
- huvudstadsregionen
- Tavastehus
- Lahtis
- Kouvola
Marleena Leskinen, kon-
taktpersonen för regionen 
(Åbo)
- Åbo

Västra regionen
Timo Pelkonen, planerare 
för regionverksamhet 
(Tammerfors)
- Tammerfors
- Jyväskylä
Maarit Kaari, kontaktperso-
nen för regionen (Kauha-
joki)
- Vasa
- Björneborg
- Seinäjoki

Östra regionen
Petri Räbinä, planerare för 
regionverksamhet (Kuopio)
- Kuopio
- Kajaani
- Joensuu
- Iisalmi
Marko Suhonen, kontakt-
personen för regionen 
(Mikkeli)
- S:t Michel
- Villmanstrand

Norra regionen
Jarmo Koivisto, kontaktper-
sonen för regionen 
(Rovaniemi)
- Rovaniemi
Sari Kuivas, kontaktperso-
nen för regionen (Uleåborg)
- Uleåborg
- Kemi

Sommarläger 2010
Sportti-lägren är öppna för alla barn och arrangeras under 
hela sommaren runtom i Finland. Lägren ordnas  i samarbe-
te med de regionala föreningarna i Finlands Idrott (SLU Suo- 
men Liikunta ja Urheilu). Ta gärna kontakt din lokala SLU-
förening och fråga mer!

ÖVERSÄTTNING AV SVENSKA SIDOR EEVA PAASIKARI

regional verksamhet
VAU har sammanlagt fyra regionala idrottskom-
mittéer i Södra, Västra, Östra och Norra Finland. I 
varje region finns det en lokal idrottskommissionär 
som opererar inom och i närheten av de största 
städerna i sin region. Idrottskommittéerna börjar 
sitt arbete under året 2010 och målet är att byg-
ga hela landets täckande nätverk mellan de regio-
nala kommittéerna, samt att skapa väl fungerande 
lokalt nätverk. Med hjälp av ett lokalt nätverk kan 
medlemsföreningar arrangera evenemang och 
öka motionsutbudet för att förstärka den regiona-
la verksamheten. De lokala medlemsföreningarna 
och de andra lokala funktionärerna som idrotts-
verk, patientföreningar etc. kan bli medlemmar i 
idrottskommittéerna. Idén är att besättningarna av 
de regionala idrottskommittéerna består av cen-
trala funktionärer från regionen. 

Ansvarregioner och -orter
Soveltava Sporttileiri, 
anpassat sportläger
7.-10.6.2010, Lapin Urheiluopisto 
(Rovaniemi) 
www.lapinliikunta.com, 
Maarit Toivola, 
tel. 040 487 7321.

Kaikille avoin Sporttis liikun-
taleiri, Motionslägret som är 
öppet för alla ”Sporttis”
8.-11.6.2010, Vuokatin Urheilu-
opisto
www.kainuunliikunta.fi, 
Ira Liuski, tel. 044 532 5918.

Nuori Suomi Soveltava Sportti-
leiri, Ung i Finlands anpassade 
sportläger
9.-11.6.2010, Siilinjärvi
www.pohjois-savonliikunta.fi, 
Anne Kekäläinen,
anne.kekalainen@pohjois-savon-
liikunta.fi, tel. (017) 369 8603,
050 560 5437.

Soveltavan liikunnan leiri,   
Läger för anpassad motion
8.-11.6.2010, Joensuu
www.pokali.fi, Pasi Majoinen,
tel. 0400 920 237.

Hämeen JunioriSportti  
–liikuntaleiri, motionslägret 
Juniorisportti
14.-17.6.2010, Ylöjärvi 
www.hlu.fi, Sanni Harju, sanni.
harju@hlu.fi, tel. 020 748 2612.

Sporttiaction –liikuntaleiri, 
motionslägret Sporttiaction 
8.-11.6.2010, Kouvola 
www.kymli.net, Jarno Kiintola, 
jarno.kiintola@kymli.net, 
tel. 040 745 6414.

Sporttis –lajileiri, Sporttis läger 
i olika grenar
3.-5.8.2010, Salo
www.liiku.fi, Anna Pakkanen, 
anna.pakkanen@liiku.fi, 
tel. 040 900 0842.

Pitkis-Sport Futuurileiri
5.-9.7.2010, Kokemäki
www.pitkissport.net, vardagligt 
kl. 8-16 Johanna Kuusisto, 
tel. 044 701 1412, 
johanna.kuusisto@pori.fi.

Lägerhälsningar, Tuomas Törrönen
tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi
tel. 050 408 6152

förnamn.efternamn@vammaisurheilu.fi
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Hinder i idrottslokaler?
ESTE-projektet påbörjades 2009 kartlägger olika hin-
der för deltagande i motions- och idrottmiljöer. Syftet 
med kartläggningen är att producera ett informatons-
material för personer som planerar, bygger och sköter 
idrottsanläggningar.

Har du varit tvungen att lämna en idrottsplats, bara för att du inte kom-
mer in? Har belysningen varit otillräcklig, har ekot varit outhärdligt eller 
har toaletten omvandlats till ett städskåp? Eller har det kanske funnits 
andra hinder som avhållit dig från att motionera?

ESTE-frågeformulären finns på internet under maj må-
nad 2010 både finska och svenska. Frågeformuläret 
kartlägger användarens erfarenheter i motionsanlägg-
ningar. Frågeformulärent tar cirka 20 minuter att besva-
ra. Projektledare Riikka Juntunen på Finlands Idrott har 
utformat frågeformulären (riikka.juntunen@slu.fi). Länk 
till formulären: www.vammaisurheilu.fi.

SOLIA
SOLIA står för Soveltavan liikun-
nan apuvälinetoiminta(Hjälpmed
elsverksamhet för anpassad moti-
on). SOLIA startade som ett projekt 
2001 och koordineras av Finlands 
Handikappidrott och -motion VAU 
rf. SOLIA har en styrgrupp i vilken 
flera olika organisationer represen-
teras: Soveltava Liikunta SoveLi ry, 
Suomen Paralympiakomitea ry, Ke-
hitysvammaisten tukiliitto ry:s Ma-
like-verksamheten och resurscent-
ret för anpassad motion ”Pajulahti”. 
SOLIA-verksamheten får finansie-
ring av Penningautomatförenin-
gen och Undervisningsministeriet. 
SOLIA:s tjänster består av  redskap-
sutprövning, uthyrning, rådgiv-
ning, utbildning och genomfö-
rande av produktutveckling och 
evenemang. SOLIAs tjänster är till 
för alla.
SOLIA:s katalog, uthyrningspri-
ser, ytterligare information om 
redskapsuthyrning,  kontaktupp-
gifter till enheterna och tjänsteti-
der finns på VAU:s websida www.
vammaisurheilu.fi

SOLIA kontoret
hjälpmedelrådgivare Jukka Parviainen, 
tel. 045 677 0516, jukka.parviainen@vam-
maisurheilu.fi, www.vammaisurheilu.fi

Finlands Handikappidrott och -motion 
VAU rf, Radiogatan 20, 5. våning., 00240 
HELSINGFORS

Solia lokala enheter

ROVANIEMI
SOLIA/Johanna Alppi, puh. 020 798 4253, 
johanna.alppi@santasport.fi
SOLIA/Harri Marttinen, puh. 020 798 
4261, harri.marttinen@santasport.fi
SOLIA/Lapin Urheiluopisto, Hiihtomajan-
tie 2, 96400 ROVANIEMI

MASKU
SOLIA/Riikka Stenros ja Anna Hilgren, 
puh. (02) 439 2111, solia@ms-liitto.fi
SOLIA/Maskun Neurologinen Kuntoutus-
keskus, Seppäläntie 90, 21250 MASKU

HELSINGFORS
SOLIA/Jukka Parviainen, puh. 045 677 
0516, jukka.parviainen@vammaisurhei-
lu.fi
SOLIA/Invalidiliiton Käpylän Kuntoutus-
keskus, Nordenskiöldinkatu 18 B, 00250 
HELSINKI

KUOPIO
SOLIA/Anu Hämäläinen, puh. 050 527 
0910 (päivystys torstaisin klo 10.00-
14.00), solia@neuron.fi
SOLIA/Suomen aivotutkimus- ja kuntou-
tuskeskus Neuron, Kortejoki, 71130 KUO-
PIO

En lyckad 
Paralympiad
Finlands paraolympiska lag lycka-
des väl i Vancouver. Laget öppnade 
medaljkontot efter Torinos nollsal-
do. Två av fem idrottare  uppnådde 
medalj och det är lindrigt sagt en 
bra prestation. 

Finland fick sin första medalj redan den 
första dagen, då Maija Löytynoja tog sil-
ver i stående skidskytte för fysiskt funk-
tionshindrade. Den andra medaljen 
hämtades hem av Ilkka Tuomisto som 
tog brons i sprinten för stående åkare un-
der den sista tävlingsdagen

Jukka Karvinen önskar att  
föräldrar uppmärksammar barnen

”Tillåtande attityd till 
lek och motion”
Jukka Karvinen arbetar med sitt 
drömjobb. Som utvecklingschef för 
Ung i Finland (Nuori Suomi) föresp-
råkar han motion för barn och unga.

En del av de finländska barnen mo-
tionerar tillräckligt och deltar även 
aktivt i idrottklubbarnas verksamhet. 
Men en tredjedel av barnen är i ris-
kzonen gällande sin hälsa då de mo-
tionerar för litet.
– En av de främsta hälsoriskerna i vårt 
land är ökad övervikt redan i barn-
domsåldern. Barn som motionerar lite 
motiveras inte av tävlingsinriktat mo-
tion. Istället för tävlan borde man hit-
ta någonting gemensamt att göra och 
hitta sätt att betona samarbete i moti-
on. Ung i Finland understryker att barn 
måste motionera flera gånger varje 
dag. Även korta motionspass räcker till 
för att få ihop den rekommenderade 
dosen fysisk motion.
Jukka Karvinen påminner om att bar-
nen oftast motionerar spontant. 
– Endast 11 % av barn i skolåldern mo-
tionerar i idrottsanläggningar. Barnen 
motionerar nära hemmet och på skol-
gården. För att öka barnens motion be-
hövs det istället för stora byggprojekt, 
fungerande närområden och medver-
kan av flera olika aktörer.

TEXT: OUTI LINDROOS
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SM-KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄT 
HAUSSA
Boccian vuoden 2011 SM-kilpailujen järjes-
täminen on kaikkien VAU ry:n alaisten yh-
distysten haettavissa.  Järjestettäviä kilpai-
luja ovat sekä sisä- että ulkopallojen jouk-
kue-, pari- ja henkilökohtaiset kilpailut.  Vii-
me vuosina joukkue- ja parikilpailut on jär-
jestetty yhtenä viikonloppuna.  Kilpailujen 
hakuaika päättyy 31.8., johon mennessä 
kirjalliset hakemukset tulee osoittaa lajija-
oston puheenjohtajalle: Marko Yli-Kleemo-
la, Koivulankatu 16,  26200  Rauma.

SM-KILPAILUJEN OSALLISTUMIS-
MAKSUT VUONNA 2010 
Lajijaos on kokouksessaan  8.12.2009 vah-
vistanut vuoden 2010 osallistumismak-
sut.  Sisäpallot: 21 euroa/joukkue, 16 eu-
roa/pari ja 16 euroa/henkilö. Ulkopallot: 
18 euroa/joukkue, 16 euroa/pari ja 15 eu-
roa/henkilö.  Järjestävä yhdistys tilittää 
osallistumismaksusta 3 euroa/hlö lajija-
ostolle.

SÄÄNTÖMUUTOKSIA
Suurin pelaamiseen vaikuttava sääntö-
muutos on se, että henkilökohtaisessa kil-

pailussa pelialue on muuttunut.  Pelaajat 
asettuvat ruutuihin 3 ja 4 eli pelialue ka-
ventuu vain metrin levyiseksi entisen kah-
den metrin sijasta.  
Toinen muutos on se, että joukkuekilpai-
lussa pelaajan sairastumisen/loukkaantu-
misen vuoksi vajaalukuinen joukkue voi 
jatkaa kilpailua ja pelaajilla on käytössään 
kaikki pelipallot.  Vajaalla joukkueella pe-
laaminen kaikilla palloilla on mahdollis-
ta vain, jos kilpailun tuomarineuvosto 
hyväksyy pelaajan poisjäännin syyn.  Va-
jaa joukkue voi jatkaa peliä siinäkin tapa-
uksessa, ettei tuomarineuvosto hyväksy 
poisjäännin syytä, mutta joukkueen käy-
tössä on vain neljä tai kolme palloa.
Henkilökohtaisissa SM-kilpailuissa tulee 
pelaajan ilmoittautua siihen sarjaan, johon 
hänet on luokiteltu.  Jos hän kuitenkin il-
moittautuu muuhun sarjaan, ei hän saa hy-
väkseen säännöissä mainittuja hyvityspis-
teitä.
Boccian vuoden 2010 SM-säännöt on jul-
kaistu VAU:n verkkopalvelussa 
www.vammaisurheilu.fi (boccia).

Bocciauutisia

VAU:n jäseniä voivat olla Suomessa vam-
maisten liikuntaa järjestävät tai sitä tukevat 
rekisteröidyt yhdistykset, joilla itsellään on 
henkilöjäseniä. Tällaisia ovat mm. paikalliset 
vammaisten henkilöiden yhdistykset, eri la-
jien urheiluseurat sekä muut vammaisurhei-
lua edistävät ja tukevat yhteisöt. Kannatus-
jäseneksi voidaan hyväksyä muu oikeuskel-
poinen yhteisö, säätiö tai yksityinen henkilö, 
joka haluaa edistää ja tukea liiton toimintaa. 

VAU:N JÄSENEKSI HAKEMINEN 
VAU:n jäseneksi voi helposti liittyä täyttä-
mällä jäsen- tai kannatusjäsenhakemuksen 
VAU:n verkkopalvelussa (www.vammaisur-
heilu.fi). Varsinaisen jäsenen sekä kannatus-
jäsenen hyväksyy liiton hallitus. Kannatus-
jäsenellä ei ole äänivaltaa liittokokouksessa. 
Jäsenmaksu on vuosina 2010–2012 kai-
kilta varsinaisilta jäseniltä 30 euroa/vuo-
si ja kannatusjäseniltä 100 euroa/vuo-
si. VAU:n jäsenille on omat jäsenedut. 
Lisätiedot: Eija Kangas-Virtanen, 
eija.kangas-virtanen@vammaisurheilu.fi, 
puh. 0400 709 596.

Liity VAU:n 
jäseneksi!

VAU:N JÄSENEDUT

MATERIAALIA HARRAS-
TELIIKUNTARYHMIIN
Senioriklubiohjaajan materiaa-
lipaketti sisältää ohjaajan idea-
vihkon, jumppakortit, 5 harjoi-
tuskorttia ja jäsenkortin. Idea-
vihkossa on vuoden jokaiselle 
viikolle valmis tuntiohjelma ja 
korttipakassa on 44 pelikort-
tia, joissa on 22 erilaista liiket-
tä. Liik keet on suunniteltu si-
ten, että ne kehittävät viittä eri 
ominaisuutta: tasapainoa, voi-
maa, ketteryyttä, liikkuvuutta 
ja kestävyyttä.
Hinta: VAU:n jäsenille 30 eu-
roa, muille 45 euroa.

VAMMAISURHEILU & 
-LIIKUNTA –LEHTI
VAU julkaisee uutta Vammais-
urheilu & -liikunta -lehteä yh-
teistyössä Suomen Paralym-
piakomitean kanssa. Leh-

ti ilmestyy 5 kertaa vuodessa. 
Leh den jäsenhinta on 20 eu-
roa/vuosi.   

Materiaali- ja lehtitilaukset: 
VAU, puh. (09) 4257 9824, 
toimisto@vammaisurheilu.fi 

VAU JA GONICE  
YHTEISTYÖHÖN
VAU on solminut GoNice-
agenttisopimuksen Scanworld 
Travel Partnerin i2eNetwor-
kin kanssa. Sopimus antaa kai-
kille VAU:n jäsenille mahdolli-
suuden ostaa joko pelkät len-
not tai lentoihin yhdistetty-
nä myös hotelliyöpymisen 
ja autonvuokrauksen VAU:n 
matkamyyntisi vuston (www.
gonice.com/vau) kautta edulli-
seen hintaan. 
Saat vielä enemmän, kun re-
kisteröidyt VIP-jäseneksi. VIP-
jäsenenä säästät aikaa varauk-
sissa, pääset laajempaan tuo-

tevalikoimaan ja saat alennuk-
sia sekä matkaetu ja. VIP-jäse-
nenä ansaitset ostoistasi myös 
bonuspisteitä (VBP), joita voit 
käyttää jatkossa alennuksina 
matka- ja tuoteostoissa sekä 
moneen muuhun. Liittymällä 
VIP-jäseneksi tuet myös VAU:n 
toimintaa. 
Lisätiedot: www.i2enetwork.
org/vau ja GoNice asiakaspal-
velu, matka@gonice.com.

PALKINTOJA  
JÄSENETUHINTAAN
VAU ja Palkintotukku Oy ovat 
yhdessä suunnitelleet palkinto-
kokoelman, jossa palkinnot on 
yksilöity VAU:n omiksi tuotteiksi 
VAU:n logoa käyttäen. Kaikissa 
tuotteissa on VAU:n logo mus-
tavalkoisena kullan, hopean tai 
pronssin värisellä pohjalla. VAU 
on neuvotellut tuotteille edulli-
set jäsenhinnat.
1) Mitali D30 – halkaisija 50 

mm, sini valkonauha, VAU:n lo-
go, kulta, hopea ja/tai pronssi.
Hinta: 2,40 euroa/kpl, sisältä-
en 20 kaiverrus merkkiä.
2) Numeropatsaat 1/2/3 
– korkeus 14,0cm/ 13,2cm/ 
12,1cm, leveys 10,0cm. VAU:n 
logo ja kaiverruslaatta.
Hinta: 5,40 euroa/kpl, sisältä-
en kaiverruksen. 
3) Pokaali 11870 – 3 kokoa, kor-
keus 20,5cm/21,5cm/23,0cm. 
Kupin halkaisija 8,0cm/10,0cm/ 
10,0cm. VAU:n logo ja kaiver-
ruslaatta
Hinta: 42 euroa/3 pokaalin set-
ti, sisältäen laattakaiverrukset.
Toimituskulut: mitalit enin-
tään 40 kpl: 5 euroa/lähetys, 
muut tuotteet ja mitalit yli 40 
kpl: 11 euroa/lähetys.
Tilaukset: Palkintotukku Oy 
(Helsinki), puh. (09) 728 7330, 
myynti@palkintotukku.com, 
www.palkintotukku.com.

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

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

Maarit Kaari
alueellinen yhteyshenkilö (läntinen alue, toimintaa 
koordinoidaan Kauhajoelta)
maarit.kaari@vammaisurheilu.fi, puh. 040 594 1466
- läntisen alueen aluetoiminnan tukeminen

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

Marko Suhonen
alueellinen yhteyshenkilö (itäinen alue, toimintaa 
koordinoidaan Mikkelistä)
marko.suhonen@vammaisurheilu.fi, puh. 040 768 0950
- itäisen alueen aluetoiminnan tukeminen

Marleena Leskinen
alueellinen yhteyshenkilö (läntinen alue, toimintaa 
koordinoidaan Turusta)
marleena.leskinen@vammaisurheilu.fi, puh. 040 504 1227
- läntisen alueen aluetoiminnan tukeminen

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

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

Timo Pelkonen
aluetoiminnan suunnittelija 
(läntinen alue),
 puh. 050 596 5015,  
timo.pelkonen@
vammaisurheilu.fi
- läntisen alueen 
harrasteliikunnan ja 
aluetoiminnan suunnittelu
- tapahtumien suunnittelu ja 
toteutus
- lajit: maalipallo

Tiina Siivonen
aluetoiminnan suunnittelija 
(eteläinen alue), 
puh. 040 833 4869, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi
- eteläisen alueen 
harrasteliikunnan ja 
aluetoiminnan suunnittelu
- tapahtumien suunnittelu ja 
toteutus
- harrasteliikuntatuotteiden 
kehittäminen

HARRASTELIIKUNTA JA 
ALUETYÖ
Teemu Lakkasuo
toimialapäällikkö, 
puh. 040 565 1001, 
teemu.lakkasuo@
vammaisurheilu.fi
- harrasteliikunnan ja 
aluetyön koordinointi

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

Suvi Aho
lajikoordinaattori, 
puh. 0400 933 312, 
suvi.aho@vammaisurheilu.fi
betjäning på svenska
- lajit: alppihiihto, kelkkajääkiekko, 
lentopallo, pyöräily, 
pyörätuolitennis, pyörätuolirugby, 
pöytätennis, uinti ja voimanosto
- Sporttiklubitoiminta

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
- kilpa- ja huippu-urheilun 
koordinointi
- lajit: curling

Tuomas Törrönen
nuorisotoiminnan 
suunnittelija, 
puh. 050 408 6152, 
tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi
- lasten ja nuorten 
liikunta
- Sporttiklubitoiminta

NUORISO JA KOULUTUS
Aija Saari
toimialapäällikkö, 
puh. 040 506 4208, 
aija.saari@vammaisurheilu.fi
betjäning på svenska
- lasten ja nuorten liikunta
- koulutus
- kehitys- ja esteettömyyspro-
jektit

Eeva Paasikari
viestintäassistentti, 
puh. 045 136 8695, 
eeva.paasikari@
vammaisurheilu.fi
- viestinnän suunnittelu
- verkkopalvelun päivitys
- graafinen suunnittelu
- Vammaisurheilu & -liikunta 
–lehden toimittaja

VIESTINTÄ
Nina Jakonen
viestintäpäällikkö, 
puh. 040 502 3784, 
nina.jakonen@
vammaisurheilu.fi
- viestinnän suunnittelu ja 
koordinointi
- suhteet tiedotusvälineisiin, 
esitteet ja painotyöt
- verkkopalvelun 
koordinointi ja kehittäminen
- Vammaisurheilu & -liikunta 
–lehden päätoimittaja

Pertti Wallenius
toimistoapulainen
- postitus ja kopiointi

Maija Etholen
toimistosihteeri, 
puh. (09) 4257 9824, 
maija.etholen@
vammaisurheilu.fi
- toimistoasiat
- asiakasrekisterin ylläpito, 
lehti- ja materiaalitilaukset

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

Eija Kangas-Virtanen
toimialapäällikkö, 
puh. 0400 709 596, 
eija.kangas-virtanen@
vammaisurheilu.fi
- järjestö- ja 
henkilöstöasiat
- Special Olympics –
toiminta

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

Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki
puh. (09) 4257 9824
fax (09) 4257 9825
www.vammaisurheilu.fi

Nina Peltonen
oto-liikunnanohjaaja, 
puh. 050 400 1532, 
nina.peltonen@vammaisurheilu.fi
- lasten ja nuorten liikunta
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KILPAILUKUTSUJA

AMPUMAURHEILU

KANSALLINEN TRAP
Kansallinen trap järjestetään 16. toukokuuta 2010 Kuhmossa.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Heimo Lehtola, puh. 0500 
955 623.

HAULIKKOLAJIEN KANSALLINEN KILPAILU
Haulikkolajien kansallinen kilpailu järjestetään 2.–4. heinäkuu-
ta 2010 Karstulassa. Lajeina ovat trap, skeet, a-trap.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Seppo Ronkanen, 
puh. 040 523 1936.

BOCCIA

POHJANMAAN ALUEMESTARUUSKILPAILUT 
(HENK.KOHT.)
Kyrönmaan Invalidit ry järjestää avoimet Pohjanmaan aluemes-
taruuskilpailut 15. toukokuuta 2010 klo 9.00 Isonkyrön liikun-
tahallissa. Kilpailu on tarkoitettu alueen seurojen tai yhdistys-
ten jäsenille.
Sarjat: luokat 1-3, naiset, yleinen ja 70-vuotiaat.
Osallistumismaksu on 10 euroa/henkilö ja se maksetaan tilille 
472710-215022.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 11.5. mennessä ja lisätiedot: Sauli 
Kujala, puh. (06) 472 4519, Perttiläntie 733, 61550 Orismala.
Omat pallot mukaan.

BOCCIA KILPAILUT (PARI)
Kurikan MS-kerho järjestää boccian avoimen parikilpailun 23. 
toukokuuta 2010 Kurikassa (pesäpallokenttä) klo 9.30.
Sarjat: avoin ja naiset. Luokissa 1–3 hyvityspisteet käytössä. 
Parin ei tarvitse kuulua samaan yhdistykseen/seuraan.
Osallistumismaksu on 15 euroa/pari ja se maksetaan Kurikan 
MS-kerhon tilille: 447350-213842.
Ilmoittautumiset 19.5. mennessä: Antti Käkelä, 
puh. 0400 166 062, antti.kakela@nic.fi.
Omat pallot ja mittakepin mukaan. Kilpailupaikalla kioski. 

VII AVOIMET BOCCIAKILPAILUT
Mäntän Seudun Invalidit ry järjestää VII Avoimet boccian hen-
kilökohtaiset kilpailut 12. kesäkuuta 2010 klo 9.00 Vilppulan 
urheilukentällä (Hopunmäentie 15). Alkukilpailussa vain neljä 
erää/ottelu ja loppukilpailussa kuusi erää/ottelu.
Sarjat: luokat 1–3 (naiset ja miehet) sekä naiset ja miehet. Luok-
kiin 1–3 luokitelluilla pelaajilla on käytössä SM-sääntöjen mu-
kaiset pistehyvitykset.
Osallistumismaksu on 10 euroa/hlö ja se maksetaan Mäntän 
Seudun Invalidit ry:n tilille: Mäntän Seudun OP 552107-412876.
Ilmoittautumiset 7.6. mennessä: Pirkko Hyytiäinen, Koiviontie 
261, 35700 Vilppula, hyytiainenpirkko@windowslive.com, 
puh. 045 110 6499 
Omat pallot mukaan. Kahvio ja makkaranpaistoa. 

KYRÖNMAAN PARIBOCCIA
Kyrönmaan Invalidit ry järjestää avoimet paribocciakilpailut 13. 
kesäkuuta 2010 klo 9.00 Isonkyrön liikuntahallin kentällä.
Sarjat: luokat 1–3, naiset, yleinen ja 70-vuotiaat.
Osallistumismaksu on 12 euroa/pari ja se maksetaan tilille 

472710-215022.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 9.6. mennessä ja lisätiedot: Sauli 
Kujala, puh. (06) 472 4519, Perttiläntie 733, 61550 Orismala.
Omat pallot mukaan. 

BOCCIAN AVOIN PARIKILPAILU
Porin Seudun Invalidit ry järjestää boccian avoimen parikil-
pailun 19. kesäkuuta 2010 klo 9.00 Porin Urheilukeskuksessa 
(Metsämiehenkatu 19).
Sarjat: yleinen, naiset ja luokat 1–3. Parien ei tarvitse kuulua sa-
maan yhdistykseen. Käytetään voimassa olevia hyvityspisteitä.
Osallistumismaksu on 14 euroa/pari ja se maksetaan Porin 
Seudun Invalidit ry:n tilille: 570064-49859.
Ilmoittautumiset 15.6. mennessä: Irma Rohkea, Lepistöntie 14, 
28760 Pori, puh. 0400 524 844, irma.rohkea@dnainternet.net.
Omat pallot mukaan. Kilpailupaikalla kanttiini ja arvontaa.

KARSTULA OPEN 
Karstulan Seudun Invalidit ry järjestää avoimet boccian parikil-
pailut 3. heinäkuuta 2010 klo 9.00 Karstulan pesäpallokentällä.
Sarjat: yleinen, naiset, 70-vuotiaat ja luokat 1–3. Hyvityspisteet 
käytössä vain 1-3 luokassa.
Osallistumismaksu on 15 euroa/pari ja se maksetaan Karstulan 
Seudun Invalidien tilille: Keski-Suomen OP 511402-574947.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 28.6. mennessä: Veli-Heikki Koski-
nen, Aropellontie 12, 43500 Karstula, puh. 044 046 1610.
Omat pallot mukaan. Paikalla puffetti.

BOCCIAN SM-KILPAILUT  (HENK.KOHT.)
Teuvan Invalidit ry järjestää boccian ulkokenttien henkilökohtai-
set SM-kilpailut 17.–18. heinäkuuta 2010 Teuvalla (Yhteiskou-
lun kenttä, Filppulankuja 2). Kilpailut alkavat lauantaina 
klo 10.00 ja sunnuntaina klo 9.00. Osanottovarmistus lauantai-
na klo 9.00 ja sunnuntaina klo 8.30. Sunnuntain finaalit pelataan 
yhdellä kentällä/sarja.
Sarjat: luokat 1–3, naiset, yleinen ja seniorit. Kilpailuissa on käy-
tössä säännöissä mainitut hyvityspisteet. Kilpailuissa pelataan 
sekä A-finaali (voittaja Suomen mestari) että B-finaali (sijoituk-
set 7–12).
Osallistumismaksu on 15 euroa/hlö ja se maksetaan Teuvan In-
validit ry:n tilille: Nordea 107730–101782.
Majoitus: Ravintola Maustemylly, (Porvarintie 21), puh. 040 357 
6593; Laurilan Wisiitti (Porvarintie 43), puh. 040 730 7771, 
raimo@kotikone.fi; Luonto-Parra mökkimajoitus, 
puh. 050 368 9270, teuvan.rivakka@co.inet.fi; Loma-Opintola 
(Norintie 1048), puh. (06) 266 6252, lomaopin@tiltu.teuva.fi
Ilmoittautumiset kirjallisesti 30.6. mennessä ja lisätiedot: Jor-
ma Yliranta, puh. 0500 796 219, Heikkurintie 199, 64760 Peltola, 
jorma.yliranta@suomi24.fi.
Omat pallot mukaan. Paikalla kahvio ja ruokailumahdollisuus.

HÄRMÄN KESÄBOCCIA
Härmän Invalidit ry järjestää avoimet boccian joukkuekilpailut 
24. heinäkuuta 2010 klo 9.00 Alahärmän keskusurheilukentäl-
lä (Pirintie 12, Härmä). 
Osallistumismaksu on 15 euroa/joukkue ja se maksetaan Ala-
härmän Osuuspankin tilille: 474010-221569. 
Ilmoittautumiset 20.7. mennessä: Antti Porre, Viitalantie 5 C 
14, 62300 Härmä, antti.porre@gmail.com, puh. (06) 484 9539, 
040 565 3584.
Omat pallot mukaan. Kentällä kahvio (makkaraa ym.).  
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KEILAILU

KEILAILUN SM-KILPAILUT 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja Talin keilahalli jär-
jestävät keilailun SM-kilpailut 22. toukokuuta 2010 klo 9.00 
Talin keilahallissa (Huopalahdentie 28, Helsinki, puh. (09) 2514 
4430). Ensin heitetään luokkien alkukilpailut (6 sarjaa) ja sen jäl-
keen finaalipelit SM-kilpailusääntöjen mukaisesti. Parikilpailu 
heitetään alkukilpailun yhteydessä (6+6 sarjaa). Parit on muo-
dostettava yhdistyksittäin.
Luokat: näkövammaiset miehet (B1, B2, B3 ja B4) ja naiset (B1, 
B2, B3 ja B4), kehitysvammaiset rekisteröityneet keilaajat mie-
het (yleinen), naiset (yleinen), alle 19-vuotiaat sekä unified-pa-
rikisa, elinsiirron saaneet ja dialyysipotilaat: miehet (yleinen) ja 
naiset (yleinen). 
Osallistumismaksu on 23 euroa/keilaaja ja se maksetaan 7.5. 
mennessä VAU ry:n tilille: 800187-10023586. Kirjoita viestiin Kei-
laSM2010 ja keilaajan nimi tai nimet. 
Ilmoittautumiset kirjallisesti 7.5. mennessä: Suomen Vammais-
urheilu ja -liikunta VAU ry, Minna Canthin katu 4 C, 70100 Kuo-
pio, petri.rabina@vammaisurheilu.fi. Ilmoittautumisessa tulee 
olla nimettynä myös parikilpailun keilaajat. 
Kilpailupaikalla on mahdollisuus ruokailla hintaan 10 euroa/hlö 
(sis. jauhelihakastike + perunamuusi, vihersalaatti, leipä ja kah-
vi). Ilmoita myös ruokailijoiden määrä ja nimet ilmoittautumi-
sen yhteydessä. Ruokailun maksetaan paikan päällä keilahalliin. 
Lisätiedot: Petri Räbinä, puh. 050 596 5014.

LENTOPALLO

ISTUMALENTOPALLON KANSAINVÄLINEN  
KEVÄTTURNAUS
HIY ja ESI järjestävät istumalentopallon 1. kansainvälisen kevät-
turnauksen 15. toukokuuta 2010 klo 11.00. Turnauspaikkana 
on Kirkkoharjun koulu (Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi). Sisään-
käynti Virkatien ja Haagatien P-paikoilta. Sali on juna-aseman 
välittömässä läheisyydessä (300m).
Kilpailusarjat ja osallistujat: miehet A-sarja (miesten kilpa-
joukkueet, ulkomaiset joukkueet), miehet B-sarja (harrastetason 
joukkueet) ja naisten sarja.
Osallistumismaksu on 35 euroa/joukkue, ja se maksetaan 30.4. 
mennessä tilille: 562060-410718. Merkitse viestiin Kevätturnaus 
tai sovittaessa turnauspaikka.
Ilmoittautumiset 15.4. mennessä ja lisätiedot: Reima Pulli, 
puh. 0400 128 646, reima.pulli@gmail.com. Ilmoittautuneille 
lähetetään turnaustiedote ja otteluohjelma turnausta edeltäväl-
lä viikolla.

PETANQUE

PETANQUEN SM-JOUKKUEKILPAILUT 
Petanquen avoimet SM-joukkuekilpailut järjestetään Kesäliikun-
tapäivien yhteydessä 13. kesäkuuta 2010 Paavo Nurmen 
Stadionilla alkaen klo 10.00.
Osallistumismaksu on 15 euroa/per joukkue ja se maksetaan 
12.5. mennessä VAU:n tilille: Sampo 800187-10023586. Viitteek-
si SM-petanque.
Ilmoittautumiset 12.5. mennessä: Maija Etholén, puh. (09) 
4257 9824 tai Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Ra-
diokatu 20, 00240 Helsinki tai VAU:n verkkopalvelussa www.
vammaisurheilu.fi.
Majoitus: kts. s.34.
Lisätiedot: Teemu Lakkasuo, puh. 040 565 1001, 
teemu.lakkasuo@vammaisurheilu.fi.

PYÖRÄTUOLITANSSI

PYÖRÄTUOLITANSSIN PRIMAVERA-LEIRI 
Pirkanmaan Pyörätuolitanssijat ry järjestää pyörätuolitanssin 
Primavera-leirin  22.–23. toukokuuta 2010 Tampereella. Lei-
ripaikkana on Hervannan vapaa-aikakeskus (Lindforsinkatu 5). 
Mukaan voi osallistua sekä manuaali- että sähköpyörätuolilla 
niin aloittelijat kuin jo jonkin verran tanssineetkin. Leirin ohjel-
massa on seuratanssia combi-sarjassa, eli pyörätuolitanssija ja 
parina pystytanssija. Osallistua voi parin kanssa tai ilman. Opet-
tajana Taina Puujalka.
Leirimaksu on 50 euroa/henkilö (sis. opetuksen). Hinta edellyt-
tää 8 osallistuvaa paria. Lisäksi edullinen yhteisruokailun kurssi-
paikalla, jos ruokailijoita osallistuu riittävä määrä.
Majoitus: Hotelli Hermica alk. 50 euroa/yö/henkilö.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Aila Peräjoki, puh. 0400 214 
046, aila.perajoki@kolumbus.fi.
Yhteistyössä: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja 
Suomen pyörätuolitanssiliitto ry. 

SULKAPALLO

SULKAPALLON SM-KILPAILUT
Sulkapallon SM-kilpailut järjestetään Kesäliikuntapäivien yhtey- 
dessä 12. kesäkuuta 2010 klo 14.00 Turussa (Peltolan koulu, 
Hamppukatu 2).
Lajit: kaksin- ja nelinpelit. Luokat: pt-luokka ja pystyluokka.
Sarjat: kaksinpelissä alle 20-vuotiaat (juniorisarja), 20-39-vuoti-
aat, 40-59-vuotiaat, 60-vuotiaat ja yli.
Osallistumismaksu on 7 euroa/pelaaja/kaksipeli ja 10 euroa/
pari/nelinpeli ja se maksetaan 12.5. mennessä VAU:n tilille: Sam-
po 800187-10023586. Viitteeksi SM-sulkapallo.
Ilmoittautumiset 12.5. mennessä: Maija Etholén, puh. (09) 
4257 9824 tai Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Ra-
diokatu 20, 00240 Helsinki tai VAU:n verkkopalvelussa www.
vammaisurheilu.fi.
Majoitus: kts. s.34.
Lisätiedot: Teemu Lakkasuo, puh. 040 565 1001, 
teemu.lakkasuo@vammaisurheilu.fi.

RATSASTUS

SPECIAL OLYMPICS KOULURATSASTUKSEN  
MESTARUUSKILPAILUT
Special Olympics kouluratsastuksen mestaruuskilpailut järjeste-
tään 9. toukokuuta 2010 klo 10.00. Kilpailukanslia aukeaa klo 
9.00. Kilpailuissa noudatetaan Special Olympics -sääntöjä se-
kä SRL:n vammaisratsastussääntöjä soveltuvin osin. Ratsastajil-
le suositellaan kuulumista SRL:n jäsenseuraan tai muussa tapa-
uksessa vaaditaan oma tapaturmavakuutus. Lainahevoset ovat 
pääasiassa ratsastuskoulun opetushevosia. Kilpailut ratsaste-
taan ulkokentällä tai maneesissa riippuen säästä. Hevosten ko-
keilu ja verryttely ulkokentällä tai maneesissa sen mukaan, mil-
laiseksi kilpailupäivän aikataulu muodostuu. Lainahevosluokissa 
hevoset jaetaan etukäteen. Ratsastajat saavat verrytellä hevos-
ta 15 minuuttia ennen omaa suoritustaan. Jos ratsastaja tarvit-
see avustusta, tulee hänen tuoda avustaja mukanaan.  Kilpailu-
jen johtajana on Arto Rekikoski ja teknisenä asiantuntijana toi-
mii Anne Pakarinen.
Luokat: luokka 1(ratsastajamerkin kouluohjelma, avustajan kans-
sa, ei mestaruusluokka), luokka 2 (ratsastajamerkin kouluohjelma, 
ilman avustajaa, ei mestaruusluokka), luokka 3 (helppo D:1 1992, 
ei mestaruusluokka), luokka 4 (Special Olympics, käyntiohjelma 
1), luokka 5 (Special Olympics, käyntiohjelma 2), luokka 6 (Special 
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Olympics, käynti-raviohjelma 1) luokka 7 (Special Olympics, käyn-
ti-raviohjelma 2), luokka 8 (Special Olympics, käynti-ravi-laukka-
ohjelma 1), luokka 9 (Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 
2), luokka 10 (Vapaavalintainen kouluohjelma, avoin kaikille vam-
maisratsastajille SRL:n luokituksen mukaan), luokka 10 (kehitys-
vammaisten mestaruus omilla hevosilla).
Luokat 1-9 ovat avoimia kehitysvammaisille, luokka 10 kaikille 
vammaisratsastajille. Ratsastaja voi osallistua max kahteen lai-
nahevosluokkaan ja omien hevosten luokkaan näissä kilpailuis-
sa. Kilpailuohjelmat ja ilmoittautumislomakkeet kaikkiin luok-
kiin voi tilata järjestäjältä. (Luokkaan 10 voi hakea SRL:n ohjel-
mia myös netistä www.ratsastus.fi)
Ilmoittautumiset kirjallisesti 30.4. mennessä: Huittisten Ratsas-
tuskeskus, Kivirannantie 240, 32700 Huittinen, 
toimisto@huittistenratsastuskeskus.fi. 
Lähtömaksu 10 euroa/luokka ja hevosvuokra 10 euroa/luokka. 
Maksut maksetaan kilpailukansliaan. 
Majoitustiedustelut: Huittisten Ratsastuskeskus (02) 567 797.
Lisätiedot: Anne Pakarinen, puh. 040 360 0802. 
Kilpailupaikalla puffetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus. 
Valmennusleiri järjestetään 7.–8. toukokuuta 2010 halukkaille 
Huittisten Ratsastuskeskuksessa. Valmentajina ovat Anne Paka-
rinen ja Krista Rekikoski. 
Ilmoittautumiset: Anne Pakarinen, puh. 040 360 0802 tai 
Huittisten Ratsastuskeskus, puh. (02) 567 797, 
toimisto@huittistenratsastuskeskus.fi

VAMMAISRATSASTUKSEN  
KILPAILUHARJOITUKSET

Vammaisratsastuksen kilpailuharjoitukset järjestetään 30.5. Huit-
tisissa ja 3.7. Tuusulassa.

30. toukokuuta 2010 Huittisten Ratsastuskeskuksessa klo 
10.00. Kilpailukanslia aukeaa klo 9.00. Teknisenä asiantuntijana 
toimii Anne Pakarinen. Kilpailujen johtajana on Arto Rekikoski ja 
PJ tuomarina toimii Päivi Anttila. Kilpailut ovat 1. osakilpailu rat-
sastusseura Varsan sponsoroimassa Cup-kilpailussa.
Majoitustiedustelut: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. (02) 
567 797.
Ilmoittautumiset 17.5. mennessä: Huittisten Ratsastuskeskus, 
puh. (02) 567 797, toimisto@huittistenratsastuskeskus.fi
Lisätiedot: Anne Pakarinen, puh. 040 360 0802.
Huittisten Ratsastuskeskuksessa kilpailuihin tähtäävä valmennus 
pidetään pe-la. Ilmoittautumiset osoitetaan puhelimitse tai säh-
köpostitse suoraan Huittisten Ratsastuskeskukseen.

3. heinäkuuta 2010 klo 11.00 Ratsastuskoulu Pikkupihlajas-
sa (Pihlajistonkuja 37, Tuusula). Kilpailukanslia aukeaa klo 10.00. 
Teknisenä asiantuntijana toimii Anne Pakarinen. Kilpailujen joh-
tajana on Arto Rekikoski ja PJ tuomarina toimii Päivi Anttila. Kil-
pailu on 4. osakilpailu ratsastusseura Varsan sponsoroimassa 
Cup-kilpailussa.
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Ilmoittautumiset 18.6. mennessä: Ratsastuskoulu Pikkupihlaja, 
puh. 0400 817 706, pikkupihlajanratsastajat@gmail.com.
Lisätiedot: Susanne Ursin, puh. 0400 817 706. 
Ratsastuskoulu Pikkupihlajassa kilpailuihin tähtäävä valmennus 
järjestetään 2.7. Ilmoittautumiset ja tiedustelut Ratsastuskoulu 
Pikkupihlaja, pikkupihlaja@kolumbus.fi, puh. 0400 817 706.

Molemmissa kilpailuissa noudatetaan SRL:n vammaiskilpailu-
sääntöjä. Kilpailut ovat kilpailuharjoitukset. Ratsastajan tulee 
edustaa SRL:n jäsenseuraa, SOG tai muuta yhdistystä. Ratsasta-
jalla on oltava vakuutus. Kaikki luokat ovat avoimia kaikille vam-
maisratsastajille myös omilla hevosilla. SRL:n luokitusta ei tar-
vita, joten jokainen voi osallistua mihin luokkaan haluaa omi-
en taitojensa mukaisesti. Hevoset jaetaan etukäteen. Ratsasta-
jat saavat kokeilla hevosta 20 min ennen omaa suoritustaan. Jos 
ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avustaja mu-
kanaan. 
Luokat: luokka 1(ryhmä 1A ohjelma 3, 2006), luokka 2 (ryh-
mä 1B ohjelma 12, 2006), luokka 3 (ryhmä 2 ohjelma 22, 2006), 
luokka 4 (ryhmä 3 ohjelma 32, 2006), luokka 5 (ryhmä 4 ohjel-
ma 40, 2006). Kilpailuohjelmat kaikkiin luokkiin saa järjestäjiltä 
ja SRL:n nettisivuilta. 
Lähtömaksu on 10 euroa/luokka ja hevosvuokra 10 euroa/
luokka. Maksut maksetaan kilpailukansliaan viimeistään 30 min 
ennen luokan alkua. 
Kilpailupaikoilla puffetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus.
Yhteistyössä: Ratsastusseura Varsa, Ratsastusseura Pikkupihla-
jan Ratsastajat , Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja 
Näkövammaiset Ratsastajat ry

VAMMAISRATSASTUSKILPAILUT
Vammaisratsastuskilpailut järjestetään 30. toukokuuta 2010 
klo 10.00 Huittisten Ratsastuskeskuksessa.  Kilpailukanslia auke-
aa klo 9.00. 
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n vuoden 2010 vammaiskilpailu-
sääntöjä. Muista tarkistaa itsesi ja hevosesi kilpailukelpoisuus: 
luokitus, rokotukset, vuosimaksu ja aluelupa. Mikäli tarvitset he-
voset Huittisten Ratsastuskeskuksesta, ilmoita siitä kuukaut-
ta aikaisemmin. Jos ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen 
tuoda avustaja mukanaan. 
Luokat: luokka 1 (ryhmä 1 a, aloittelijaohjelma 2010), luokka 2 
(ryhmä 1b, aloittelijaohjelma 2010), luokka 3 (ryhmä II, aloitte-
lijaohjelma 2010), luokka 4 (ryhmä III, aloittelijaohjelma 2010), 
luokka 5 (ryhmä IV, aloittelijaohjelma 2010 rata B). Kilpailuoh-
jelmat kaikkiin luokkiin löytyvät järjestäjältä, sekä SRL:n netti-
sivuilta.
Osallistumismaksu on 15 euroa/luokka ja hevosvuokra 10 eu-
roa/luokka. Mikäli ratsastaja tarvitsee lainahevosen, hän huo-
lehtii hevosen vuosimaksusta itse.  
Majoitustiedustelut: Huittisten Ratsastuskeskus/Rekikosken 
Majoituspalvelut (02) 567 797. 
Ilmoittautumiset 17.5. mennessä KIPAAN.
Lisätiedot: Anne Pakarinen puh. 040 360 0802. 
Kilpailupaikalla puffetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus. 
Yhteistyössä: Ratsastusseura Varsa, Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry ja Näkövammaiset Ratsastajat ry.

ERITYISRYHMIEN RATSASTUSLEIRI 
Huittisten Ratsastuskeskuksessa järjestetään kaksi erityisryhmi-
en ratsastusleiriä:
Ratsastusleiri kokeneille ratsastajille 31.7.–4.8. 2010. 
Osallistumismaksu on 5 päivältä 382 euroa/hlö.
Ratsastusleiri kaikentasoisille ratsastajille 5.–8. elokuuta 
2010. Osallistumismaksu on 4 päivältä 300 euroa/hlö.

Molempiin leireihin sisältyy päivittäin 2 tuntia ratsastusta ja li-
säksi hevosten hoitoa. Hintaan sisältyy täysihoito ja majoitus ta-
sokkaissa majoitustiloissa. Leirit on tarkoitettu itsenäisesti toi-
meentuleville ratsastajille, mutta mikäli tarvitset muissa kuin 
ratsastustoimissa henkilökohtaisen avustajan, on oma avusta-
ja järjestettävä itse. Avustajan kulut (majoitus ja ruokailut) lisä-
tään leirihintaan.
Ilmoittautumiset: Huittisten Ratsastuskeskus, Kivirannantie 
240, 32700 Huittinen, toimisto@huittistenratsastuskeskus.fi,
puh. (02) 567 797.
Lisätiedot: Anne Pakarinen, puh. 040 360 0802.

UINTI

TAMPEREEN AVOIMET MESTARUUSUINNIT
Tampereen avoimet mestaruusuinnit järjestetään 8.-9. touko-
kuuta 2010 Tampereen Uintikeskuksessa 50 metrin radalla. Lau-
antain aamujaksossa uidaan myös kolme vammaisuimareiden 
SM-starttia (50vu, 50su ja 50ru). Muita SM-kilpailuja tai SM-start-
teja ei tänä keväänä ole, koska SM-kilpailujärjestäjää ei löytynyt. 
Verryttely tuntia ennen jokaisen kilpailujakson alkua. Sähköinen 
ajanotto.

Lauantaiaamu klo 11.00  
Lajit
1. Erityisryhmä M 50 m VU                                                        
2. Erityisryhmä N 50 m VU                                                         
---
11.  Erityisryhmä M 50 m SU                                                           
12.  Erityisryhmä N 50 m SU   
13.  Erityisryhmä M 50 m RU                                                              
14.  Erityisryhmä N 50 m RU                                                               
Koko lajilista aikarajoineen löytyy VAU:n verkkopalvelusta www.
vammaisurheilu.fi

Ilmoittautumiset 2.5. mennessä OCTOon.
Osallistumismaksu on 8 euroa/startti ja se on maksetta-
va ilmoittautumisen yhteydessä seurayhtymän tilille: Nordea 
227518-147. Huom! Jälki-ilmoittautumismaksu on kolminkertai-
nen (vain, jos erissä on tilaa).
Ratajärjestyksen laadinnassa käytetään hyvitystä 50 m radalla 
uiduille ajoille SM-kilpailujen tapaan, sovellamme tätä myös ai-
karajoihin.
Ruokailuvaraukset etukäteen uimahallin kahviosta 
puh. (03) 253 5450.
Lisätiedot: keijo.pensasmaa@tatu.fi.
Järjestäjät: KOO-VEE:n uintijaosto, Tampereen Työväen Uimarit 
ja Tampereen Uimaseura.
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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 

BOCCE/PETANQUE
Harri Lindblom 
puh. 044 361 7353
harri.lindblom@vammaisuheilu.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   
puh. 040 545 0430 
sari.mannersuo@kymp.net

JALKAPALLO 
Harri Lindblom 
puh. 044 361 7353
harri.lindblom@vammaisuheilu.fi

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 
Suvi Aho  
puh. 0400 933 312 
suvi.aho@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 
eikonen@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
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 
Kristiina Danskanen
puh. 0400 304 129
toimisto@soutuliitto.fi

SULKAPALLO 
Harri Lindblom 
puh. 044 361 7353
harri.lindblom@vammaisuheilu.fi

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

VOIMANOSTO 
Jari Laine 
puh. 0400 584 999 
jari.laine@pp6.inet.fi

YLEISURHEILU 
Jukka Lahti 
puh. 050 548 7732 
jukka.p.lahti@jyu.fi 

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
Ravitie 3 C 5-6 
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 
puh. 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
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Kalenteri 2010 touko-heinäkuu

Lue lisää VAU:n verkkopalvelusta www.vammaisurheilu.fi.

Toukokuu 
29.4.–2.5., Purjehduksen Ranking-kilpailu 
(2.4mR) (L), Stenungsund, Ruotsi   
1.–2.5., Boccian SM-kilpailut (sisä, henk.koht.) 
�������	
���� 
7.5., SO Euroopan Jalkapalloviikon 
päätapahtuma (K), Helsinki 
8.5., Boccian SM-kilpailut (sisä, joukkue) (E, 
L), Teuva 
8.5., Maalipallon SM- ja 1-div. lopputurnaus 
(N), Tampere, 
9.5., SO kouluratsastuksen 
Mestaruuskilpailut ������
������
10.–14.5., GP de France (ilma-ase) (L), 
Voulmerange, Ranska  
13.5., Porin arvouinnit (K, L, N), Pori 
13.–16.5., �����������	
��	�����������	
Tournament (N), Izola Slovenia 
13.–16.5., Pyöräilyn Tour de Belgium 
(tandem) (N), Belgia
13.–16.5., Sokkopingiksen Haninge Open (N), 
Tukholma, Ruotsi 
13.–16.5., Tenniksen Lithuania Open (L), 
����
��
14.–16.5., Boccian PM-kilpailut (sisä, 
joukkue/henk.koht.) (L), Tanska 
14.–16.5., Maalipallon Malmö Lady InterCup 
(N), Malmö Ruotsi 
15.5., Istumalentopallon Kansainvälinen 
�����������, Kirkkonummi                               
15.–16.5., Keilailun SM-kilpailut (henk.koht.) 
(N, K, E), Kuopio 
15.–16.5., Purjehduksen SM-kilpailut (2.4mR, 
joukkue) (L), Tampere 
16.5., Kansallinen trap (L), Kuhmo  
16.5., �����	������������������ (L), Aulanko 
Golf 
19.–23.5., Hessen Pokal (ilma-ase) (L), Bad 
Orb, Saksa  
20.–23.5., �����������	�������	�����������	
tournament�����������������
��
20.–25.5., Pöytätenniksen Slovenia Open (L), 
Piestany, Slovenia 
21.–23.5., Purjehduksen AIC (2.4mR) (L), 
Ålesund, Norja 
21.–23.5., Pyöräilyn UCI World Cup (tandem) 
(N), Ranska 
21.–23.5., Tenniksen Tournoi Indoors Bulle 
(L), Sveitsi  
22.5., Keilailun SM-kilpailut (henk.koht. ja 
pari) (N, K, E), Helsinki 
22.5., Likkojen lenkki (L, N, K, E), 
Tampere 
22.5., Vesiliikuntapäivät, Espoo
22.–23.5., ���� kisat (ilma-ase) (L, N), 
Mikkeli 
25.–27.5., Tenniksen ���� Open (L), 
Israel 
28.–30.5., ����� SO Sports ������� (K), 
Naestved, Tanska 
28.–30.5., Salibandyn SO Sports ������� (K), 
Naestved, Tanska 
28.–30.5., Tenniksen ������� Open (L), 
�����
29.-30.5. Pyörätuolirugbyn SM-sarjan 
lopputurnaus, Turku 
29.–30.5., Judon ����! Sea Open 
Championships (L, N), Vantaa
28.–30.5., ����"#������� (L, N, K, E), 
Kisakallio, Lohja 
29.5.–3.6., Jalkapallon SO 
Kesämaailmankisojen esikilpailut (K), Ateena, 

Kreikka 
29.5.–3.6., Lentopallon SO 
Kesämaailmankisojen esikilpailut (K), Ateena, 
Kreikka  
29.–30.5., Purjehduksen Ranking-kilpailu 1 
(2.4mR) (L), Kokkola 
30.5., Vammaisratsastuskilpailut (K, L, N), 
�
�����
30.5., Vammaisratsastuksen 
kilpailuharjoitukset�������������
������
30.5.–10.6., Boccian MM-kilpailut (joukkue/
henk.koht.) (L), Portugali  

Kesäkuu
2.–6.6., Kelkkajääkiekon kolmen maan 
harjoitusturnaus (L), Kisakallio 
9.6. Vesiliikuntapäivät, Tampere 
7.–10.6., Lapin liikunnan soveltava 
����"�����, Rovaniemi  
7.–11.6., ����"���$�� Loiskutellen ��������� 
(E, K, L, N), Kuortane  
8.–10.6., Boccian SM-kilpailut (ulko, henk.
koht.) (L), Virrat 
8.–11.6., Kainuun ����"��������
������
Sotkamo
8.–11.6., Kymenlaakson liikunnan ����"�����, 
Kouvola
8.–11.6., Pohjois-Karjalan liikunnan soveltava 
����"�����, Joensuu  
9.–11.6., Pohjois-Savon Liikunnan Nuori 
���%�	����"�����, Siilinjärvi  
9.–13.6.,	&��������	'���	��%�����	����	
Silvas (L), Espanja 
11.–13.6., Pyöräilyn UCI World Cup (tandem) 
(N), Espanja 
12.6., ���(	�����������	!�� (ilma-ase)(N), 
Lamprechthausen, Itävalta  
12.6., VII Vilppula Boccia (henk.koht.) (L), 
Vilppula 
12.6., ����"���$��	���������	������������	
(E, K, N, L), Turku  
12.6., Yleisurheilun kesäkisat (E, K, L, N), 
Turku 
12.–13.6., Sulkapallon SM-kilpailut (E), 
Turku 
12.–13.6., Sulkapallon Kansallinen kilpailu 
(L), Turku 
12.–13.6., Kesäliikuntapäivät (L, N, K, E), 
Turku
12.–14.6., Suomi Meloo -tapahtuma (K), 
Hämeenlinna  
13.6., Kyrönmaa Boccia (pari) (L), 
Isokyrö 
13.6., Petanquen SM-kilpailut (E), 
Turku 
13.6., Jalkapallon 1. SM-sarjaturnaus (Stadi 
Cup) (K, L, N), Helsinki  
13.6., Jalkapallon Pelikaverit-turnaus (Stadi 
Cup) (K, L, N), Helsinki 
14.–17.6., Hämeen ����"�����, Ylöjärvi  
14.–17.6., Päijät-Hämeen Liikunnan 
Leiritulet, Heinola, Vierumäki 
16.–20.6., Tenniksen KPM Consult Czech 
Open (L), Tšekki 
17.–22.6., Lentopallon SO-kutsukilpailu (K), 
Pölten, Itävalta 
17.–20.6., Kansainväliset vammaisuinnit (K, 
L,N), Berliini, Saksa 
18.6., Vesiliikuntapäivät, Oulu
18.–19.6., Purjehduksen Ranking-kilpailu 2 
(2.4mR) (L), Naantali

18.–26.6., Maalipallon MM-kilpailut (naiset) 
�����������������������
19.6., Boccian Pori Pari (pari) (L), Pori 
21.–25.6., Match-purjehduksen MM-kilpailut 
(L,N), Gardajärvi, Italia 
30.6., II Lappi Boccia (pari) (L), Lappi, 
Rauma 
30.6.–4.7., Sydän ja keuhkosiirrokkaiden EM-
kilpailut, (E), Växjö, Ruotsi 

Heinäkuu
kesä- tai elokuu, Melonnan Kansalliset 
kilpailut (K), paikka avoin 
heinäkuu, Jousiammunnan SM-kilpailut, ulko 
(L), Virrat 
heinäkuu, Melonnan Special Olympics 
-kilpailut����������
2.–4.7., Kansallinen trap, skeet, a-trap (L), 
Karstula 
2.–4.7., Pyöräilyn UCI World Cup (tandem) 
(N), Kanada 
3.7., Boccian Karstula Open (pari) (L), 
Karstula 
3.7., Vammaisratsastuksen 
kilpailuharjoitukset (K, L, N), Tuusula
5.–9.7., Lounais-Suomen Liikunnan Pitkis-
Sport -leiri, Kokemäki 
6.–11.7., Tenniksen &��#�� Della Mole (L), 
Italia  
7.–12.7., Yleisurheilun avoimet INAS-FID EM-
kilpailut ����������������������
8.–11.7., Sokkopingiksen Praha Open (N), 
Praha, Tsekki  
10.7., Kesäpäivä Boccia (joukkue) (L), 
Kangasala 
11.–15.7.)	���#	*��!�	'���	(L), Alankomaat 
14.–16.7., Jalkapallon SO kv. kutsuturnaus 
(Helsinki Cup) (K), Helsinki 
16.–25.7., MM-kilpailut (ilma-ase) (L,N), 
!����"�������� �
17.–18.7., Boccian SM-kilpailut (ulko, henk.
koht.) (L), Teuva 
17.–18.7., Istumalentopallon 1. Beach Volley 
SM-osaturnaus (L), Lappeenranta 
17.–18.7., Istumalentopallon 18. 
Marjola Beach Volley -turnaus (L), 
Lappeenranta 
17.–23.7., Jousiammunnan Stoke 
Mandeville Games (L), Stoke Mandeville, Iso-
Britannia 
23.7.–1.8., Voimanoston MM-kilpailut (L), 
Kuala Lumpur, Malesia 
24.7., Härmä Boccia (joukkue) (L), 
Alahärmä 
24.7., 2. Jalkapallon SM-sarjaturnaus (K, L, N), 
Kokkola 
24.7., Jalkapallon Pelikaverit-turnaus (K, L, 
N), Kokkola 
24.–25.7., Pyöräilyn SM-kilpailut (käsipyörät) 
(L), Hyvinkää 
27.7., Kyläsaari Boccia (pari) (L), Pori 
27.–29.7., �����	��+��������� (L, N, K, E), 
Hämeenlinna 
31.7., III Pomarkku Boccia (henk.koht) (L), 
Pomarkku 
vko 30, SO-beach volley (K), Yyteri, 
Pori 
31.7.–4.8., Ratsastusleiri kokeneille 
ratsastajille�������������
������

E = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat
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RASTOR
KOULUTTAA, VALMENTAA JA KONSULTOI

Rastor muuttaa sanoja teoiksi. Meillä on ajatus 
siitä, kuinka sinä ja organisaatiosi voitte kasvaa 
ja kehittyä. Kaikki tämä siksi, että juuri hyvät 
ihmiset tekevät hyvän yrityksen – yhdessä.

Helsinki | Kuopio | Turku | Oulu

WWW.RASTOR.FI
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Uudistuotantoa Vaasassa ja Mustasaaressa
Soita asuntomyyntiimme puh. 02071 58300

Lemminkäinen Talo Oy Länsi-Suomi
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KUUROJEN PALVELUSÄÄTIÖ
DÖVAS SERVICESTIFTELSE

PALVELUKESKUUSSS
AINOLA
Palveluasumista aikuisille
kehitysvammaisille kuuroillle ja
kuuroille mielenterveyskuntoutujille

PALVELUKESKUS AINOLA, 

w. kuuro j enpa l ve lu saa t i oo . f iwwww.www
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www.ray.fi

Inva-autot

Apuvälineet autoon ja kotiin

Atk-tuotteet ja palvelut

Matkapuhelintarvikkeet

Apuvälinehuollot ja sähkömopot
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TMI PAD SERVICETMI PAD SERVICE
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Det Norske Veritas Oy/Ab
Keilasatama 5, 02150 Espoo   
www.dnv.fi

DNV - Elämänlaatua turvaamassa

Reilu peli  
Kestävä kehitys  
Riskien hallintaa inhimillisestä näkökulmasta

,��-,�.�
��
����
***
#%%�#
+�

$#�%��"��
��	
� �!��������

.2��((3242�5�(1$647,8��88(.771
,8�11�.&178�91���7�,�(:;;�8��:

��!�/0/�+1/�*2//������"%#�<	#�)%��	#����#	��
+

������
�,��
�	�
�����	
�
�
��������

,#"�)�)=�����%�)����(��	��)"��
��	
� ��!������������
***
%���)	��
+>%#"



57

,�)������)�����")�##���//�������-)����7�)/##�

,���)�%�??����������%���#�)��%����)%)���##%���***
�"�@�=#����
+

"""!�
������	
��!#

��	
���
� �����3���
9����	�����#���0���
������(���""����

��	
� �!��������

www.salo.fi

***
#�#"��)@���)
A)/�
&�)�����#����������B�%�"�����"�����	
�������������

�������
***
)���
+

4�����.�
��
����
$����#��#������������

$��		
��

�
��	���
���������
�����������������	�������

����

�
���	��&

��56�4�
����
)����78
7)�%���#�����������)������	
��������������

���%
���-<��/
��#�
+
@����)�������%��%�@�/??�������/��""��)�����@�

@��)	��/�%����#%�#�/���@�������@�?/����%���@���������%��%�@

�������
���������
���	�����������
�����������		���

���

�����
���
��������
	���C>>/��"����
"�����
+

��������������(���������	
� ��!�������



58

4�#�����%�)������������)��
��	
� ��!���������
,��������2�%	�"���D,��	�)��)����
����)%��
��%�
���"������<�?)��%�)��
+
***
�?)��%�)��
+�����������

$	���
)�
����������������
&�"#���"������
������$#�%��"��

��	
�������������

"""!��
�������������!#

�����)9��
$E"���2?%���/

4%�))

��������������	
����
��:���	

�:������
(�")�"����%����������$)��)������	
������������

;����.�
��
����
;��"����#����F��������4%�))�

��	
��������������
***
*��)
+

�������		
����������
�
�������

&�A�)"�������������(�)��)�
��	
������������

�	�������	
��
6��
��������
	����	����

�����������������������
���������������
;��"������#������������#���")%"��

��	
�������������

;��/�����	
� ��!��������

'���������
����	#�=#���)�%#�����-��)��)���?-#���%���

")")�%����%�#��
�,�?-#����#��")")�%@�����#���#��@�
�#"���""�G�/?�%���?���/�
�;�)"������)��#�-#��/�"���
�

��	
������������2)"������"�)��(?�/�)���"�������������2)"��



59

���	
� 	����������������
***
�-=@�))�%
A)/�

$����/#%�����"��������(�������
��	
�������������

�	���� ���
�����
	
� ��
(?�����#�����������&���?	�����

��	
�������������
***
�#""�)����#�
+

<������
�����
;�%�������������������(#/��/���

��	
�������������

�������������
���
�������
�������������
������
���
���������
��������������.�����#��

��	
���@�������

'�	�	
�<����������
;�������#���'����������$#�%��"��

��	
�������������

$	���
)�
��	���
��������

���

�=��	�����
��
��������
(����������	
���@��������

***
#")@"?/���
+

������
�(����
7��"���#�����������������

��	
��@�������

7������������!�'����
.���

���
�	��������7�������
��)��"��������������)��))�

��	
���@���������
***
�@?	��)�
+

"""!���������	�����!#

=��������
�����
������	��
H�/)����)��%#�����"�������"���
H�����)��)	��������#���?�%���"�������?	/���
H�"���������")���@�������"�%�?%�#�����#�")%�)

H�(���)�)��������������9?��%"?���H��
� ���!����������H����"����
��I)<�"�
+�H�***
�?��%"?��
+>���"����

,�	����
��������
�������������&���%����

***
#����
+

6���	��
�����	��������
���"�����#�"��������&�""#���

��	
����@�������
����
�
��������������������

 ���=����6�
��
	

7)�����?���#�����4��/�"��

��	
�������������

-���	��
� 	���������������
***
��/�#����#)���%��%/�����%
+�

;���#��#���0����/�#���
��	
������������

�������	

	����<�


���%��

��	
���@���������
***
�)��
+

<��	

�����6������
>����$��������

,����)���#����9�����
��	
�������������

.�

?����
,#"���"����#�����������4%�))�

��	
��������������
***
+�J)
+����I)<+�J)
+

�������
�����
�����
�	�
��
���

6	�������	�� �
	
���
(�������#�����������4�)�

��	
�������������

@�������
	����
;����	�)�##�"��������������)��))�

��	
���@��������

"""!����������
������������!#

$��������	�7!�6���
	
���
�����%	��"����#���0�����.����

��	
��������������
��/�%
/�"��#�<	�)��)���"#
A)/

�����	
��������	�
���
����������������	����
04,.28�1,,8.8642�782(.�B$1��B(74,�5�,8&12,,8$8.221,�5�9�;7822:,

$�)���/)"����5�������)�""��
��	
� ��@����������
I�K�� ��@��������
���)��������������
� ������������

7���
������������
���	
��:����
���%�4����

&���#�	#�/����#����1��$#�%��"��
��	
��@��������

����	�����	��-����
�����
;������#�"�������,�//�%�����

��	
���@��������

7�� ����	�
$��%�������1"��(��=�%")��#��������������

������#"<=/���
A)/��***
������#"
+
����
��
�����
�
�������
����

����	�����������

������	������������	�����

���������������
��
7����������	����
,�""�����#���9)#�%���

��	
����@���������***
�"�/"
+

-�	���
������������	��
�	��%�4����
***
��#%�����%#���-#�
+

L����?%)���"������0��,�/�#�#�
��	
���@�������

������
�������	
�������������=� �
��������������)��))�
��	
���@��������

.�
��(�
���
���%��

��	
���@��������
***
+���A)�
+

�	�����
���	�
***
"#%"�%��
+>"?/#����"%)�

(���/�#	#�"�������()��)���
��	
���@��������

-�����

��
�������%�'���
�7�
,���%�M?���#�����7"�����M?�

��	
�������������

�����-	��
()�������#������������������

��	
���@��������

Leppävirran Virkistysuimala leppäkerttu Oy

PUH 050 3088 485
MARKKINOINTI@VESILEPPIS.FI

WWW.VESILEPPIS.FI

V V !IRTAA ESILEPPIKSESTA

"""!������
�(���	�!(��

�
���
����
***
%��%����
+�

9?��%"?���
��	
�������������

<�����
�
�7��		���
0��	#���#����

������;�%������
��	
����@��������



60

()�����"������������$#�%��"�����	
������������

$	���
)�
� ����������������
1%#%#���"������0��������$#�%��"��

��	
��@�������

7�8���������(�
�4�	�
���
()�����"�������$#�%��"��

��	
�������������

6��
���	

������������
.����)/����#����

�������#-#��)	���
��	
�������������

<�������
���
1�������/�#���#�������������)���

��	
������������

����	
		
�����	��	����	
�
�
��������

&?��������#�����;)����#/��
��	
����@�������***
")��#�#
+

�����������-��������
�	���
***
���"������
A)/

���)����

= ���������
		����
(?�"����#�����$#�%��"�

��	
��@�������

<����
	���
***
��%")�#
+�

,#�/��������#�����$�/##�������
��	
�������������

=��������
�������%� 	�	���
�������������9?��%"?���

***
�%�)?
+

&#�)%%��/�"���


��������������������������������������������������������������������

"""!���������!#A����	��

�����������	

������
���6�����������
&#��#��"����������"#�")%"��

��	
�������������

����	
����
��	��	��������
��
�����

7)�#�")��#�"���������	
���@��������
1�)����C�/����'�����'�#���'������'%��
��'��
��

'������
���������
��	
��������������

***
%�	�/�
+

<��	

��������������������
,�/�#�#�

��	
������������

$	������
������
***
	#�)"����
A)/�

,��"��
��	
���@��������

�����
�7�	��������
,#)���%��%��#��������7�����
&�"��B��#���������������

/�"�
���#��<%����
+

 ������������@����	���� �������
&��/��"��������0�

$#�%��"��
��	
��@��������

�	������
�7��		���
7�//)���#�����)��))�
��	
���@���������

***
"#���"�//�����##""�
+

 ��������	��� ���
	
���
,��"�

��	
�����@������

<��	����(���
,#	������#����������()%"��,��

��	
���@�������

7�	�	��
����	�B<� ��	���
7�	�/?��?�"��������9)#�%��

��	
>I�K
����@�������������������
***
M���)�#
+������/��""�<M���)�#
+

C��������
***
=)�	��=�)��
A)/�

$#�%��"��
��	
������������

-���	
� 	����������������
���"��������������8/�����

��	
���@��������

<���
�����	��	

����
��	#���#���0��������;��/��

��	
�������������

-����
����
)�
�
��������������	��	���������

***
���%�
+�
��	
���@��������

$��4	
�	��-����
***
	%A#��#�
+�

$)��)�"#�-#����%��"")��������%��
��	
���@��������

-������������	

����
8�/����"���������$#�%��"��

��	
�������������
***
�������%��%���/#���%
+

������
�������������)��))�
��	
���@��������

 ������������<	����6���
7����%�#�"�������

������$�/##�������
��	
���@��������

6�����������
�� ��
�������	�����
���

;��/��
��	
������������

���
�	����������B�(	�%��9
)���
;��	������#�����������)���%��

��	
�������������

=���	
���
���������
���	���	-?%��#����������9���#�����

��	
��@��������
***
����#�����%�	")
+

6�����������
�)������#�����$#�%��"��
��	
��@�����������

***
�#�%)���
��#�
+>")���>/�������")���>

$��	������
***
	?�#%�
+�

9)�"�	��%#�"�������,��"��
��	
���@�������



61

��	
��@��������

6�����$���������
�#/�����

��	
���@�������

$����
�'���
��	
���@�������

"""!��������	
���!(��
��	
����@��������

 �
��	�
��
���������<�
,����%"#%"�%

�
���@��������

$���������������
���������� ����
	


����##������
��	
���@��������

"""!	�����	��!#

���,3������
���""���

��	
����@�������

��
	������=�����	���
	

.���

��	
�����@�������

 �����
���
(�%��/�"�������1

$�/##������
��	
���@��������

 ��	���
������6�����
6����

	���

,�/�#�#
��	
����@��������

 ���
����������������
9)�/��9)"�������$,&

2�//#��
��	
�����@������

��=����
	���
$��")

��	
�����@�������

"""!������!#

7���� �6�������
�#	/)

��	
�����@������

�	����������
.��/������

��	
���@��������

 ���-!��	�������
(#/��/��

��	
�����@������

<��	

�����	�
�!�$�����

��	
����@��������

-�����

�  � 	�
��������
��������������2�������

��	
�����@�������

$ �6��
���	

����
�#�������/�"����
�������#������

��	
�����@������

 ������ ����� ��
8/����

��	
�����@�������

�<� �����
��������"�����

$#�%��"�
��	
�����@������

�	��

	���	
����
	

=����	���
	


�������
��	
����@��������

����
�7����������
.����)���"�����

(�)��)
��	
����@��������

�
�������$���C��
$#�%��"�

��	
�����@�������
***
	)�=?/
�#�

-�����

���	���
�����
���	�
�����
����������
��


$#�%��"���
�����@������

��
�(��D����
���""���

=��7���������
���%��

��������	�,����;�
E�������
,��%���

��	
�����@�������

����������	�
1���%��)�"�%��(?

��	
����@�������

6�
�����������
2)�%����#�

��	
����@������

 �3������������
	

�)��

4���(��$���
�����
����##������

��	
����@��������

7������
�,��
������	������
��	
����@��������

<��	��=�������	
��� ��
&�������

��	
����@��������

 	�����
	�����
7�#��"�������$#�%��"�
��	
�����@�������

������������
&#��#����#���6

������$#�%��"�
��	
����@�������

�������
���
(������%"�����
������������#�

��	
�����@�������

����
�	��� 	��
L�����-�.?

��	
�����@�������

7�����<	���
$?���"��

��	
����@�������



62

�����(������
�#��)")�#�#	������#��

$����
��	
����@��������

��
	�����
��
9����2�#/#��

()�%�/)���#������9�����)"�
��	
�����@�����

����
�����
6��
���	

�����
	�7�

���"��)
��	
����@�������

�<$,������� ��FF �G

���
�	��������	������
������

��	
��@�������

 "�
������������
��	��
***
�*�����"�
+

&?��?��//#���#����(#����
��	
��@�������

�����
� ������		���
$������#/#�"������@��

(�)��)
��	
����@��������

 �������������
(�%��?����%"����

������,��"�
��	
���@��������
��	
���
)�


��7��		���
1���#�"��������B�%�"�����"�

��	
���@��������

4�	�"��	���
�#��)"�������.����%��)

��	
����@��������

6���������
���""����"�����
������9?��%"?��

��	
����@��������

����	����	
�7��		���
9��"������#���

������()��#%�����
��	
���@��������

��
�=���6�����
��	
����@��������

,?�����

6!� 	���
	
���
���)"�������.���

��	
����@��������

$	���

�
�$��������
8�%�������"������

,�/�#�#
��	
���@��������

'���(�
	���
,������#����2�%�)��

��	
����@�������

=���	
���

<���<	(�(��
)���

***
����#������)/�
+

-�����=��������
� �������	

	���
�����)��

��	
�����@�������

��
	�������<	�
����
2����?	���"�������,�/�#�#

��	
���@��������

=�
�'��
�� ��
(��	�%�)���#���

4%�))
��	
����@��������

�����

,�!��!��	���

��

4������4��	��
)���
4�#������#���
;)����#/�

��	
�����@�������

-����
�6��������
;#���%��)�N�F)

��	
�����@�������

,���
�������
�	���������
	


�#��)
��	
�����@�����

���	

���	������������

4%�))
��	
�����@�������
��������������
=��������
	

����##������

��	
�����@�������
 ������
�7��		���
(�����/�#	#���#��

4%�))
��	
��@��������

-����
�$��������
��������	����

;��	���#������	��
��	
��@��������

<	��	���
�������

��	
�����@������

7����������
&�"��(��"")�(?

.���

 ������	����$���
	
���
.���

��	
�����@������

B@� ���
�
)���
4%�))

��	
�����@�������

 ����������
���	������

��	
�����@�������

7
��
�7��������

�����������
()���%�)����%��"")������)��

��	
�����@������

������������
&��	#����"������

&�""#��
��	
����@�����

���� 	�
�����
(
�$#����(?

�)��
��	
�����@������

���	�����
����
���	
�
�������������
��������

$�/##��������
***
���#%")��
+

B�����;�����8
&#�%��#��)���#���

��������	��
��	
���@�����

�����
��������
()%"�"����

������,�/�#�#
��	
���@��������

"""!������������!#

7����
����������
***
�@"����""�
+

�
��
������������
 ����$�
���
	
���

,��"�
��	
���@��������

6�������
(�)�/���#����2�//#��

��	
��@��������

-�����



63

����������
@�(�����"#%"�%�,���)�#�

@�&����#/#��������	�
��//�

***
/����#/#�������	�
�#�
6������
�B	��
�
&?��?�����#���

��""���
��	
���@��������

.�����
��������	

	
�
�����������L)�%%�
��	
����@�������

<��	

��

��	��4�������
4�#��"�����������##������

��	
����@�������

����<�����
2��%���"������@���0

������$#�%��"�
��	
��@����������

.�

��	"����
(���%"���#���$#�%��"�
��	
�����@�������

�����
�
������	�������
7�-#�%����

������(������
��	
���@��������
�
��
������������

C����
���
8��"�����@��6������$#�%��"�

��	
��@������

-������
��
�������
�����	�������#�����.���

��	
���@�������

6	��(�	����
(���	�������#�����.���
��	
����@��������

 �����������
��
� ��	�	������

��	
���@��������

7��(�����
�����
�����
.���

��	
����@��������

-�����

<	�	�������
$#��)��

��	
���@������

��
	�����
���$����
��������
���"��/��"�

��	
�����@������

�	����,�	������
(�	#������"�����

;��%�)
��	
�����@�������

=�����	�

(���%�#����#��

9?��%"?��
��	
����@��������

<	��	�����
8�%�������)�/�%�)

&�""#����
�����@�������
***
�#��#�%
+

�=�<�����	������
���)�%���"������1��

9)#�%��
��	
����@��������

6��'��������
�����/��%#�"�������1��

,�/�#�#
��	
�����@������

��������
	
�$������������
8%)"�������������.���

��	
���@��������

��������	
������
���
;��������#���#������������)	����

��	
���@������

 !�=!��������
	
���
(?��%�)	�����#��
�����$�/##�"?��

�
�����@����������)<%A�
+

7!<! !�7��
�<�8��

,���%����)�%�,/�

1�)/�#	#���#���1��������
��	
��@��������

 ����� ���
�����������
&��""���#/#�����%�)��#���

$#�%��"�
��	
��@��������

,��8��	����
***
#��)M�"#�
+

$#�%��"�
��	
��@��������

=�6	������
��#�����"�����
������&�""#��

��	
�����@�������

$������	���&

6�(����.��	����.�
��
�
�#//��"��%#�"������

,��"�
��	
����@����

-�����

�����	D�������
***
���"��#I)�/�
+

.��
��'���
���
���)/�#	#���#����4%�))

��	
��@��������

��������<���
����
(�#*���
,�/�#�#

��	
���@��������

�4��,
)�
		��
)���
���	��������"�����

.���
��	
����@��������

7���;������	�
***
��%*))-
�#�

(�)����#
��	
����@�������

,�	�)	
(	���
(#	�"��������(�)��)
��	
����@��������

���
�	����������,��
	

$#�%��"�

��	
����@��������

���	������	
=��
����������

.���
��	
����@�������

 ����������

������
2�%�)��

��	
�����@�������

'���	����
,#"�)�)=�����#����.���

��	
����@��������

B	��
����������	���
	
���
7�/)�"�������(��	��)"�

��	
�����@�������

<���
�	�	
�����	���
***
�)����#/#�@

�����)�#
A)/

��
�������������
6���������

.����/��
��	
�����@������

==<�'�����
(�	���%��#����7�"?��
��	
����@��������

 �������������������
2����/�#%�#���#���1���
"�%

������$#�%��"�
��	
��@��������



64

 �������������
��//�%��//#���#����1
��������
��@�������

***
���)�%")�/�)
+

6������	
��
��
***
/����	��
+

��	
���@��������

���	�����������
(��#���"�������0

$#�%��"�
��	
�������

 B�B����
1%#/��)���������$��")

��	
���@��������

���	�����������
�����
��������#������������
��	
����@��������

-	��	��	��<������
	
���
�#�""���#����7��"������

��	
�����@�������

������
��
�������������
 	���-��	
���

�#%���)���#��0����
$#�%��"���
��@����������

�	�
���	

 ���
��	�����	�

(��#��)�%)������7#����)"�
��	
����@�������

<���
�7�����	������
(�����"�����
������;��/�

��	
���@�������

����	

	��!�'�	�	�����
;)����#/�

��	
����@�������

���
	�����������������
,��"�

��	
����@�������

7(�,�	(������
(������??

��	
�����@������

7����������
 !������
	


(�)��)���	
����@��������

 �3�� ������B���
�)���%�

��	
�����@�����

 �
�����������	����
��	
����@��������

<�
��
	
���
7��/#�����#���.���
��	
�����@������

6�����	

�
$����
�	�����

()"")��
��	
�����@�������

"""!
����!#
2�����

��	
���@��������

<��	

��7��	���
(�)��)

��	
����@��������

7�����������4	
�	�
�������#��

�����;)����#/�
��	
�����@������

7���������� ��
4�����"�������2)�%����#�

��	
�����@������

������
�����	

	���
***
"���������"#��#")���
+

��	
�����@�������

 	���<�������
,)���)

��	
����@��������

�����������
�	������	
���
	


$�����)"�

���,����$���	�78
(�����/�"�����4%�))

��	
��@�������

-���	��
7�	

�����	����

��������#���0��9)�)��#�
��	
����@��������

������
)���	(���
�	���(	�����

7�)�=E�-����#�����������7��))
��	
��@���������***
�%%
+

'�
(�H��;	��
	��
%�B	���

�)��))���	
�����@�������

,����
���������

���	���
1�)"�%��#���
������4%�))

��	
�����@������

�$�,
�����
��
�������$��
	


���")���#����9)#�%��
��	
����@��������

B	�
�H�
;#��)��0�)��;#��)�

***
M#��?
+

7�����	����

���	�
�������
���������

�#%�����#�"����������	��
��	
���@�������

<��������
���
	���
���������"�������7�)�#��)"�

��	
����@�������

���
�	��������	��<
�	��

***
���-#���
A)/

$#�%��"�
��	
��@��������

"""!����	

	����
��	���
	
!#
9���")%"�

��	
����@�����

<���
�����C�����
,)��"��������.���

��	
�����@�������

����
�����	���
1��"?�����#���

��	
�����@�����

���������	�
=���������
	


���"��/��"�
��	
�����@�������

<��	

�����	
<!���
��������

;��%#�)��
��	
�����@������

���

����
	���
�����
�����������
���
����

��	
����@��������
***
%�%����"��#���
A)/

6��
���	

�����	��
$	���������
	
���

(�)��)
***
/��")�)�#�
+

��	���
�-��	��	���
���$��������	����
***
��	#�"#%"�%
A)/

$	��������	���	���
$!�$���
	
� ��

�#%�����#�"�������F����
��	����
���@�������

��<����$��		
��

�
(��%�%��%/�#	#���#��

��	
���@�������

 ������	�����'���
�����

��	
����@��������

�
��
������������
<	����6�������
����

(��	��)"�
��	
����@��������

 -�$����
6!�����
	
���

�)���%%��/#�"�������&�""#��
��	
����@�������

6��
������
�!� ���
�	�����

()"")��
��	
�����@������

'�	���	
�������
��"����#�����.	")��
��	
���@������

$	������
������������
(����"��������,��"�
��	
���@��������

-����
��	���
��

 �����������
6�

�����������

(����#�����#������(�	���

����.���
8�/���%#�"�������9?��%"?��

��	
����@�������

���	��8���
(�%����888���#�

���"#���
��	
����@��������

 ����
���
(�)��)

��	
����@�������

.�
� �8����
7�//)���#�����,)�����

��	
����@��������
***
+�@���M)
+

 ������������
��
,�
��6�����

����#

������������
��������� !�6�
���
	


�#���#��
��	
����@��������

<��	

	��
�����
��
<��������	��������

���"#�")%"�
��	
�����@�������

 ���-	�����	��
	

;��	����	��/#����,�/�#�#

��	
�����@������
�
��������������� �����������
	�
������������������������������

�	���������
(����%

���
�	�������
�����
�-���������
��)/����#����(��%�/)

'����,�	(���
�(����
;#��%=������
���������%�

��	
�����@�������

 �����������
�����$�������

��	�"?�����#������	�"?��
��	
���@��������

 �������	�
=�
�������
	
���

(������
��	
���@��������

$������������
�	����$�

�
	


(��=�%���
��	
���@��������

7�	)�7�	

����
&�%��%����

��	
�����@�������

,��
�	�
���������
������	�
�
��#���%����

��	
�����@�����

7�D��B�)���
()"")��

��	
���@��������

���=�����78
7�EM�A"���=#����

������0��#
��	
���@�������

<��	

�����	
6!�$���������

.���
***
�"�	��")��
+

4��� ���6����������
�
����@��������

!
�"�������	���������
 �
������ ���	�� �#$"�����

<���
����� ��8����
����"��������)��))
��	
���@��������

<��	

���
		����	��
,�����������

�)��
��	
����@�������

������'	����
(�)��)

��	
�����@�������

��������
$��"��"��/���

$������#�
��	
�����@������

��
	������
7�������7����6����
	


�?	����
��	
�����@�������

�
���	���
C���	
�C�����

;��%�)
��	
����@�������

6���	�����	�����
(#����

��	
����@��������

"""!���	��
�����
����	�!(��

��	
����@�������

B����
)�7�������
�
C������

������
��	
����@��������

���		
�7��		���
(��##���#���
������(��##

��	
����@�������

<������6��
�������
4%�))

��	
��@����������

4��	"	�����
$�"���#���0
�#/�����

��	
�����@�����

 �����$���	��	���
<����	������

,#)���%��%��#�����7)���
��	
�����@�������

�	
)�����	���
<�
�� ������

(#��)")%"�
��	
�����@������

7��������-	�����
��
	

&�""#��

��	
����@��������

7���
�����������
6���������
����

(��������"�������(��%��@
")%"���
���@��������

�-��<�
�����
B�%�"?��

��	
�����@�����

������
���=!�����������
���	��

��	
����@��������
%�&'�������

-	��	��	���	�
����
7��)

��	
�����@�������

<��	

	������
	
���
.�����#����2�%�)��

������3���
4%��"��������9?��%"?��

��	
�����@�������

 �����7����$�������
	

;�%�����

��	
�����@������

�������

7�	

�����7�������

��	
�����@�������

 ��������
	
�=����
4���"%#���#�����(��%���#�

��	
�����@������

�		
�
���������
����������	�

,����%�)"�
��	
����@��������

���	������	
-	��	��	��6������
	
���
���#�����	
�����@�������

6��
�������������	���
����������

(��%���#�
��	
�����@������

 �����������

��
�����	�
,!����	�����

.������	
���@��������
***
�%���)����%�)/#��
+



65

���
�	���������
����������	����6������
�)�/����	
�����@�������

<��	

�����	
$����%�=�����

,�	����������

=��	��������

()����%�)
��	
����@��������

6��������
�����	�����
(��%����	
�����@�������

B���	������
�	�D�=���
���


�)��))���	
���@��������

 �3������G��

(�#���K

��	
�����@������

$�������������	����
@	����	
�

$�/##���#����
"�%
$#�%��"�

��	
��@��������

=������
������

��	
���@��������

.-6��	���(	�78
&���=#�����9�")M%��-

��	
����@��������

6�������	�
6!����������

���"��#
��	
�����@�������

 ������������7��
�����
,��"�

��	
���@��������
***
�����)
+

�
��
��������������������
,�/�#�#

��	
���@����������

 <��6��������
1����"�������,��"�
��	
�����@������

"""!��3��!#
$#�%��"�

��	
����@�������

,	���=

������
***
��I#
+

$���"")���	
���@��������

���������	
���������
B�%�"�����"�

��	
���@��������

$����������
I��0JJ
�#����#/���)/??/����;��@

/����	
���@��������

���	������	��
�	��������
	


(�)��)
��	
����@�������

������������
()���%�)����%��"")���

�)��
��	
�����@������

���������������� ��
;��%�)

��	
���@�������

$�����-	��	
��
��
$#�%��"�

��	
�����@�������

���������������������
&�""#��

4�
��	����
�#	�))���"��������)�/��

��	
�����@������

 �
����������

7��		���

��	
���@��������

����	

	����<�

���
,#��"%#�"����������%�

��	
���@��������

$�)�
��%�$�)�
��G8
�)��))

��	
�����@�������

76�4�
����
)���

6�����7
�	��
-������
	
� ��

������
��	
�����@������

-���������	�,����������78
$�����)�"������������)��))

��	
���@�������

,����������
(������%"�����M�1

,��"�
��	
���@��������

��
	������
(?��"%#���#�����)��
��	
�����@������

 �
���
	
�6��������
(��/���#���1��

7��)������
��	
����@��������
�
��
������������
,��	��
	
���

,#)���%��%"��������9)#�%��
��	
����@��������
***
#%"#���#�
A)/

���������
��	���
��
1������	-#�"������
��	
����@��������

<	�(�
�6��	����
,�����/�#���#����4%�))

��	
��@�������

������	
���

�����
���

�)��))
��	
���@�������

$	�����	�8����
7#����)"�

��	
����@��������

=,�������
�	�
��������
��//�

��	
�����@�������

,��	�,�	��������D��78
7�#���)������#����:	���

��	
����@�������
***
##"�M
+

=��	�7�	

����
,���������#�����&�%"�
��	
����@�������

 ��������	�
6�����$�������
	


(������
��	
�����@�������

���������������
$�������
9���#����

��	
��@������

 ���<�#E
(���@&��������4%�))
��	
�����@������

<��������
�)/�@�%���)�#����)"���%����

	�)��)��;�"��������
�
���@���������***
��"�@")
+

7��B�������
	�����
������#��,#)���%��%"�����

�����4%�))
��	
��@����������

����������	�
$�
�
	
���

.����/��
��	
�����@������

<'�������� 	��
&?��/�#������)���	����

B�	#�����#�
��	
���@��������

<������	
�<����	���<�
������-��
+>���	�/�"�

 ������
��	���
��
(��"")�)�"���

4%�))
��	
��@����������

���

����������
 ����(����

��/��=����#�����$#�%��"�
��	
��@�������

������4��
	����
(#	���#�����#/�����

��	
���@��������

<������	���
	
� ��
������##���#���

(��	��)"�
��	
����@�������

"""!������!#
;��%�)

��	
���@��������

7����������
=����%�$�������

����##������
��	
���@��������

��

��
� �������	����
1//#%��#���(������
��	
�����@�����

 �������	��<������<��
�
	

9���#����

��	
����@��������

��6���	��'��������
7��M?���#������)��
��	
���@��������

��	�	�4�	�

&�%�����#������#������
��	
����@�������

B	��
������=!���
)��
�����

��	
����@�������

7�����������!�=
�����
2�����

��	
���@�����

7�����	���
�	����$�����
)��

�����#%"�
��	
�����@�����

������	

,�	�	
����������	���

��	
����@�������
(��%���#�

�	����	����
���/�)

��	
����@��������

=�%�6�����������7�
;EA"#�%��"�����

(�����

 �������
,#����)"�

��	
�����@������

�	������
�.����(	
�	�
***
�#/������I?%�)A#��#�
+

��	
���@��������

��������
�	�#�%")������#���

B�%�"?��
��	
����@��������

7����
�������	���
,���"����)���#���

������1��))
��	
���@��������

�7���
	�����
��
����#�����#��
(��%���#�

��	
����@������

-�����

��6���	��-���
�
7��)

��	
���@��������

=	)�����
��"�������#�������/�)
��	
����@�������

����	

�	���
��������

�����-#�"�����
��	
���@������

����������=!���
�������
;��%�)

��	
����@�������

"""!	�	��
����(!(��

.	

��;��	����
(�%�������#��
7#����)"�

��	
���@��������

�	���������
��?�?�

��	
����@��������

6�
���	

���

��
������	����

(#%"�%"������
��	
���@��������

��
���
���

7�
�����	���

***
�#�%%��)�"�
+
��	
���@��������

 ���	
�����	�

�����	���

***
��/��#��
+
��	
����@������

���������
	
���
���"#��"��������	��

��	
���@�������

"""!��3�	
�!#
&��"������)�#��)@

��)"���/)
��	
����@�������

,���<��	

��
��
������
��

���������	
����@��������

�������
� ������������
(�����"������

��	
���@��������

�������7�����������
(��"��%�#�"������

$�/##������
��	
���@��������

4��	"	�����
�#/�����

��	
�����@�����

$���
���
��	���
��
$�/##�"������

$?���"��
��	
���@������

������
��
��
��	
����@��������

***
%��"���
+

-�
�����
��	���������
***
��"�
+

7
�	���6�
�
	����
L����"%#���#�������)��	��

��	
�����@������

�	��	�����,���	������
(���������#�

&�""#��
��	
����@������

7��	���
���
&��%���

��	
�����@�������

��
�������
;��%�)

<������� ���������< $���
$#�%��"�

��	
��@��������

�����������-	�����
(#/������

��	
����@��������

"""!�	��3!#
���=#�/�"�

��	
�����@�������

-������������
(����%#�%�)������.���

��	
���@�������

,�������	���	���
=����������

�����
��	
����@������

�	����
����	

7������	�
$��"���-�%

��	
���@�������

���
�	����������-	�
��	���
$#�%��"�

��	
��@�������



66

<��	

�����	�
 ���7!�����
��?�����#�

��	
�����@�������

;	��� ��
�(���
;���"������

�����#%"�
��	
�����@�������

 ������	����<��
	

4%�))

��	
����@�������

-	���6	��������
����")���#����8�/��)"�
��	
���@��������

���	���=������7�������
,����%%��)

��	
����@��������

������	�����
�)�������#���������
��	
���@�������

���	���=!�����	��
(���""�

��	
����@�������

,�8�����
L�%"��%��"�����

,��"�
��	
����@��������

�����
��<������
���6�����
��
�����
��	
����@��������

������	������
7��""����"�������0

,��"�
��	
�����@�������

���������	

6��
���	

����

4%�))
��	
����@�������

6�������
�$�����7��		���
 �������	
�������		���

K�J��
��������
 ����� ����������
	


2��/#%
��	
�����@�������

���������
���%�)"���������)	��
��	
���@�������

=6 �7������	�
2�%����"��������9?��%"?��

��	
����@������

�����������
�	����������
	


�?	������

���

���������������
$�

�-������

$?���"��
��	
����@��������

��	�����������
2�//#��

��	
����@�������

�	�
���	
�������
���
(������#�����

7#����)"�
��	
���@�������

6	���������-�������
��""�")��#���#���

������2)"��
��	
����@��������

�������
��
���4����
)
(���""�

��	
�����@������

��)�"���.�
��
����

"""!���
�	�!#
8�/��)"�

��	
���@��������

7����������
6�������������

��	
����@��������

�	������8
(��%�"")/�#���#��

�#��)%��#/�
��	
�����@�����

 ���7���7�	

�
()��)

��	
����@��������

.�

�����
(���""�

��	
����@��������

��
����������	����	�
��	
����@�������

<��	

�������

���	��
���������$�������	����

7#����)"�
��	
�����@�������

$�	��
�����������������
6����� �
	


&�""#��
��	
�����@�������

 ����������������
��//���

��	
����@��������

������������
(�����%�#���#�����;��/�

��	
�����@������

 �������� ��������
 ���=����
	


��""���
��	
�����@������

$���
��4��)�
	�
��)����(����

7���/���#���������������
$�/������	
���@��������

 ���6	�������	�
6	�������

.��/���������#��������""���
��	
�����@�������

7�����	������������
6	��������

(�������"�������9)#�%��
��	
����@�������

��
	�����������������
&�#�)

��	
�����@�������

 �
�	�	
��
��
***
���%��#/�
+

;�����3����78
��#���%����

��	
���@��������

,
����
�C	���
��C6B$�
���	
��������	

;�����	����#�����$#�%��"�
��	
����@��������

���	�	
���		��
6	(��
�(����

8�/��)"�
��	
����@��������

 ������������=!�$�
��
�	��
7#����)"�

��	
�����@�������

"""!����������!#
9���%�����

��	
�����@������

 �����7�����
(������������
����		
��
�������

2��%�����	
����@��������

7<��������
(����%�

��	
����@�������

"""!
���	3!#
;��%�)

��	
����@�������

���	���	��6���������	��
7)-��"?��

��	
����@�������

7�	�		
��	��
�	��	�
��������	��

4%�))
��	
����@�������

�����������
(���"����#������8�/��)"�

��	
�����@�����

�����������
&��/)����#���

������
��	
��@������

������	�
(��%�"")��#�����(�����#%�

��	
�����@�������

���������	�)9�����
7)��)���#����������#�
��	
����@�������

-�����

$������
������
����	�������
(#%"�%��#���

�������	

��������	����
���)��#�����������4%�))

(���C�����@������
,#�)C����@�������

C���������
����K@")�%���)�����

***
=�)"��
+
$#�%��"���
����@��������

 �������������
3����"�������7��)
��	
���@��������

������0///���
1""���#����0

������$#�%��"�
��	
����@�������

6��������
.���

��	
���@��������

<���������������
&#��/�%"�

��	
����@��������

���	�	
�7������	�
2��/)

��	
����@���������

��������B��
���78
������

��	
����@��������

"""!��		
��!#
��)�#��

��	
�����@������

���	���6�������
���
2��%��

,���
�$�������
�#�/)�"����#���

��#���%����
��	
���@��������

���	������	
-	��	��	��7����
	


,��"�

"""!	��������!#
$#�%��"�

��	
����@��������

���"���	����
7���"����)���#���

4%�))
��	
����@�����

"""!��
�(	
�	�!#
7����������

��	
����@��������

����
��
	�6�������
;#�)���#���
$��"���-�%

��	
���@�������

.�����	������B	
)��7�����
(��%������"������

��#���%����
��	
���@������

7�%��
�������������	�����
���%�����#���������%����

��	
�����@�������

 ��D������
***
���I)/)
A)/

�������������)	���	���(	�
$�
��$	�
��(�

,�//�%����
��	
�����@�������

,�I
��	�����	

	���
.���"�������7#����)"�
��	
����@��������

�����������=�	�
7�//����#���

���	��
��	
�����@�������

;��������-	������
(��%��#�����#���

�������E�=E/���#
��	
���@��������

�����
��
	�����
��
����
	
�����	�7������ ��

�)��))
��	
�����@������

�

���	���������
����
������

***
��������
+
��	
����@��������

$�����
�$�
��
(����%�)�����#�����7��)
��	
�����@�������

6	��D���
$����"��"������

,��"�
��	
����@��������

"""!��
	��������!#
��	
���@��������

"""!��������#�
�!#
(�)��)

��	
����@��������

��
		�������	�
�����
	


(�)��)
��	
����@��������

@	�	�)	
����
��������

��	
�����@�������

������
���������������
B�%�"�����"�

��	
���@��������

<��	

�����
	
;��%�)

��	
����@��������

"""!
��	�����!#
$�/���

��	
���@��������

"""!�����!#
(�)��)

��	
����@�������

<�����
�7���	�����
�������

��	
����@������

-�����

��
		������
�����7������

���""���
��	
�����@�������

$�
)�
�����	

	�7�
7���������#�����$��")

��	
���@��������
***
	��=)����"#��#
A)/

$�
������
***
	��"����/�
+

;��	��)"�
��	
�����@�������

��������
��	

�	��	�������

��#���#%�

7�	

�����	�
 ����	���(	

8�%��/�
��	
����@��������

.	��3�.�
��
����
��/��)#���#����.���
��	
����@��������

***
I#�)K
+

�������	
����	�����
&��"�������#��������#���

��	
����@��������

B�����������
���	���
���������#����,#��)

��	
����@��������

6	������	
� ��������	�
&#�������

��	
����@��������



67

���	������
(�%"#���#��������#���

�������	���
��	
����@�������

 ��������	���'	����
***
��"%���	��
�#�

��	���
��	
����������

=$����������
,)���)�

��	
������������

F����������
.���(��$���.�
��
����
���	��,������#����$#�%��"��

��	
��@��������

���	������
,�"�/�#���#���

������$�/##�������
��	
���@��������

6�
������
���
$	���������

B�)�
��	
�����������

�������	������	�����
2����%����"������

,�/�#�#�
��	
���@���������

7��������$����
	
���
;���������#���0����	���
��	
������������

.�

D������
7���/�"�������7��)�

��	
���@�������

66�,3��	��
,�/�#�#�

��	
�������������

���	����
<���������
	
���
��	
���@��������

�����
���
��
<	����������

,?�"��
��	
������������

��
����������78
&?������"�������0�����%�

��	
���@�������

���	
����������
	
��
����������������

��	
��������������
***
)��
+

�!��
����
***
"%���
+

=����������
�#���"����������	��
��	
���@������

 �3��<��
	���������
$��"�/���

��	
�������������

-��������	

	�B�

������
����"�������$����������

��	
���@��������

$������	������
$�/##�"������
������$?���"���

��	
�������������

"""!�����	����!#

$����
��
��
***
	��%��
+�

��	
���@��������

$���������	���
���	������
�������#��

��	
������������

$�����
�����
�����������#����������@������

��	
�������������

7��<��	

�����	�
.�")��#������������""����

��	
�������������

 ������
���	
(?�����#�����%����(?���

��	
������������
�������)����#�<�#���
+

���	������	�
�����,����	����
;�����#�����$���)���

"""!��������	
���!(��
��	
����@��������

"""!�����	�����!#
$?���"���

��	
�����������

<��	

����	���
	
���
�������

��	
�������������

@������
���������#����1��,�/�#�#

��	
���@���������

$��		

<��	

����� �����

$�/##������
��	
�����@�������

=����������	�
9��"����"�����@�

&�""#��
��	
����@������

7������
�,��
������	������
��	
����@��������

�	�������	
��
<��������	���

()�"����	���
��	
�������������

�

���	����������
���
�	���

2���")%"#���#������������""����
��	
��������������

<��������
,���#��#�������������
��	
���@��������

���

��
���'��
����
��������������$#�%��"��

��	
��@�������

�	����	��
����	
=!�������������

7���)
��	
�����@������

6,� 	������
;���"������

�)��))�
��	
���@������

 �������	����������
����"���������	����)���
��	
������������

�@�,������
B�/���������#���

&#��/�%"��
��	
������������

������	����������
���%��

��	
���@��������

������
	�������
	
���
9)#�%���

��	
����@�������

����	���
,�)��������#����

7#����)"��
��	
���@��������

�����
���
��
7����������

�����#%"��
��	
���@��������

���
�������
,�#����%����8/����
��	
���@�������

�
��������,���<����
.�����#�

��	
�����@�������

������	
������
�
(���%�#���#��
$�/##������

***
"���%�#�"�����)
A)/

���	���������
$����� ������
7���/��""�

�	��������
��
����������	������

�)	��"��%��)���#���
������#���������
��	
�������������
-��������
�����
-�����	�����
�78

�����������������%��
��	
���@�������

7�����������4	
�	�
�������#����;)����#/��
��	
������������

6��
���	

��
$�

�=����

1��%���)
��	
������������

��
��
�������
�#��/�����"�������

(������
��	
���@��������

����	
����������
&�""#���

***
��%"#�������)
+

<	
)�
� ������������
��"")�#��)���#�����;#�")�

��	
���@���������
***
�#�=)����/����	�
+

���������	���
$��	��"�����

(�)��)�
��	
�������������

���	
��
�	��
������
��

9?��%"?���
��	
�������������

������
�����
�#������#����$�//�%��	���

��	
�������������

�	�����
����
�	�����	���
��%�����#�������/�)
��	
���@��������

"""!��(���!#
9)#�%���

��	
����@�������

-���
)���D	�����
)
,E���	
����

��#�)
��	
���@���������#�)

������

���	�
�!� 	�	
��	DD

.�����#�
��	
�����@�������

����	��������
����
,��)�����#���

�����������#%"�
��	
���@��������

��	��
��
��
�����@��"��)�/�

$��")�����#�����7�#���
��	
�������������

���B���	�	������
�#"����#����
$�/##�������

��	
���@��������

������
�������
���������
(����"�����	�##���#����

7�"?���
��	
���@��������

-��������
���
�#����������"������

�������)���
��	
���@��������

 ��
������.�����
�%�4�
7�-#��--#�

��	
�������������

7��
�	�����	��
�!�$�
��
	


;��%�)�
��	
������������

-����(����
B�	#���"�����@���;)����#/��

��	
�����������

����
�-	����������
;�����#�������7�/)�

��	
����@�������

 ����������C�	
D���
(�����

��	
�������������

�	����	
��
���������$��������	��

6�����6���
	
���
��	
����@�������

7������������
�!������
	

9)#�%���

��	
������������

������	
��
�����	����6��������

��	
���@�������

�����������	���
�������

(�)��)�
��	
������������

$��		
��

�
�-��
���)"�����"������
��	
���@��������

���
��������
***
��/)�
+

��	
����@��������

��)�.�������
���������������/�)
��	
���@��������



SOPUR SHARK
Energiaa. Nopeutta. Toimivuutta.

KOHTI KESÄÄ
PT-KESKUKSESTA

Sharkista on saatavilla kaksi eri runkomallia:  
Shark sekä sporttinen Shark S. Valittavana on 
kaksi istuinkorkeutta, kaksi runkopituutta sekä 
kuusi istuinleveyttä. Sharkin saat joko 7 tai 
27 vaihteisena. Valittavanasi on 24 eri runko-
väriä.

Koivuhaantie 2-4, 01510 Vantaa, Puh 0207 912 740, fax 0207 912 759
sähköposti: ptkeskus@ptkeskus.fi    www.ptkeskus.fi

SOPUR HELIUM 
 

Ergonomia, keveys ja huippukelausominaisuudet 
ovat Heliumin tärkeimpiä ominaisuuksia. Helium 
mahdollistaa yksilöllisen istuma-asennon täydel-
lisen varuste- ja mitoitus valikoiman ansiosta.

Heliumissa on käytetty uusinta kilpapyöräily- ja 
moottoriurheiluteknologiaa. Tulokseksi on saatu 
ultrakevyt ergonomisesti muotoiltu aktivipyörä-
tuoli, joka myös tuntuu erinomaisen hyvältä 
kelata ja istua.

Pyörätuoliin kiinnitettävä
Stricker-käsipyörämallisto 
on täydentynyt uudella 
Lomo-nokkapyörällä.

Erityisen tukevan kuljetuspyörän kiinnitysmeka-
nismin ja ovaalinmallisen runkoputken johdosta 
Heliumin kelausominaisuudet ovat huippuluokkaa. 

Stricker Lomo

Myös Lomo on kiinnitettävissä
muista Stricker-malleista tutulla
lähes kaikkiin pyörätuolimalleihin 
sopivalla pikakiinnitysmekanismilla.


