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LEIRIKOULUSSA ILOA YMPÄRI VUODEN

Hinnat sisältävät majoituksen 
opiston solu- ja ryhmähuo-
neissa, täysihoidon, rajatun 
tilojen käytön, ohjatut 
liikuntatunnit (á 45min) 
2–4 kpl/päivä. 1 opettajan 
ilmaispaikka/15 oppilasta.

HINNAT:
Lokakuu 2010 – maaliskuu 2011 
 2 vrk 3 vrk 4 vrk
Oppilaat 106 € 159 € 212 €
Aikuiset 116 € 174 € 232 € 
 
Huhtikuu 2011 – syyskuu 2012 
Oppilaat 116 € 174 € 232 €
Aikuiset 124 € 186 € 248 €

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

Lisätiedot Pajulahden myyntipalvelu, 
puh. (03) 8855 200 (Arja Pusila, Kerttu 
Pääkkö), asiakaspalvelu@pajulahti.com
Osku Kuutamo, osku.kuutamo@pajulahti.com, 
puh. 044 7755 346.

Liikuntakeskus Pajulahden leirikoulu antaa elämyksiä kaikkina 
vuodenaikoina. Perinteisten lajien lisäksi mm. Kickbike, Gladiaattori-

rata, Gibbon-tasapainorata, kirkkovenesoutu, laavuretki, melonta, mato-
onginta… Mukavia vierailukohteita ovat mm. Ponitaivas eläimineen sekä 

Messilän laskettelukeskus. Pajulahdessa on erinomaiset 
mahdollisuudet (liikkumisen apuvälineet, kokeneet ohjaajat) 

myös erityisoppilaiden leirikoulun järjestämiseen.
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www.tevella.fi

Välineitä
monenlaiseen

 liikuntaan

Tevella Oy yhteystiedot:
Viinikankatu 49 A, 33800 TAMPERE

Puh. (03) 380 5300 | Faksi (03) 380 5353
myynti@tevella.fi

Internetsivut ja verkkokauppa osoitteessa: 
www.tevella.fi

156357 Aktiivityyny. Tasapainon harjoittamiseen 
sekä koordinaation kehittämiseen soveltuva ilmatäyt-
teinen tyyny. Sopii tuolille laitettuna myös istuimeksi, 
jolloin sillä voidaan harjoittaa selän lihaksia. Tyynyn 
toinen puoli on sileä ja toisella puolella on nystyröitä. 
Väri voi vaihdella. Ø 35 cm. Tyynyssä olevan ilman 
määrää voi säädellä normaalilla pallopumpulla.

151051 TOGU Senso® aktiivirulla.
Senso® Aktiivirullia voi käyttää pai-
koillaan tai liikkeessä. Miellyttävien 
tuntuisten rullien puristelu stimuloi 
ihoa,  tehostaa verenkiertoa ja antaa 
energiaa. Aktiivirullan avulla voidaan 
harjoittaa käsien ja sormien puristus-
voimaa ja koordinaatiota. Arkiset as-
kareet, kuten purkkien avaaminen ja 
ostoskassin kantaminen helpottuvat. 
Rullalla harjaaminen aktivoi alentu-
nutta pintatuntoa ja auttaa kehon-
hahmotuksessa.

Materiaalina korkealaatuista ja 
kestävää muovia. Pituus 7,5 cm, 
paino 48 g. Väri voi vaihdella.

ILMOITUKSEN TUOTTEET
SYYSKUUN LOPPUUN

-20%
Ilmoita tilatessasi merkki ”VAU”

Norm. 2,40 € (alv 0%) 
NYT: 1,92 € (alv 0%)

Norm. 18,90 € (alv 0%) 
NYT: 15,12 € (alv 0%)
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Aina yksilöllistä 
kuntoutusta
Kuntoutus ORTON tarjoaa monipuolisia lääkin-
nällisen ja ammatillisen kuntoutuksen palveluja, 
jotka helpottavat liikkumista ja edistävät  
toimintakykyä.

▶ yksilöllisesti suunniteltu kuntoutus
▶ kuntoutuskurssit ja -jaksot
▶ polikliininen fysio- ja toimintaterapia
▶ kipuklinikka ja erikoislääkäreiden  
 vastaanotot

Tavoitteellista yhteistyötä  
sinun lähtökohdistasi!
Tutustu palveluihimme netissä: 
www.kuntoutusorton.fi
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 11 500 kpl
ISSN 1798-7334

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

ILMESTYMINEN
 Ilmestyy Aineistot
nro 4  ke 29.9. ke 8.9.
nro 5 ke 1.12. ke 10.11.

KANNEN KUVA
Yyterissä voi harrastaa myös 
sovellettua purjelautailua.
Kuva: Johanna Rostedt
  
Toimitus pidättää oikeuden lyhentää, 
muokata sekä jättää julkaisematta 
toimitukselle lähetettyjä juttuja.

Liikunnan- ja 
urheilunapuvälineiden 
hankinnan vaikeus
Vammautumiseni jälkeinen kuntoutusjakso Käpylän kuntoutuskeskuksessa 
avasi silmäni. Sain kosketuksen vammaisurheilun maailmaan, kun minulla oli 
mahdollisuus kokeilla mm. pyörätuolikoripalloa ja pyörätuolirugbyä sekä mo-
nia muita liikuntalajeja liikunnanohjaaja Harri Ahteen innostamana. Kuntou-
tuskeskuksella oli vanhoja pelipyörätuoleja, joita sai lainata kokeiluihin. Kokei-
lujen avulla sai tuntuman useasta eri lajista ja liikuntamuodosta.

Kun matka taittui pääkaupunkiseudulle 2000-luvun alussa, kaverini pyysi mu-
kaan pelaamaan pyörätuolirugbya. Sain lainaksi pelituolin, jolla sain testata 
sekä omaa motivaatiotani lajin pariin sekä myös tuolin ominaisuuksia. Omaa 
tuolia kun ei kannata heti ensimmäisten kertojen jälkeen hankkia, sillä tulok-
sena voi olla sekin, ettei laji enää puolen vuoden jälkeen kiinnostakaan. Yli-
päänsä välinehankinnoissa kannattaa olla tarkkana, sillä harvoin löytyy kahta 
samankokoista tai -muotoista apuvälineen käyttäjää.

Itse sain hankittua oman pelituolin vuoden pelaamisen jälkeen. Monella peli-
kaverillani pelituolin hankinta ei todellakaan ole ollut yhtä helppo. Muutama 
lajiin innostunut on jopa joutunut lopettamaan oman harrastuksensa, kun so-
pivan pelituolin hankinta ei ole onnistunut ja vanhan tuolin aiheuttamat kivut 
ovat menneet niin pahoiksi, ettei pelaaminen ole enää onnistunut.     

Käsipyörät, pelituolit, hiihtokelkat ja laskettelukelkat yms. kuuluvat niihin vä-
lineisiin, joiden hankinta on käyttäjälle kallista ja kunnan tai vakuutusyhtiön 
saaminen maksajaksi on välillä osoittautunut mahdottomaksi. Toki omas-
ta pussista täytyy löytyä myös pelimerkkejä - oli sitten kyse vammaisesta tai 
vammattomasta henkilöstä. Uudet pelipyörätuolit maksavat kuitenkin jopa 
4 000 - 9 000 euroa, joten suurimman osan innokkaista laji-ihmisistä on mah-
dotonta ostaa välinettä itse. Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA:n 
liikuntavälinevuokraus on pystynyt palvelemaan tuhansia kokeilijoita 9-vuo-
tisen toimintansa aikana ja moni kokeilija on päätynyt oman liikuntavälineen 
hankintaan.

Vuokraustoiminnalla madalletaan kokeilemisen kynnystä ja annetaan moni-
puolisia mahdollisuuksia eri harrastusten kokeilemiseen - ja miksei 
samalla myös oman lajin löytymiseen. SOLIA:lta voi vuokra-
ta välineitä lyhyisiin kokeiluihin, jotta lajiin tai liikuntahar-
rastukseen saa konkreettisen tuntuman. SOLIA on monen 
vuoden kokemuksella löytänyt oman paikkansa ja vuok-
rausvuorokausia on vuoden mittaan lukuisia. Nyt SOLIA:n 
leirissä joudutaan pohtimaan tulevaisuutta, sillä jatkora-
hoituksesta ei ole varmuutta. 

Suomessa tarvitaan jatkossakin järjestelmä, joka varmis-
taa kaikille haluaville mahdollisuuden harrastaa halua-
maansa lajia. SOLIA:n kaltainen vuokraustoiminta mahdol-
listaa erilaiset kokeilut.  Myös yhteiskunnallemme 
on edullisempaa auttaa liikuntavälineen hankin-
nassa kuin lihottaa vammaisia ihmisiä kotona 
tietokoneen ääressä.

JUKKA PARVIAINEN
SOLIA, APUVäLINENEUVOJA
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Tänä päivänä liikunnan apuvälineitä on saatavilla 
enemmän kuin koskaan. Viime vuosina myös erilaiset 
tahot, kuten kaupunkien liikuntatoimet, urheiluseu-
rat ja yhdistykset sekä liikunta- ja elämyspalveluita 
tarjoavat yritykset ovat heränneet välinetoimintaan. 
Eteenpäin on menty, vaikka kehitettävää riittää edel-
leen. Myös palveluun panostetaan, joten www.väli-
neet.fi -sivusto kokoaa hajallaan olevan tiedon yhteen 
osoitteeseen.

erityisliikunnanohjaajana Nastolassa 
ja kehityspäällikkönä SKLU:ssa. Re-
mahl myöntää, että yksittäisten so-
veltavan liikunnan apuvälineitä tar-
vitsevien ihmisten tiedon tarpeisiin 
on joskus vaikea vastata. 
- Tietoa tarvitaan ja se tulee olla hel-
posti saatavilla ja saavutettavissa, sil-
lä oikealla välineellä tekniikka kehit-
tyy ja omaehtoinen liikkuminen on 
mahdollista, Remahl toteaa.
- Toivon, että uusi sivusto palvelisi 
mahdollisimman hyvin erilaisia koh-
deryhmiä. SOLIA:sta löytyy tällä het-
kellä hyvin vammaisurheiluun tarkoi-
tettua välineistöä. Malikeen apu- ja 

TEKSTI OUTI LINdROOS, OSKU KUUTAMO, NINA JAKONEN
KUVAT OSKU KUUTAMO, VäLINEET.FI -SIVUSTO

www.välineet.fi 
Koottua tietoa liikuntavälineistä

Käyttäjäystävällisen sivuston tavoit-
teena on saada samaan osoittee-
seen eri paikkakunnilla olevat liikun-
nan apuvälineet kaikkien ulottuville. 
SOLIA:n ja Malikeen liikunnan apu- ja 
toimintavälineet löytyvät uuden net-
tipalvelun kautta. Välineet.fi -sivus-
ton tarjontaa täydentää yhteistyössä 
Liikuntakeskus Pajulahti.

Välineitä kokeiluun ja 
kuntoliikuntaan
VAU:n hallituksen jäsen Virpi Re-
mahl toimii arkityössään Pajulah-
dessa soveltavan liikunnan lehtorina. 
Aikaisemmin hän on toiminut mm. 

toimintavälineillä esimerkiksi moni-
vammaisten lasten ja nuorten liikku-
minen luonnossa on perheen kanssa 
mahdollista. Pajulahden Soveltavan 
liikunnan resurssikeskuksesta löy-
tyy esimerkiksi talviliikuntavälineitä 
kelkkahiihtoon, kelkkajääkiekkoon, 
jääkolkkaan ja tukia luisteluun.

Soveltavan liikunnan välineet on tar-
koitettu sekä satunnaiseen kokeiluun 
että säännölliseen kuntoliikuntaan.
- Kilpaurheilija ei välttämättä tarvitse 
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olla, jotta niitä voisi käyttää. Sopivan 
välineen löytyminen voi kuitenkin 
toimia sysäyksenä vammaisurhei-
luun, kertaa Remahl.

Virpi Remahl painottaa järjestöjen 
roolia soveltavan liikunnan apuväli-
neiden saatavuuden kehittämisessä.
- Kuntien heikko taloustilanne tun-
tuu valitettavasti pudottavan apuvä-
lineen käyttäjät pois erityisliikunnan 
ryhmistä joillakin paikkakunnilla. 
Remahl itse on innokas suunnistaja 

ja osallistuu marathonille kerran 
vuodessa. Tänä vuonna on syys-
kuussa vuorossa Berliini. Omakoh-
tainen innostus urheiluun mah-
dollistaa monipuolisen verkoston. 
Työkseen hän toimii Pajulahdessa 
ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentavan ja kuntouttavan 
Valkku-koulutuksen vastaavana 

Liity mukaan 
palveluun!
www.välineet.fi -sivustolle kerätään 
perustieto soveltavan liikunnan vä-
lineitä vuokraavista tahoista. Vuok-
rauspalvelun tarjoajat voivat pyytää 
linkittämään omat sivustonsa Väli-
neet.fi -palvelusta. Tavoitteena on, 
että mahdollisimman moni tämän 
kentän toimija tuo palvelunsa nä-
kyville. Samalla saadaan luotua uusi 
toimintakulttuuri ja mahdollisuuksia 
liikkujille joka puolella Suomea.

Esimerkkejä…
Se tieto, että Liikuntakeskus Paju-
lahteen on perustettu Soveltavan lii-
kunnan osaamis- ja resurssikeskus ja 
sieltä on kattavasti saatavissa sovel-
tavan liikunnan välineitä ja välinetie-
toa, auttaa lähialueen liikkujia. Lisäk-
si Liikuntakeskuksen muut palvelut 
mahdollistavat soveltavan liikunnan 
kurssien, lomien, retkien ja tapahtu-
mien järjestämisen.

Tieto siitä, että Kainuussa toimiva 
hiihtoseura omistaa laskettelu- ja 
hiihtokelkan ja Vuokatissa on käyn-
nissä esteettömyyttä tukeva hanke, 
voisi auttaa seudulle lomamatkaa 
suunnittelevaa. Tai tieto vastaavan 
esteettömyyshankkeen tai vesi- ja 
luontoliikuntaan sopivien välineiden 
sijoittumisesta Yyterin alueelle. Tai 
siitä, että Jyväskylän kaupungilla on 
iso kokoelma erilaisia liikuntavälinei-
tä, voisi mahdollistaa tapahtumayh-
teistyön kaupungin ja jonkun tapah-
tumajärjestäjän välillä.

Aktiivisesti erityisliikunnan kent-
tää seuraavilla ja siellä toimivilla on 
nämä tiedot, mutta välineiden todel-
lisilla tarvitsijoilla ei. Siihen välineet.
fi -palvelu tuo ratkaisun, joten… Liity 
mukaan!

Info

Lisätietoja

SOLIA, Jukka Parviainen,
puh. 045 677 0516
Malike, Antti Tulasalo, 
puh. 0207 718 306
Liikuntakeskus Pajulahti, 
Osku Kuutamo, 
puh. 044 775 5346

Nastolan erityiskoulun lasten luistelutunnilla 
kokeiltiin Seilox-luistelutukia. Ohjaajana Virpi 
Remahl (oik.).
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opettajana ja liikuntaneuvojakoulu-
tuksen liikunnanopettajana pääope-
tusaineenaan soveltava liikunta. 

Tiimityö luo pohjaa 
osaamiselle
Jotta kiinnostava liikuntamuoto ja 
väline vammaiselle liikkujalle löytyisi, 
yhteistyöhön tarvitaan myös liikun-
nan ja kuntoutuksen ammattihenki-
löstöä. 
- Välinelainauksessa huomaa, että 
toimijaverkosto on tärkeä. Uudet 
käyttäjät ja apuvälineitä tarvitsevan 
henkilön ympärillä toimivat eri alo-
jen ammattilaiset tarvitsevat ohja-
usta ja neuvontaa. Tämä on pitkälle 
tiimityötä, jossa osaamista tulee yh-
distää ja jakaa avoimesti.
Välineen löytämisen lisäksi, sen sovi-
tus ja säätö täytyy osata tehdä yksi-
löllisesti, käyttäjälle sopivalla tavalla. 
- Yhteistyöhön täytyy saada nykyis-
tä enemmän esimerkiksi liikunnan-
opettajia, jotka osaavat ohjeistaa ja 
ymmärtävät, että neuvonta ja kon-
sultointi voisi olla osa omaa työtä. 
Fysioterapeutit puolestaan tuntevat 
asiakkaansa kokonaistilanteen ja voi-
vat kirjoittaa välineen hankintaa var-
ten tarvittavat lausunnot..

Soveltavan liikunnan 
apuvälinetoiminta SOLIA
- alkoi vuonna 2001
- luotiin vastaamaan tarpeeseen 
saada tietoa ja välineiden kokeilu-
mahdollisuuksia liikunta- ja aistira-
joitteisille käyttäjille
- välineiden vuokrausjärjestelmä ja 
vuokraamoita neljällä eri paikka-
kunnalla
- kantava ajatus: niukoilla resurs-
seilla tehdään mahdollisimman 
hyvin ja helposti yksittäistä väli-
neen tarvitsijaa palveleva kokonai-
suus
- keskittynyt itsenäisesti liikkuvien 
liikunnan- ja urheilun apuvälinei-
siin

- toimintapisteet Helsingissä, Mas-
kussa, Rovaniemellä ja Kuopiossa
- www.vammaisurheilu.fi (harras-
teliikunta -> SOLIA)

Malike
- alkoi 1990-luvulla, ensimmäinen 
välinevuokraamo vuonna 1999
- keskittynyt vaikeammin vam-
maisten toimintavälineisiin, jolloin 
välineen lisäksi on tarvittu useim-
miten myös avustajan apua
- toimintavälineitä lapsille ja nuoril-
le, jotka käyttävät välinettä tai toi-
sen ihmisen tukea liikkumisessaan 
- vuokraamot Tampereella, Vaasas-
sa, Helsingissä, Rovaniemellä
- www.malike.fi

Soveltavan 
liikunnan osaamis- 
ja resurssikeskus 
(Liikuntakeskus 
Pajulahti)

- 3-vuotinen projekti, tavoitteena 
toiminnan ja toimintatapojen py-
syvyys
- tavoitteena liikuntaolosuhteiden 
kehittäminen, palveluiden saata-
vuuden ja esteettömyyden paran-
taminen sekä yksilöllinen liikunta-
neuvonta alueen asukkaille
- esteettömiä liikuntapalveluja, tie-
don jakamista, liikunnan apuväli-
neiden lainaamista
- www.pajulahti.com

Virpi Remahl (kelkassa) tes-
taamassa välineitä Lapin ke-
väthangilla yhdessä Erwin 
Borremansin kanssa.
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ERKKI ALAJA ON 
MAINOSTOIMISTO 
PäHKINäN TOIMI-
TUSJOHTAJA, URHEI-
LUMARKKINOINNIN 
URANUURTAJA JA 
MONIPUOLINEN 
URHEILUMIES.

”” Usein turnauksissa puheet ovat 
asioissa, joihin ei voi itse vaikuttaa ja 
keskittyminen on muualla kuin siellä 
missä sen pitäisi olla.”

Kolumni
KUVA NINA JAKONEN

Tsau!
Jos minun pitäisi valita jokin yhteiskuntavastuullista ajat-
telua osoittava ”yhden asian liike”, alkaisin toimia roskaa-
mista vastaan. En ymmärrä, miksi meidän ihmisten on 
niin vaikea laittaa roskia niille osoitettuihin paikkoihin: 
laatikoihin, astioihin ja koreihin. En voi ottaa kantaa mi-
ten itse kukin toimii omassa kodissaan, sen sijaan julkisis-
sa tiloissa toimiminen on meidän kaikkien yhteinen asia.

Ajelen paljon fillarilla pitkin kaupunkia. Mieli tulee surulli-
seksi, kun näkee aamuvarhaisella edellisyön temmellyksi-
en jäljet kaduilla, jalkakäytävillä, puistoissa ja nurmikoilla. 
Tähän voidaan lisätä vielä suomalaiskansallisen pullonrik-
komisvietin surkeat seuraukset. 

Me ihmiset olemme ihmeellisiä ihmisiä. Me vaadimme 
yhteiskunnalta koko ajan jotain. Me valitamme kaikes-
ta. Me arvostelemme toisia emmekä kykene vastaamaan 
edes omien kätten jäljistä. Miten ikinä meillä on kanttia 
vaatia yhtään mitään, jos emme osaa laittaa edes roskaa 
sille osoitettuun paikkaan! 

VAU!
Luin naisten maalipallomaajoukkueen valmentajan Riik-
ka Juntusen kirjoittaman blogin Paralympiakomitean 

sivuilla. Siinä Riikka kertoo, kuinka keskittyminen ja val-
mistautuminen ovat olleet avainsanoja kevään valmen-
nuksessa. Leireillä vieraillut KIHU:n urheiluspykologi 
Tommi Sipari on saanut hänet arvioimaan omaa toimin-
taansa varsin kriittisesti.

”Tommin luennoilla nousi esiin lause, joka herätti minut. 
Puhuimme keskittymisestä ja valmistautumisesta ja siitä, 
miten usein turnaustilanteessa keskittyy sellaisiin asioi-
hin kuin aikataulu, joka ei pidä paikkaansa. Tai kuljetus, 
joka ei toimi. Tai ruokailu, joka onkin vaalea sämpylä, pil-
limehu ja suklaapatukka. Tai tuomari, joka tekee virheitä. 
Tai nettisivukirjoitukset, joissa spekuloidaan joukkueen 
tekemisiä jne. Usein turnauksissa puheet ovat asioissa, 
joihin ei voi itse vaikuttaa ja keskittyminen on muualla 
kuin siellä missä sen pitäisi olla. ”Keskity siihen, mihin voit 
itse vaikuttaa”, sanoi Tommi. Olen ottanut sen omaksi en-
simmäiseksi isoksi tavoitteekseni. Haluan suunnata oman 
ja joukkueen huomion asioihin, joihin voimme oikeasti 
vaikuttaa.”

MIAU!
Tätä strategiaa taisi noudattaa myös Suomen Voimiste-
luliitto Svoli saadessaan maailman suurimman voimiste-
lutapahtuman Gymnaestradan Helsinkiin vuonna 2015. 
Tarkkaan räätälöity kampanja huipentui huikeaan pre-
sentaatioon helatorstaina Kobessa, Japanissa pidetyssä 
Kansainvälisen Voimisteluliiton (FIG) neuvoston kokouk-
sessa. Tärkeänä valttina oli myös valtion, Helsingin kau-
pungin ja Voimisteluliiton saumaton yhteistyö koko ha-
kuprosessin ajan.



10

Näppäile nettiin

Teema TEKSTI EEVA PAASIKARI
KUVA NINA JAKONEN

Apuvälineiden kehittelyssä 
ideoidaan tehokkailla tiimeillä
Suomessa järjestetään apuväline-
teknikon tutkintoon johtavaa kou-
lutusta ainoastaan Metropolian am-
mattikorkeakoulussa Helsingissä. 
Apuvälineteknikko tukee ihmisen 
toiminta- ja liikkumiskykyä apuvä-
lineiden avulla eli teknikko on apu-
välinehuollon ammattilainen. Osa 
opintoja on välineiden kehittäminen 
ja yhtenä yhteistyökumppanina on 
toiminut Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry:n yhteydessä toimiva 
Soveltavan liikunnan apuvälinetoi-
minta SOLIA.

Apuvälineteknikoiden haasteena 
on kehitellä hyvin toimivia ja kestä-
viä apuvälineitä yksilöiden vaihtu-
viin tarpeisiin. Valmistuneen apu-
välineteknikon työhön kuuluu 
apuvälineiden arviointi ja sen perus-
teella apuvälineen valmistaminen ja 
huoltaminen. Ennen valmistumis-
taan opiskelijat harjaannuttavat tai-
tojaan opinnoissaan.

Ideointia sidosryhmien 
kanssa
Apuvälinetekniikan koulutusohjel-
man koulutuspäällikkö Maria Kruus-
Niemelä on toiminut opiskelijoiden 
kanssa kehitellen apuvälineitä, joita 
tehdään opinnoissa kurssien aikana 
korjaillen ja kehitellen.
- Oppikursseilla käydään jonkin ver-
ran läpi erityisliikunnan ja -urheilun 
apuvälineitä, ja useilla niistä lähtee 
välineisiin tutustuessa syntymään 
ideoita. Opiskelijat innostuvat saa-
dun tiedon kautta lajeista, ja jotkut 
ovat lähteneet mukaan lajitoimin-
taan. Sitä kautta he löytävät yhteis-
työkumppaneita ja apuvälineiden 
käyttäjiä, kertoo Kruus-Niemelä.
Ideat uusiin välineisiin tai tarpei-
den löytämiseen tulevat siis usein 
yhteistyön kautta. Uusia liikunnan 
apuvälineitä opiskelijat kehittelevät 
opinnäytetöinään tai omina projek-
teinaan, joista saa opintosuoritteita. 

Arjen tilanteiden 
helpottamista
Eri tahojen kanssa tehtyjä apuväli-
neiden kehittelyä voi myös ehdottaa 
oppilaitokselle.
- Katsomme yhteistyökumppanin 
kanssa miten mahdollinen idea saa-
daan sovitettua joko lukujärjestyk-
seen, opinnäytetyöksi tai vaikkapa 
opiskelijan omaksi projektiksi. Ker-
romme opiskelijoille yhteistyömah-
dollisuudesta, ja katsomme kuka läh-
tisi toteuttamaan projektia, kertoo 
Kruus-Niemelä. 
- Hyvin onnistunut projekti ei kuiten-
kaan vaadi sitä, että sen tuloksena on 
myyntiin tuleva tuote. Jos kehittelyn 
kautta saadaan yhden henkilön ar-
kea helpotettua tai toivotun lajin har-
rastaminen mahdollistettua, tai edes 
annettu lähtösykäys uudelle kehitys-
työlle, on tavoite onnistuneesta pro-
jektista saavutettu.

Liikunnan apuvälineiden 
hittejä
Vaikka tuotteita suunnitellaan yksi-
tyisille käyttäjille tai yhteistyökump-
paneille, ovat jotkut välineet lyö-
neet itsensä läpi ja ne ovat laajastikin 
myynnissä markkinoilla.
– Esimerkiksi nykyään TOJO Sport 
-nimellä markkinoilla oleva hiihto-
kelkka on alun perin opinnäytetyönä 
tehty eli tekijöinä olivat apuväline-
teknikot Toni Nisula ja Jouni Remes. 
Hiihtokelkka palkittiinkin, ja kulki val-
mistuttuaan ympäri maailman de-
sign Forumin maailmankiertueella, 
mainitsee Kruss-Niemelä.
- Tänä keväänä on julkistettu Aid-
wayn peli-istuin (kuvassa), joka on 
sovitettu Nintendo Wii Fit –konsep-
tiin sopivaksi. Myös tämä apuväline 
on apuvälineteknikkojen Katariina 
Lappalaisen ja Karoliina Matikka-
lan opinnäytetyö.  Wii Fit –tasapai-
nolaudalla käyttäjä ohjaa pelejä is-
tualtaan muuttamalla vartalonsa 
painopistettä. Tuoliratkaisun avulla 

kaikki voivat osallistua tasa-arvoises-
ti esimerkiksi perheen yhteiseen Nin-
tendo Wii -pelien pelaamiseen.

Metropolian Positian, eli hyvinvoin-
ti- ja toimintakykypalveluiden kautta 
voi tavata apuvälinetekniikan opis-
kelijoita heidän opintokurssiensa ai-
kana. Asiakastilanteet ovat ohjattuja 
oppimistilanteita. Palvelut ovat kai-
kille avoimia ja sinne ei tarvita lääkä-
rin lähetettä..

Lisätietoa opinto-ohjelmasta
www.metropolia.fi/koulu-
tustarjonta

Metropolian Positia, 
hyvinvointi- ja toimintakyky-
palvelut
www.metropolia.fi/palvelut/
positia-hyvinvointipalvelut

SOLIA
www.vammaisurheilu.fi 
(harrasteliikunta -> SOLIA)
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SOLIA on ollut aktiivisena kump-
panina useissa tuotekehityspro-
sesseissa. SOLIA tekee myös väli-
nekehitysyhteistyötä Metropolia 
Ammattikorkeakoulun apuväline-
teknikko-opiskelijoiden kanssa. 
Viimeisin valmistunut päättötyö 
on kelkkajääkiekkomaalivahdin 
kelkan kehittäminen helposti ra-
kennettavaksi Tee se itse –tyyppi-
seksi ratkaisuksi (Jukka Wall).

SOLIA:n kehitystyö ulottuu päät-
tötöiden lisäksi myös palautteen 
antamiseen ja kehitysideoiden ja-

kamiseen välineiden valmistajille 
ja maahantuojille. SOLIA:n vuokra-
välineistä esille nousseet kehitys-
tarpeet ovat hyödyttäneet myös 
välinevalmistajia ja maahantuojia.

SOLIA on toimintansa aikana teh-
nyt laajasti yhteistyötä monien 
eri oppilaitosten, opiskelijoiden, 
harjoittelijoiden, yritysten ja yk-
sityishenkilöiden kanssa kehi-
tellessään uusia liikunnan 
apuvälineitä. SOLIA:an 
voi olla yhteydessä, mikä-
li sinulla on idea, toteutet-

tu liikunnan apuväline tai kaipaat 
vinkkejä.

Ota rohkeasti yhteyttä: 
SOLIA, apuvälineneuvoja Jukka 
Parviainen, puh. 045 677 0516, 
solia@vammaisurheilu.fi

Bocciakouru: prototyypistä 
valmiiksi huipputuotteeksi

Tuotekehitysprosesseja laidasta laitaan

Lepe-simulaattori
Lepe-simulaattorin näyttämönä toimii Jukka 
Ylitalon luoma Ateenan olympiastadionin tie-
tokonemaailmaan siirretty etusuora. Etusuoralla 
viilettää kelaustuoli valittua tavoiteaikaa vastaan 
niin nopeasti kuin kelausalustalla olevaa kelaus-
tuolia kelataan.  Informaation siirtäjänä tietoko-
nemaailmaan toimii Ylitalon kokoama, entistä 
kestävämpi ja herkempi, nopeusanturi ja ohjel-
misto, jolla kelaustuolin renkaiden nopeus siirre-
tään lähes realistisesti tietokonemaailmaan. 

Tällä hetkellä käynnissä oleva kolmannen ver-
sion työstäminen on loppusuoralla. Suurimmat 
muutokset on tehty kelaussimulaattorin kelaus-
alustaan ja nopeusanturiin. Kelausalustan ja sa-
malla koko simulaattorin ulkoisen visuaalisen il-
meen on uudelleen työstänyt Egon Missik.

Metropolia AMK:n apuvälineteknikkolinjalla opis-
keleva Olavi Saastamoinen suunnitteli ja toteutti 
opinnäytetyönään jalkaproteesin Orimattilalaisel-
le harmaapapukaija Vikelle.

Bocciakouruprojektissa tavoit-
teena oli rakentaa hyvän kou-
run prototyyppi. Tekijä löytyi 
Lahden muotoiluinstituutista 
(Kansallisen muotoilun ja vies-
tinnän säätiön design Foun-
dationin muotoilija Egon Mis-
sik. Egonille vammaisurheilu 
ja boccia eivät olleet tuttuja 
millään tavoin ennen projek-
tia, mutta projektin aikana 
hän omaksui paljon boccian ja 
vammaisurheilun saloja. Mer-
kittävimpinä sparraajina kou-
run valmistuksessa olivat aktii-
vipelaaja Jari Rummukainen 
ja hänen peliavustajansa Sami 
Klingberg.

Projekti onnistui yli kaikki-
en odotusten. Ensimmäisestä 
prototyypistä tuli heti loista-
va tuote, jonka ansiosta suo-
malaisten kourupelaajien ei 
tarvitse antaa pelivälineellä 
tasoitusta maailmalla. SOLIA 
luovutti bocciakourun kaikki 
tuoteoikeudet design Foun-
dationin kautta Egon Missi-
kille ja hän valmistaa jatkos-
sa kouruja tilauksesta kaikille 
halukkaille. Suunnitelmiensa 

mukaan Egon aikoo valmistaa 
huipputason kouruja kulje-
tuslaukkuineen. Huipputuot-
teen rinnalle Egon aikoo luoda 
huokeampien kourujen mal-
liston aloittelijoiden käyttöön, 
tinkimättä kuitenkaan hyvästä 
laadusta.

Bocciakourutilaukset 
mittatilaustyönä: 
Egon Missik, 
puh. 0440 313 338.

 KUVA ANNE KOTIRANTA

 KUVA OSKU KUUTAMO
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Ydinasiat kuntoon
- Esteettömyystieto ja etenkin eri ta-
hojen yhteystiedot muuttuvat no-
peasti. Lisäksi huomasimme, että 
tarkkojen mittojen sijaan arkkitehdit 
tarvitsevat tietoa lajien olennaisista 
piirteistä, malleja ja ideoita erilaisista 

Teema

Tanskalainen Kristian Jensen toimii johtajana Vam-
maisurheilun resurssikeskuksessa (Handicapidrettens 
Videncenter) Kööpenhaminassa. Toukokuista Suomen 
vierailua motivoi toive esteettömyysyhteistyöhön ja 
halu päivittää tietoja uudesta vammaisurheilujärjes-
töstä. 

Videncenter toimii vammaisurhei-
lun kirjastona sekä tietopalvelu- ja 
koulutuskeskuksena. Syksyllä 2009 
avattiin uusi tanskankielinen tietosi-
vusto liikuntatilojen suunnittelijoil-
le. Idraetsrum for alle-verkkopalve-
lu korvaa perinteiset kirjamuodossa 
tuotetut esteettömyysoppaat.

TEKSTI AIJA SAARI
KUVAT EEVA PAASIKARI, IdRAETSRUM FOR ALLE -SIVUSTO

Tanskalainen 
esteettömyyssivusto innostaa 
uusiin liikuntapaikkaratkaisuihin 

ratkaisuista sekä visuaalisia mieliku-
via. Maailma on täynnä dataa vesso-
jen ja pukuhuoneiden suunnittelus-
ta, ei meidän sivustoa siihen tarvita. 
Mutta erityistietoa vammaisurhei-
luun ja –liikkumiseen soveltuvista lii-
kuntapaikkaratkaisuista on tosi vä-
hän, tiivistää Jensen. 

Tanskankielinen sivusto on jaet-
tu kolmeen vyöhykkeeseen ”inde-
zoner”, joka käsittää sisäliikuntati-
lat kuten palloilu- ja voimistelusalit, 
”mellemzoner”, josta löytyy tietoa 
tukitiloista kuten wc, pukuhuone 
jne. sekä ”udezoner”, josta löytyvät 
ulkoliikuntatilat, kuten golfkentät ja 
purjehdussatamat. Selkeisiin ja hou-
kutteleviin kuviin on kiinnitetty huo-
mioita. Lajiosio alkaa ydinasioista. 
- Esimerkiksi uimahallissa näitä ovat 
vammaisystävälliset pukuhuone-
ratkaisut, lyhyt välimatka pukeutu-
mistiloista altaalle, erilaiset ratkaisut 
sille, miten veteen siirrytään, kuten 
altaanreuna, portaat, luiska ja hissi, 
lattian pintamateriaalit ja ohjaavat 
merkinnät, allastilojen akustiikka ja 
lämpötila, kuvailee Jensen. 

Arkkitehdit pitävät 
luovista prosesseista
Entisenä vammaisurheilun koulutta-
jana Kristian Jensen painottaa ratkai-
sukeskeisyyttä ja osallistuvaa suun-
nittelua. 
- Esitetään liikuntatila ja sen esteettö-
myystarve kiinnostavana ongelma-
na ja usutetaan arkkitehdit etsimään 
uusia ratkaisuja yhdessä käyttäjien 
kanssa. Jokainen suunnittelukoh-
de on kuitenkin aina omanlaisensa. 
Tuomalla käyttäjät mukaan suunnit-
teluun yhdessä arkkitehtien kanssa 
saadaan toiminnallisesti sopivaa. 



Kristian Jensen vieraili VAU:ssa touko-
kuussa. Helsingistä Jensen jatkoi Vuo-
kattiin tutustumaan  Snowpoliksen 
ELMA-projektiin.
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Näppäile nettiin
Pysähdyimme suomalaiseen kiista-
aiheeseen: allasluiskaan, jota meillä 
Suomessa ei suositella lainkaan. Jen-
seniä hymyilyttää. 
- Tehkää loivempi ja pitempi luiska, 
varustakaa kaiteilla ja miettikää pin-
tamateriaali. Joku vaan vetää sen al-
lastuolin pois ja tuo sitten takaisin, 
kun uimari haluaa. Ja miettikääpä 
kuinka allashissit ovat usein epäkun-

nossa tai miten epämukavaa mahtaa 
olla siellä hississä kaikkien tuijotelta-
vana. Kunnollisessa luiskassa on puo-
lensa. Ei ole vain yhtä, vaan monta 
toimivaa ratkaisua erilaisten ihmis-
ten erilaisiin tarpeisiin.
Jensen selaa suomalaista liikuntara-
kentamisen opaskirjaa ja pysähtyy 
ratsastusrampin havainnekuvaan 
mittoineen. 

- Ajattele esimerkiksi ratsastuskes-
kusta. Tässäkin teidän kirjassanne 
annetaan tarkat ohjeet siitä, miten 
ramppi tulee rakentaa, jotta pyö-
rätuolia käyttävä ratsastaja pääsee 
hevosen selkään. Ihan ok, mutta 
arkkitehdit eivät innostu valmiista 
ratkaisuista. Ja mieti näitä mittoja, 
hevosetkin voivat olla erikokoisia! 
Kun aloimme työskennellä arkkiteh-
tien kanssa, asiat alkoivat kehittyä. 
Tapahtui uusia innovaatioita: nyt esi-
merkiksi suunnitellaan sisäratsastus-
keskus, jossa hevosten talli on alaker-
rassa ja ratsastajat yläkerrassa.  

Irti vanhoista malleista
Työroolissaan Jensen on ollut mu-
kana miettimässä ideoita Tanskan 
lihastautiliiton uuteen vapaa-ajan-
keskukseen. Eniten aikaa on vienyt 
liikuntatilan muodon pohdinta. 
- Kaikilla on niin vahvana päässä se, 
että urheilusalin tulee olla korkea 
suorakuutio. Kesti kauan päästä pois 
tästä mielikuvasta pienempiin ja ma-
talampiin toiminnallisiin tiloihin, joi-
ta voi joustavasti käyttää eri tarkoi-
tuksiin ja myös tarvittaessa viilentää 
ja lämmittää nopeasti lihassairaiden 
ihmisten erityistarpeisiin. Uudet es-
teettömyysinnovaatiot voivat tuot-
taa myös mielenkiintoista arkkiteh-
tuuria..

 
Idraetsrum for alle
-verkkopalvelu
www.idrætsrumforalle.dk
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Kesän helteissä uimarannat ovat perheiden, aurin-
gonpalvojien ja uimareiden kansoittamia. Silti harvi-
naisen monet uimarannat ovat edelleen esteellisiä ja 
vaikeuttavat näin monien vapaa-ajan suunnitelmia. 
Uimarantojen vertailussa on vain muutama tähti ja 
monta kehitteillä olevaa rantaa.

Suomessa uimarannan suosittavuus 
perustuu usein rannan palveluihin, 
rannan pituuteen ja toimivuuteen. 
Nykyään palveluita tuodaan yhä lä-
hemmäs rantaa, kuten erilaiset pelit 
ja leikit sekä viime vuosina rannoil-
la on nähty myös rantavahteja. Eri-
tyisryhmien huomioiminen on vasta 
vähitellen lisääntymässä, ja kaupun-
git huomioivat uimarannoilla park-
kipaikkojen sijoituksen, päällystetyt 
polut rantaviivalle, uimaluiskat, ääni-
majakat, selkeät opasteet jne.
Vertailimme muutamia uimaranto-
ja, jotka ovat hyvin huomioineet es-
teettömyyttä, ovat kehittämässä sitä 
tai ovat yleisesti suosittuja sidosryh-
mässä.

Ekvalla, Turku (kuva)

+ Kovapäällysteiset kulkuväylät, ui-
maluiska, äänimajakat.
+ Veden alla pyörätuoliparkki.
+ Suihkupyörätuoli lainattavissa.

Yyteri, Pori 
+ Esteetön wc hotellin ja Surfkes-
kuksen yhteydessä, Surfkeskuksel-
la myös esteetön pukeutumistila ja 
sauna.
+ Esteetön kulku rannalle sekä hotel-
lin kautta asfaltoitua reittiä että Surf-
keskuksen kautta kovapäällysteistä 
reittiä. 
+ Mahdollisuudet esteettömiin ve-
siliikuntaharrastuksiin. Surfikeskuk-
selta löytyy opetusta, välineistöä ja 
apuvälineitä mm. purjelautailun har-
rastamiseen.
+ Todella pitkä rantaviiva, ja vedessä 
on pitkälle matalaa.
+ Palvelut rannan läheisyydessä.
– Kovapäällysteiset reitit jäävät tois-
taiseksi n. 30-40 m vesirajasta.
– Esteettömyydestä kertovat opas-
teet puuttuvat vielä toistaiseksi.
– Verkkopalvelussa ei kerrota esteet-
tömyydestä.

Sääksi, Nurmijärvi
+ Uimaluiska laiturilla ja kontrastit 
huomioitu. 
+ Laiturille tasainen kulkuväylä.
+ Pitkä rantaviiva, ja vedessä on pit-
källe matalaa.
+ Rantavalvojat.
+ Palvelut rannan läheisyydessä.
– Verkkopalvelussa ei kerrota esteet-
tömyydestä.

Kyrkösjärvi, Seinäjoki 
+ Uimaluiska. 
+ Rannalle pääsee parkkipaikalta es-
teetöntä kuntoreittiä pitkin.
+ Esteetön wc.
+ Seinäjoen kaupungin kuntoreitin 
verkkopalvelussa tietoa rannasta.

Vertailu perustuu viiteryhmien kom-
mentteihin ja verkkopalveluselai-
luun. Suomessa ei selvästi ole vielä 
monia rantoja, jotka huomioisivat 
laajasti eri vammaryhmät. Useat 
kaupungit ovat aloittaneet esteet-
tömyysprojekteja ja ne ovat eri vai-
heissa tai odottavat rahoitusta. Lä-
hivuosina uimarantojen vertailu on 
varmasti hedelmällisempää..

TEKSTI EEVA PAASIKARI, KUVA ANN-MARIE NYSTEdT

Vertailussa uimarannat

+ Opasteissa huomioitu kontrastit ja 
sijoittelu.
+ Esteetön wc, pukeutumistilat, suih-
ku.
+ Rantavalvojat.
+ Verkkopalvelussa kerrottu selkeästi 
rannan esteettömyydestä.

Lahdenpohja, Mikkeli
+ Kulkuväylät asfaltoitu, ei tasoeroja.
+ Palvelee erinomaisesti etenkin lii-
kuntarajoitteisia uimareita, saunojia, 
kalastajia ja melojia.
+ Samassa pihapiirissä myös liikku-
misesteetön sauna, kota ja grillaus-
mahdollisuus sekä edulliset majoi-
tuspalvelut.
– Tarkoitettu vain Invalidiyhdistyk-
sen jäsenistölle tai paikan varanneille 
(kesäkoti).
– Esteettömissä ratkaisuissa ei ole 
huomioitu näkemisen esteitä.
– Verkkopalvelussa on tietoa, mutta 
sitä vaikea löytää.



Petri Mäkivirta tähtää elokuun EM-
kotikisoihin.
- Arvokisamenestystä olisi mukava 
jatkaa, joten kotikisoista tavoitel-
laan EM-kultaa.
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- Pelasin aikaisemmin maalipalloa, 
mutta keilailu tuntui heti ensimmäi-
sen kokeilun jälkeen omalta lajilta. 
Keilailussa riittää haasteita aivan lo-
puttomiin, eikä sitä koskaan opi täy-
dellisesti, kiteyttää Mäkivirta.

Huippuvälineillä 
huipputuloksiin
Täysin sokea Mäkivirta käyttää keila-
tessaan apuvälineenä suuntakaidet-
ta, joka ohjaa vauhtiaskeleet oike-
aan suuntaan. Suuntakaide on vajaat 
neljä metriä pitkä ja sen korkeutta 
saa säädettyä halutulle korkeudelle. 
Apuväline on Mäkivirran omaa käsi-
alaa.

- Keilakaiteet olivat meillä aluksi noin 
60-70 cm pitkiä eli otimme siitä suun-
nan ja lähdimme liikkeelle. Askeleet 
saattoivat mennä vinoon ja silloin 
pallo oli melko usein rännissä. Vuo-
den 2002 MM-kilpailuissa Helsingissä 
yhdysvaltalaisilla keilaajilla oli pitkät 
kaiteet mukana, jonka jälkeen olem-
me itsekin alkaneet kehittämään pa-
rempia kaiteita ja niiden materiaale-
ja, kertoo Mäkivirta.
Näkövammaiskeilailussa ei käyte-
tä varsinaisesti muita apuvälinei-
tä. Suuntakaiteet ovat suurimmak-
si osaksi jokaisen keilaajan itsensä 
suunnittelemia ja usein myös valmis-
tamia.
- Suuntakaiteen lisäksi apunani on 
myös avustaja, joka kertoo minul-
le mm. pystyyn jääneiden keilojen 
määrän ja sijainnin, valottaa Mäkivir-
ta.

Mielihyvää onnistumisista
Petri Mäkivirran harjoitusohjelma si-
sältää lajiharjoituksia sekä peruskun-
to- ja mielikuvaharjoituksia.
- Keskustelen lajiharjoituksissa val-
mentajan kanssa heittoon liittyvistä 
asioista eli hän kertoo minulle esi-
merkiksi, jos heitossani on jotain kor-
jattavaa tai muutettavaa. Tiimityö on 
tärkeää.
- Harjoitus- tai kilpailusysteemini ei-
vät ole juurikaan muuttuneet viimei-
seen neljään vuoteen. Toki se täytyy 
myöntää, että lajiharjoittelu on hie-
man kärsinyt taloudellisista syistä 
johtuen, jatkaa Mäkivirta.
Jämsänkoskelainen saa rakkaasta la-
jistaan paljon. Keilailu tarjoaa haas-
teita sekä henkilökohtaisesti että 

kilpailullisesti. Myös mielihyvä onnis-
tumisista on tärkeää - ja ystävät, joita 
on kertynyt uran aikana useita.
Laji vaatii hyvää keskittymiskykyä, 
rauhallisuutta, peruskuntoa sekä ta-
loudellisia satsauksia. Harjoitus tekee 
myös mestarin, josta on tuloksena 
kolmen vuoden takainen MM-kulta-
mitali Australiasta.
- Olen saavuttanut SM-tasolla usei-
ta mitaleja sekä joukkue-, pari- sekä 
henkilökohtaisissa kilpailuissa. Ar-
vokilpailumitalejakin löytyy, mutta 
eniten arvostan vuonna 2007 hen-
kilökohtaisessa kilpailussa saavutta-
maani MM-kultaa, kertoo Mäkivirta.
Suomalaisten mitalitoivo EM-kotiki-
soissa on hetken vaitonainen tavoit-
teistaan.
- Tekisi mieli sanoa, että teen parhaa-
ni ja katsotaan mihin se riittää…
- Hyvään tulokseen tarvitaan äärim-
mäisen kova työ. Keilailussa on mo-
nia osa-alueita, jotka vaikuttavat tu-
lokseen. Itsestä riippuvat tekijät ovat 
tärkeimpiä, joten keskityn omaan 
kuntoon, välineiden hyvään huol-
toon ja keskittymiseen kilpailuti-
lanteessa. Toki myös rataolosuhteet 
vaikuttavat eli miten ne pystyy hal-
litsemaan. Mutta… kyllä sitä lähde-
tään tulevista kisoista EM-kultaa ha-
kemaan, sanoo Mäkivirta lopulta..

Huipulla TEKSTI NINA JAKONEN
KUVAT NKL:N ARKISTO, HANNELE PöYSTI

Keilat kumoon!
Näkövammainen keilaaja Petri Mäkivirta lukeutuu 
maailman parhaisiin keilaajiin omassa luokassaan. 
Jämsänkoskelaisen keilailu-ura alkoi syksyllä 1998, 
kun tyttöystävä vei mukanaan Helsingin ja Uuden-
maan Näkövammaisten vakiovuorolle Helsingissä. Ja 
sille tielle on jääty - nyt taskussa on useita arvokisami-
taleja ja tähtäin on elokuun EM-kotikisoihin.

Keilailun  
EM-kilpailut
18.-20.8.2010
Talin keilahalli, Helsinki
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Lyhyesti

Ahos-apurahaa ohjaajille ja valmentajille
Ahos-säätiö on Suomen Punaisen 
Ristin alainen säätiö, joka jakaa kaksi 
kertaa vuodessa apurahaa VAU:n toi-
minnassa mukana oleville ohjaajille ja 
valmentajille vammaisurheilua ja –lii-
kuntaa hyödyttäviin koulutustapah-
tumiin osallistumiseksi. Apurahaa ei 
voi hakea perus- tai jatkoasteen am-
matillisissa oppilaitoksissa opiskeluun, 
omaan valmentautumiseen tai kilpai-
luihin. Etusijalla ovat sellaiset ohjaajat 
ja valmentajat, joilla on jokin toimimis- 
ja liikkumiseste. 

Vuoden 2010 ensimmäiset 
apurahapäätökset

Ulla-Maija Ylikoski, 480 euroa vene-
alan insinöörin opintojen opinnäy-
tetyön vammaispurjehduksen tieto-
pankki-nettisivujen kustannuksiin.

VAU:n järjestämillä Kesäliikuntapäivillä 12.-
13. kesäkuuta 2010 eri lajien parissa liikkui 
noin 100 innokasta liikkujaa. Vauhdikkaan 
viikonlopun aikana liikunta-, näkö- ja kehi-
tysvammaiset sekä elinsiirron saaneet kil-
pailivat mm. sulkapallossa, sokkopingikses-
sä, bocciassa sekä yleisurheilun heitto- ja 

Stig Tarvonen + avustaja, 1 600 eu-
roa osallistumiseen pyörätuolitanssin 
maailmankongressiin Hollannissa.

Petteri Liski, Anna Pasanen ja avus-
taja, 1 540 euroa osallistumiseen pyö-
rätuolirugbyn rekrytointi- ja leirin or-
ganisointikoulutukseen dublinissa.

Craig Nolan, 1 536 euroa osallistumi-
seen uinnin kansainväliseen luokitte-
lukoulutukseen Torontossa.

Ville Piekkola, 1 225 euroa osallistu-
miseen sähköpyörätuolisalibandyn 
luokittelukoulutukseen Italiassa.

Marja Mikola, avustaja Arto Reki-
koski, Susanna Halme, avustaja Nina 
Halme, Anne Pakarinen, 5 600 euroa 
osallistumiseen opintokäyntiin kah-
dessa keskeisessä brittiläisessä vam-
maisratsastuskeskuksessa.

juoksulajeissa. Kaikkia lajeja sekä SOLIA:n 
liikunnan apuvälineitä oli myös mahdollista 
kokeilla paikan päällä.

Antti Pollari (nro 6) osallistui miesten 100 
metrin juoksuun elinsiirtourheilijoiden luo-
kassa. Hän käy mielellään urheilutapahtu-

Susanna Tero, Katja Saarinen, Har-
ri Jaakkola, Ismo Pesonen, Markku 
Mikkonen, Lauri Louhivirta,  8 000 
euroa osallistumiseen Interski sovel-
tavan alppihiihdon kongressiin Itäval-
lassa.

Heidi Viheriälä, 2 400 euroa jooga-
opettajan opintojen loppuunsaat-
tamiseen Saarijärven joogaopistolla 
2010-2012.

Jukka Parviainen, Anu Hämäläinen, 
Riikka Stenros, Johanna Alppi, Ari 
Aalto, Jussi Juntunen, 5 200 euroa 
osallistumiseen Rehacare-messuille 
uusimpien apuvälineideoiden hake-
miseksi Saksasta.
Jukka Lahti, 160 euroa osallistumi-
seen European Congress of Adapted 
Physical Activity -kongressiin Jyväsky-
lässä.

Yhteensä 27 741 euroa.

missa tapaamassa muita elinsiirron saanei-
ta ja kokeilemassa uusia lajeja.

- Kokeilin viime Kesäliikuntapäivillä kiekon-
heittoa, ja innostuin lajista. Lajeista juokse-
minen on kuitenkin lähimpänä sydäntäni, 
sanoo Seinäjoelta kotoisin oleva Pollari.
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Vammaisurheilu Suomessa 
-näyttely kiertoon

Hae Ahos 
-apurahaa
Ahos-apurahaa voidaan myöntää 
Suomen Vammaisurheilu ja –lii-
kunta VAU ry:n piirissä toimivalle 
ohjaajalle, valmentajalle, koulutta-
jalle tai urheilijalle kotimaisiin tai 
ulkomaisiin opintoihin. Opintojen 
tai koulutustilaisuuden tulee liittyä 
vammaisurheiluun ja sitä tulee voi-
da hyödyntää VAU:n toiminnassa. 
Apurahaa ei myönnetä urheilijan 
omaan valmentautumiseen. Etusi-
jalla ovat hakijat, jotka
- pystyvät hyödyntämään saa-
maansa koulutusta mahdollisim-
man konkreettisesti liikunnan oh-
jaamisessa, valmentamisessa jne.
- sosiaalisista ja/tai taloudellisista 
syistä eivät ilman apurahaa pystyisi 
osallistumaan koulutukseen
- eivät ole saaneet Ahos-säätiöl-
tä apurahaa aikaisemmin tai joilla 
edellisen apurahan saamisesta on 
kulunut pidempi aika tai
- joilla itsellään on liikunta- tai nä-
kövamma tai vastaava.

Apurahan haku
Hakuajat päättyvät kuluvan vuo-
den helmikuun ja lokakuun viimei-
nen päivä. Hakuohjeet ja -lomake 
löytyvät VAU:n verkkosivuilta. Seu-
raava apurahojen hakukierros on 
31.10.2010 mennessä. Hakuloma-
ke liitteineen osoitetaan VAU:n toi-
mistoon, toimialapäällikkö Aija Saa-
relle, aija.saari@vammaisurheilu.fi, 
puh 040 506 4208. Hakuajan päät-
tymisen jälkeen VAU:n koulutus-
työryhmä toimittaa Ahos-säätiölle 
oman lausuntonsa hakemuksista 
15.11. mennessä ja päätökset saata-
neen joulukuun puolivälissä. Myö-
hästyneitä ja puutteellisia hake-
muksia EI käsitellä.

VAU:n koulutustyöryhmä käsitte-
lee hakemukset ja Ahos-säätiölle 
toimitetaan hakemukset liitteineen 
sekä koulutustyöryhmän puol-
tolauseet. Ahos-säätiö tiedottaa 
myönnetyt apurahat VAU:n toimis-
toon, josta tieto toimitetaan haki-
joille. Yleensä aikaa kuluu vähin-
tään 1-2 kuukautta.

Huippurheilua-Toppenidrott -näyt-
tely toteutettiin syksyllä 2009. 
Suomen Urheilumuseolta näytte-
ly siirtyi SLU-talon kakkoskerrok-
seen paralympialaisten ja VAU:n 
toimiston avoimien ovien ajaksi. 
Toukokuussa näyttely oli mukana 
Erityisliikunnan päivillä ja EUCAPA-
konferenssissa Jyväskylässä. Nyt 
näyttelyä vuokrataan maksutta eri-
laisille oppilaitoksille, järjestöille ja 
kuntoutuskeskuksille. Kaikki näyt-
telytekstit ja materiaali sekä malli-
kuvia ripustamiseen löytyvät vam-
maisurheilu.fi –verkkopalvelusta.

Näyttely soveltuu hyvin esimerkiksi 
oppilaitoksen tai kuntoutuskeskuk-
sen isohkoon aulatilaan. Kankaiset 
taulut voidaan ripustaa seinälle tai 
niitä varten voidaan rakentaa erilli-
set ripustuskehikot. Moniaistisuut-
ta ja saavutettavuutta voi tehostaa 
lattiamerkinnöin, pistekirjoituso-
pastein ja tunnusteltavin välinein.

Kokonaisuudessaan näyttely koos-
tuu kuudesta seinäkokonaisuu-
desta, joiden värit vaihtuvat siir-

ryttäessä aikakaudesta toiseen. 
Seinätekstit ovat suomeksi ja ruot-
siksi. Lisäksi näyttelyn mukaan on 
saatavissa englanninkielinen ja 
pistekirjoitusvihko. Näyttelykoko-
naisuuteen kuuluu myö kaksi li-
säinformaatiota sisältävää taulua, 
näyttelyn rollup sekä kaksi mai-
nostaulua. Koottuna ja kokoon rul-
lattuina näyttelytaulut mahtuvat 
kokonaisuudessaan yhteen isoon 
kuljetuslaukkuun.

Vammaisurheilu Suomessa -näytte-
ly on alun perin toteutettu lokakuus-
sa 2009 Suomen Vammaisurheilu ja 
–liikunta VAU ry:n taustajärjestöjen, 
Suomen Urheilumuseon ja Suomen 
Paralympiakomitean yhteistyönä. 
Käsikirjoituksesta vastasivat Leena 
Kummu ja Aija Saari ja visuaalises-
ta suunnittelusta Jaakko Mäkiky-
lä, Meridianx.

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

Lisätietoja



Pauli Saksa (vas.) ja Tiina Haapala (oik.) 
odottavat saavansa Varsovan kisoista 
kansainvälistä pelikokemusta.
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Huipulla

Special Olympics Euroopan Kesäkisoissa nähdään 
58 eurooppalaista kisaorganisaatiota ja 1 600 kehi-
tysvammaista urheilijaa kisaamassa kymmenessä 
eri lajissa. Special Olympics Finland lähettää 18.–24. 
syyskuuta 2010 Varsovassa järjestettäviin kisoihin 22 
urheilijaa: keilaajia, yleisurheilijoita ja jalkapalloilijoita.

Naisten jalkapallojoukkue on toi-
minut vuodesta 2008 saakka. Kym-
menen hengen joukkue kasattiin 
seurajoukkueiden pelaajista ympäri 
Suomea eli pelaajia on Kokkolasta, 
Hämeenlinnasta ja Espoosta. Pelaajia 
etsittiin tarkasti eri sidosryhmiä käyt-
täen ja tekemällä yhteistyötä seura-
joukkuevalmentajien kanssa. 

Special Olympics Euroopan kesäki-
soissa naisten jalkapallojoukkueet 
pelaavat jalkapalloa sovelletusti seit-
semällä kenttäpelaajalla. Joukkuees-
sa on vähintään yhdeksän pelaajaa. 
Joukkueiden pelitaidot arvioidaan 
kisapaikalla kahden arviointiottelun 
perusteella, jonka jälkeen joukkueet 
jaetaan divisiooniin eli lohkoihin. Jo-
kaisessa divisioonassa on kolmesta 
kahdeksaan joukkuetta. Kisoissa pe-
lataan divisioonan voitosta eli jokai-
sen divisioonan kolme parasta jouk-
kuetta palkitaan mitalein.

Joukkueessa vahva 
yhteishenki
Kokeneeseen valmennusduoon kuu-
luva joukkueenjohtaja Pauli Saksa 
nimeää joukkueensa pellillisiksi vah-
vuuksiksi pelaajien hyvän asenteen 
ja heidän pelitaitonsa. 
- Tulevan kesän aikana pääsemme 
korjaamaan kansainvälisen pelikoke-

muksenkin puutetta. Pelaamme en-
nen Varsovan kisoja Helsinki Cupissa, 
johon osallistuu joukkueita Ruotsis-
ta, Virosta, Monacosta ja Belgiasta, 
kertoo Saksa.

Naisten jalkapallojoukkueen harjoit-
telu tapahtuu pääosin paikallisissa 
seurajoukkueissa sekä omatoimisesti 
vapaa-ajalla. 
- Seurajoukkueiden tekemä työ on 
meille korvaamatonta, koska emme 
pysty järjestämään kuin muutaman 
yhteisen leirin vuodessa. Erityisen 
kiitoksen ansaitsevat myös pelaaji-
en taustajoukot. Lajileireillä pyrimme 
edistämään joukkuehenkeä ja keskit-
tymään etenkin laatuun, tsemppaa-
miseen ja tekniikan oppimiseen har-
joittelussa, kertoo Saksa. 

Joukkue kokoontuu Varsovan kisoi-
hin valmistavalle leirille Pajulahteen 

TEKSTI EEVA PAASIKARI
KUVAT EEVA PAASIKARI JA JALKAPALLOJAOSTON ARKISTO

Kohti Varsovaa
elokuun puolivälissä tekemään vii-
meisiä hienosäätöjä pelitekniikassa 
kisoja varten. Samalla pelaajilla on 
mahdollisuus tutustua muihin Varso-
vaan lähteviin urheilijoihin.

Pelatessa saa uusia ystäviä
Naisten jalkapallojoukkueen pelaa-
ja Tiina Haapala jännittää jo oman 
jalkapallojoukkueensa kisoihin osal-
listumista. Kokkolalainen pallotaitu-
ri on pelannut jalkapalloa jo viiden 
vuoden ajan. 
- Pidän jalkapallosta, koska olen saa-
nut pelatessa paljon uusia hyviä ystä-
viä ja pelaaminen on kivaa. Olen mie-
lestäni hyvä tekemään maaleja, tosin 
pääpeliä pyrin vielä kehittämään, 
kertoo Tiina tavoitteistaan.
Pauli Saksan mukaan kisoihin ei ole 
asetettu erityistä tavoitetta, koska 
kyseessä on kuitenkin joukkueen en-
simmäinen iso kansainvälinen turna-
us. Jokaista peliä lähdetään kuitenkin 
voittamaan. Saksa kannustaa kehi-
tysvammaisia tyttöjä ja naisia jalka-
pallon pariin. 
- Isommalla joukkueella voimme ke-
hittää toimintaamme myös jatkossa, 
ja voimme tarjota liikunnan ja kilpai-
lun iloa yhä useammalle naisfutarille, 
kannustaa Saksa..
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Info
Special Olympics 
Euroopan Kesäkisat
• lajit: yleisurheilu, pöytätennis,
 jalkapallo (7 A-Side), koripallo,   
 tennis, voimanosto, keilailu, 
 rullaluistelu ja sulkapallo
• 58 kisaorganisaatiota eli noin 
 1 600 urheilijaa ja 600 valmentajaa
• 5.-18.9. soihtujuoksu: 
 Kreikka, Akropoli - Varsova
• 15.-17.9. isäntäkaupunki-ohjelma
• 18.9. avajaiset
• 19.-23.9. kilpailupäivät
• 23.9. päättäjäiset

Suomen 
joukkue
Special Olympics Finland lähettää 22 
urheilijaa kehitysvammaisten Special 
Olympics Euroopan Kesäkisoihin Var-
sovaan. Suomalaisurheilijat osallis-
tuvat 18.–24. syyskuuta 2010 järjes-
tettävissä kisoissa kolmeen eri lajiin: 
yleisurheiluun, keilailuun ja jalkapal-
loon.

Yleisurheilu 
Noora Koponen (Seinäjoki) 
100m, 200m
Maria Heikkinen (Naarajärvi) 
400m, 800m
Marja-Leena Häkkänen 
(Kuusankoski) 5-ottelu
Valtteri Kalliomäki (Noormarkku)
5-ottelu, 4x400m
Tony Väkiparta (Pori)   
400m, 800m, 4x400m
Kai Koljonen (Oulu) 
1500m, 5000m 4x400m
Jorma Pirilä (Muhos)   
100m, 200m, 4x400m
valmentajat: 
Elina Moskari (Helsinki)
Anssi Liikkanen (Koria)

Keilailu
Henna Kokko (Vantaa)
Timo Averjanov (Vantaa) 
Tomi Mäkipää (Tampere) 

Mika Niemeläinen (Imatra) 
Mikko Rovio (Imatra) 
valmentajat: 
Helvi Mäkipää (Tampere)
Marjaleena Laakkonen (Joensuu)

Naisten jalkapallo
Satu Alenius (Hämeenlinna)
Sanna Forsström (Lohja) 
Tiina Haapala (Kokkola)
Jutta Huovila (Nastola)
Henna-Mari Korpijärvi (Kälviä) 
Linda Lahtinen (Espoo) 
Heini Mynttinen (Espoo) 
Riikka Nieminen (Hämeenlinna)
Minna Palonen (Hämeenlinna) 
Emilia Välkki (Espoo)
valmentajat: 
Kaj Luokkala (Kokkola) 
Pauli Saksa (Helsinki)
Maria Olkkola (Kokkola)
Joukkueenjohto: 
joukkueenjohtaja Elina Holopainen 
varajoukkueenjohtaja Jukka Lahti  
tiedottaja Eeva Paasikari

Näppäile nettiin
Special Olympics Finland
www.specialolympics.fi

Special Olympics Euroopan Kesäkisat 
www.warsaw2010.eu

Lisätietoa SO-lajien harrastamisesta:
Suomen Vammaisurheilu ja  
-liikunta VAU ry 
www.vammaisurheilu.fi/lajit
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Huipulla

Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry vastaa 
kehitysvammaisten harraste- ja kilpailutoiminnasta. 
Aina paralympiatasolle asti tähtäävä INAS-FID –toi-
minta tarjoaa vahvasti kilpa- ja huippu-urheilupainot-
teista toimintaa muutamissa lajeissa, kun taas Special 
Olympics –toiminta mahdollistaa matalamman kyn-
nyksen mukaantulon useisiin lajeihin, joihin ei vaadita 
tiukkoja tulosrajoja. 

Paluu paralympialaisiin
INAS-FId (International Sports Fe-
deration for People with an Intellec-
tual disability) on kansainvälinen 
kehitysvammaisten urheilujärjes-
tö, joka on myös yksi kansainvälisen 
paralympiakomitean (IPC) perusta-
jajärjestöistä ja jäsenistä. INAS-FId 
järjestää vuosittain yhteistyössä jä-
senmaidensa kanssa MM-kilpailu-

ja kehitysvammaisille urheilijoille ja 
vastaa kehitysvammaisten urheilijoi-
den luokittelusta. INAS-FId Europe 
on INAS-FId:n itsenäinen aluejärjes-
tö, joka vastaa alueellisista EM-kilpai-
luista.

INAS-FId -lajeja ovat alppihiihto, 
yleisurheilu, koripallo, pyöräily, rat-
sastus, judo, maastohiihto, soutu, 
jalkapallo, uinti, pöytätennis ja ten-
nis. Kilpailuissa noudatetaan aina la-
jin virallisia kansainvälisiä sääntöjä. 
INAS-FId –urheilijat ovat kymmenen 
vuoden tauon jälkeen uinnin, yleis-
urheilun, pöytätenniksen ja soudun 
osalta mukana vuoden 2012 para-
lympialaisissa Lontoossa.
- Lontoon tulosrajat uinnin ja yleis-
urheilun osalta saadaan loppuvuo-
desta 2010. Soudussa ja pöytäten-
niksessä on myös omat luokkansa 
kehitysvammaisille urheilijoille ja nii-
den kiintiöpaikat jaetaan arvokilpai-
lujen ja rankingsijoituksen mukaan. 
Suomen joukkueeseen tullaan esit-
tämään kehitysvammaisten lajien 
urheilijoita, mikäli he täyttävät kan-
sainväliset luokittelukriteerit ja saa-
vuttavat paikan kyseisen karsinta-
järjestelmän kautta, kertoo Suomen 
Paralympiakomitean valmennus-
päällikkö Kimmo Mustonen.

VAU:n INAS-FId rekisterissä on täl-
lä hetkellä seitsemän suomalaisur-
heilijaa: kolme yleisurheilijaa, yksi 
hiihtäjä, kaksi jalkapalloilijaa ja yksi 
judoka. Vuodesta 2008 lähtien INAS-
FId on soveltanut kansainvälisen 

TEKSTI NINA JAKONEN, SUVI AHO
KUVAT TOVE RUUSKANEN

Kehitysvammaisten urheilijoiden 
kaksi polkua kilpailuihin

Sanahirviöitä tai ei, niiden takaa löy-
tyy monipuolista toimintaa. Pääasia 
on, että jokainen kehitysvammainen 
henkilö voi liikkua ja urheilla itselleen 
parhaiten sopivalla tasolla. Kehitys-
vammaisten harraste- ja kilpailutoi-
minnassa tärkeinä yhteistyökump-
paneina ovat lajien vapaaehtoiset 
lajijaostojen jäsenet, lajivalmentajat 
ja perheet.
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paralympiakomitean (IPC) luokitte-
lukoodia (Classification Code). IPC 
hallinnoi koko vammaisurheilun luo-
kittelua ja kaikkien sen jäsenjärjestö-
jen tulee soveltaa IPC:n määrittele-
mää luokittelua. Kehitysvammaisten 
urheilijoiden osalta luokittelu on 
kaksivaiheinen, jossa määritellään 
urheilijan kilpailukelpoisuus ja teh-
dään lajikohtainen luokittelu. Luokit-
telun lähtökohtana on, että henkilön 
kehitysvamma on todettu ennen 18 
ikävuotta. INAS-FId- luokittelua kos-
kevat keskeisimmät asiakirjat tullaan 
kääntämään suomenkielelle ja lisää-
mään keskeistä infoa toiminnasta lii-
ton verkkopalveluun.

Jokaiselle mahdollisuus 
osallistua
Special Olympics on kansainvälinen 
järjestö, joka organisoi ympärivuo-
tista harraste- ja kilpailutoimintaa 
kehitysvammaisille henkilöille. Spe-

cial Olympics –järjestön on perusta-
nut presidentti Kennedyn sisar Euni-
ce Kennedy Shriver vuonna 1968. 
Järjestön toiminta on laajentunut yli 
180 maahan eri puolille maailmaa. 
Toiminnan piirissä liikkuu yli kaksi ja 
puoli miljoonaa kehitysvammaista 
urheilijaa harrastaen ja kilpaillen yli 
30 eri lajissa.

Special Olympics -toiminnan tehtä-
vänä on järjestää ympärivuotista ur-
heilutoimintaa ja urheilukilpailuja 
yleisesti tunnustetuissa urheilulajeis-
sa lapsille ja aikuisille, joilla on kehi-
tysvamma. Special Olympics pyrkii 
luomaan kehitysvammaisille henki-
löille mahdollisuuden jatkuvaan har-
joitteluun, fyysiseen kehittymiseen 
sekä urheilun ilon jakamiseen ystävi-
en, perheiden ja yhteisön kanssa.  
Special Olympics -toiminta on tar-
koitettu kaikille kehitysvammaisil-
le henkilöille. Kansainvälisten sään-
töjen mukaan jokainen kahdeksan 
vuotta täyttänyt kehitysvammainen 
urheilija voi osallistua Special Olym-
pics -kilpailuihin. Osallistuakseen 
Special Olympics -kilpailuun urheili-
jalla ei tarvitse olla mitään virallista 
diagnoosia.

VAU tukee ja ohjaa
Special Olympics –toiminta on jaettu 
eri lajien osalta VAU:n lajikoordinaat-

toreille, INAS-FId -toiminta on keski-
tetty lajikoordinaattori Suvi Aholle.
- Asiat vaativat työstämistä, kehittä-
mistä ja aktivointia. Tulemme teke-
mään enemmän yhteistyötä eri laji-
en kesken mm. valmennusryhmien 
leirityksissä. Koen myös erityisen tär-
keäksi sen, että omat valmentajam-
me osaisivat tunnistaa potentiaalin 
urheilijoissaan ja ohjata heitä sitä 
kautta mukaan myös muihin lajeihin. 
Mikäli henkilöllä on motivaatio har-
joitteluun, yhteen lajiin erikoistumi-
nen ei mielestäni poissulje osallistu-
mista muiden lajien toimintaan.
- Uskon, että mitä enemmän meillä 
on tarjota vammaisurheilijoita eri la-
jeille, sen paremmin saamme avattua 
ovia liittojen ja seurojen suuntaan. 
Työ vaatii kuitenkin aikaa, mutta ke-
hitystä tapahtuu koko ajan, jatkaa 
Aho..

INAS-FID
www.inas-fid.org

Special Olympics Finland
www.specialolympics.fi

Suomen Paralympiakomitea
www.paralympiakomitea.fi

Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU ry
www.vammaisrheilu.fi

Näppäile nettiin
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Ampumaurheilu on integraatiolajeista pisimmällä, 
mikä ilahduttaa muun muassa Minna Leinosen kaltai-
sia huippu-urheilijoita. Laajasta, hyvin toimivasta in-
tegraatiosta huolimatta ampumaurheilussakin riittää 
kuitenkin haasteita.

Paralympiavoittaja Minna Leinonen 
on tilanteeseen omalta kohdaltaan 
niin tyytyväinen, ettei osaa nimetä 
mitään kehitettävää.
- Nimenomaan se laji on keskiössä. 
Olemme tasavertaisessa asemassa. 
Olemme ”ehjien” kanssa samoilla lei-
reillä ja valmentajalta kuulemme sa-
mat neuvot. Se on iso asia. Leirityk-
seen olen hirmu tyytyväinen, sanoo 
Leinonen.

pöydissä syömässä, kuvaa Leinonen 
käytännön arkea urheilijan näkökul-
masta.

Ampumaurheilussa integraatiota on 
toteutettu huippu-urheilupää edellä. 
Samojen leirien lisäksi vammaisam-
pujille on tarjolla täysin samat oheis- 
ja tukipalvelut kuin vammattomille-
kin. 
- Hyviä puolia on myös se, että liiton 
koulutuksissa näkyy vammaispuoli. 
Vammaisammunta on kaikin tavoin 
tasavertaisessa asemassa liitossa. Li-
säksi taloudellinen panos lajiliiton 
osalta vammaisurheiluun on mer-
kittävä, sanoo Paralympiakomitean 
valmennuspäällikkö Kimmo Musto-
nen.

Ampumaurheiluliitto on Uimaliiton 
lisäksi toinen liitto, jossa vammaisur-
heilusta vastaa päätoiminen henkilö. 
Paralympialajien kehittämispäällikkö 
Pirjo Peltola muistuttaa, että ampu-

TEKSTI HEIdI LEHIKOINEN
KUVAT TOR WENNSTRöM/ LEHTIKUVA,
ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA

Ampumaurheilun 
huipulla ollaan 
yhtä porukkaa
Uusien harrastajien houkuttelu myös 
vammaisammunnan haasteena

Hän kokee olevansa Ampumaurhei-
luliitolle tärkeä ja kuuluvansa poruk-
kaan, saavansa tukea ja kannustusta. 
Leinonen nauttii erityisesti integraa-
tion mukanaan tuomasta fiiliksestä 
leireillä.
- Vammattomat ovat kiinnostuneita, 
miten treenit sujuvat. Meillä on pal-
jon käytännön jutustelua aseasiois-
ta ja muista sellaisesta. Tehdään vie-
rekkäin treenejä ja istutaan samoissa 

Huipulla



Minna Leinonen on kuulunut vam-
maisampujien kärkikaartiin jo vuosia. 
Paras saavutus löytyy Ateenasta: kotiin 
tuomisina oli paralympiakultaa.
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maurheilussa yhteisharjoittelua hel-
pottavat monet tekijät.
- Aseet, asetekniset säännöt ja suori-
tuspaikat ovat samat kuin vammat-
tomilla. On tietysti mukavaa, kun 
lajiamme käytetään hyvänä esimerk-
kinä, mutta täytyy muistaa, että jo-
kaisella lajilla on omat haasteensa. 
Esimerkiksi alppihiihdossa liikunta-
rajoitteiset eivät voi laskea yhtä vai-
keita rinteitä kuin vammattomat. Yh-
teisharjoittelu saattaa tuolloin olla 
mahdoton ajatus, vaikka hyvää tah-
toa olisi yllin kyllin, miettii Peltola.

Uusien harrastajien 
kynnyksen madaltaminen 
haasteena

Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU ry:ssä ampumaurheilusta 
vastaava Petri Räbinä sanoo am-
pumaurheilussa integraation to-
teutuvan yleisesti ottaen hyvin. 
Vammaisampujat ovat pääsääntöi-

sesti seuran jäseniä. Resurssisyistä 
parhaassa asemassa yleisesti ovat 
paralympialajien ampujat, joita liitto 
tukee. Näkövammaisten valmennuk-
sesta ja maajoukkuetoiminnasta vas-
taa puolestaan VAU.
- Itse toivoisin, että Ampumaurheilu-
liitto ottaisi vielä laajemmin vastuuta 
kaikista liikuntavammaisista ja näkö-
vammaisista. Itse kannan huolta sii-
tä, että tavallisille liikuntavammaisille 
ampujille ei ole oikein mitään, miettii 
Räbinä.

Ampumaurheilu on välineurheilua, 
mutta esimerkiksi VAU:n kautta on 
saatavissa välineitä ja laitteita harras-
tuksen alussa kokeiltavaksi. Näin al-
kuun pääsee ilman suuria investoin-
teja.

On tärkeää, että lajia pääsee kokei-
lemaan eri tapahtumissa. Iso työ 
on, että ampujaa ollaan saattamas-
sa seuraan. Seuratasolla erityisesti 

Pekkalan Erkin seura Haapajärvellä 
(Haapajärven Ampumaseura) ja nä-
kövammaisten osalta Mikkelin Am-
pujat toimivat hyvin, Iisalmessakin 
on ampujia.
- En näe, että se olisi niinkään seuras-
ta kiinni, mutta usein se on avustajas-
ta kiinni, Räbinä pohtii uusien harras-
tajien mukaan tuloa. 

Pirjo Peltola korostaa huippujen tu-
kemisen edistävän välillisesti myös 
harrastetoimintaa. Hän toteaa tyyty-
väisenä, että monet ampumaseurat 
ovat parantaneet olosuhteitaan lii-
kuntarajoitteisia ajatellen.
- Tulevaisuuden suurin haaste on uu-
sien kykyjen löytäminen lajimme pa-
riin. Ampumaseurojen toiminta on 
ollut perinteisesti melko ”sisäänpäin 
lämpiävää”. Perusopetusta lapsil-
le (noin 8-12-vuotiaille) järjestetään 
aktiivisesti, mutta aikuisen harrasta-
jan kynnys lähteä lajimme pariin on 
turhan korkea vammattomillakin. Lii-
kuntarajoitteinen saattaa kokea asi-
an jopa mahdottomaksi. Tähän on 
saatava muutos. Ei pelkästään vam-
maisia, vaan koko ampumaurheilun 
tulevaisuutta ajatellen, Peltola sa-
noo..
Suomen Ampumaurheiluliitto
www.ampumaurheiluliitto.fi

Näppäile nettiin
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Lyhyesti

Urheilumarkkinointiyritys SportEli-
te on laajentanut toimintaansa vam-
maisurheiluun. Ensimmäisinä vam-
maisurheilijoina SportEliteen liittyvät 
maastohiihdon maailmanmestari 
ja paralympiapronssimitalisti Ilkka 
Tuomisto sekä nuori uimarilupaus 
Meri-Maari Mäkinen.

SportElitelle vammaisurheilun ja –ur-
heilijoiden mukaantulo on osa stra-
tegiaa, jonka mukaan yritystä ja sen 
yhteiskuntavastuullista toimintaa 
huippu-urheilussa kehitetään.
- SportElite on uniikki konsepti Suo-
messa – en tiedä toista, joka hoitaa 
näin laajapohjaisesti, vastuullisesti 
ja ammattitaitoisesti huippu-urheili-
joiden asiat sponsorointiyhteistyön 
kentällä. SportElite auttaa erityises-
ti nuoria huippu-urheilijoita sekä 
vammaisurheilijoita menestymisen 
polulla, sanoo toimitusjohtaja Tero 
Seppälä.

Vammaisurheilu 
mukaan 
SportEliteen

TEKSTI HANNELE PöYSTI

Sanoista teoiksi
Opetusministeriön vuonna 2008 
asettaman työryhmän tehtävänä 
oli uudistaa tavoitteelliseen kan-
sainväliseen menestykseen täh-
täävän huippu-urheilun strategi-
set periaatteet sekä toiminnalliset 
vastuut eri toimijoiden kesken 
niin, että suomalainen huippu-ur-
heilu on eettisiltä periaatteiltaan 
kestävää ja valmennusosaaminen 
on korkeatasoista.

Huippu-
urheilutyöryhmän 
ajatuksia suomalaisen 
huippu-urheilun 
kehittämiseksi

Huippu-urheilutyöryhmä esittää, 
että huippu-urheilun kehittämis-
toimenpiteet on tehtävä urhei-
lijalähtöisesti. Työryhmä esittää 
suomalaisen huippu-urheilun vi-
sioksi: 1) suomalaiset lapset ja 
nuoret liikkuvat paljon ja moni-
puolisesti ja liikunta on osa arkea, 
2) huippu-urheilu on mielekäs ja 
arvostettu valinta, 3) huippu-ur-
heiluvalmennuksen osaaminen 
kootaan, kehitetään ja jaetaan 
systemaattisesti ja tehokkaas-
ti sekä 4) suomalaiset arvostavat 
huippu-urheilua.

Lisäksi työryhmä esittää, että ope-
tusministeriö rahoittaa ja Suomen 
Olympiakomitea yhdessä Suomen 
Paralympiakomitean kanssa pe-
rustaa huippu-urheilun muutos-
projektin, joka seuraavan 3-4 vuo-
den aikana johtaa toimintatavan 
muutosprosessia yhdessä siihen 
sitoutuvien lajiliittojen kanssa.

Muutosprojektin johtoryhmän 
vetäjänä toimii Jukka Pekkala 
ja muina jäseninä Tapio Korjus, 
Mika Kojonkoski, Leena Paavo-
lainen ja Erkka Westerlund. Pää-
toiminen työskentely alkaa 1.9. ja 
se kestää vuoden 2012 loppuun.

Suomen Vammaisurheilu ja -lii-
kunta VAU ry korostaa omassa 
lausunnossaan, että kaikissa toi-
menpiteissä ja kaikilla toimijata-
soilla otetaan huomioon myös 
vammaishuippu-urheilun kehit-
tämistarpeet, joissa tulee huomi-
oida esteettömyys ja saavutetta-
vuus. Tavoitteena on laaja-alainen 
mahdollisuuksien tasa-arvo. Seu-
ratason toiminnan kehittämisessä 
tulee huomioida myös vammai-
set ja erityistä tukea tarvitsevien 
harrastamismahdollisuudet.

Riikka Juntunen VAU:n 
toiminnanjohtajaksi
 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry:n hallitus on nimittänyt LitM. 
Riikka Juntusen, 36, järjestön uudek-
si toiminnanjohtajaksi. Hän aloittaa 
tehtävässä 1.9.2010. Juntunen siirtyy 
VAU:hun Suomen Liikunta ja Urheilu 
ry:n Kaikille avoin -ohjelman projek-
tipäällikön tehtävästä. Hän on aikai-
semmin työskennellyt muun muassa 
soveltavan liikunnan lehtorina Rova-
niemen ammattikorkeakoulussa.

- Juntunen tuntee vammaisurheilu-
kentän hyvin ja hänellä on pitkä ko-
kemus erilaisista työtehtävistä vam-
maisurheilukentällä. Uskon, että 
hänen on hyvä jatkaa Pertti Pousin 
aloittamaa työtä, kertoo VAU:n hal-
lituksen puheenjohtaja Pekka Häti-
nen.
VAU:n nykyinen toiminnanjohtaja 
Pertti Pousi jää eläkkeelle vuoden 
2010 jälkeen.



SIU:n lakkauttamisesta olivat päättämässä jäsenyhdistysten edustajat 15. touko-
kuuta 2010 pidetyssä ylimääräisessä liittokokouksessa.
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Osa vammaisurheilun menestykse-
kästä ja maineikasta taivalta siirtyi 
lauantaina 15. toukokuuta 2010 his-
torian kirjoihin, kun Suomen Invali-
dien Urheiluliiton (SIU) ylimääräinen 
liittokokous päätti SIU:n toiminnan 
lakkauttamisesta.  Päätöksen taus-
talta löytyy uusi vammaisurheilu-
järjestö, Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry, jonka toiminta alkoi 
1.1.2010.

Suomen Invalidien Urheiluliitto pe-
rustettiin 22. tammikuuta 1964 
Suomen Siviili- ja asevelvollisuus-
invaliidien Liiton (SSAL) keittiössä 
osoitteessa Mannerheimintie 44. Nyt 
lähes 50 vuotta myöhemmin järjes-
tön toiminta lakkautettiin SLU-talon 
kokoustiloissa.

Monipuolinen 
vammaisurheilun 
palvelukeskus

SIU:n taival on ollut vammaisurhei-
lujärjestöjen pisin ja myös menesty-
nein. Matkan varrelle on mahtunut 
lajitoiminnan kehittämistä ja sato-
ja arvokilpailumitaleja, harrastelii-
kunnan toteuttamista sekä lasten 
ja nuorten liikunnan aktivoimista. 
Unohtamatta tietenkään aktiivista 
järjestötoimintaa ja monipuolista 
viestintää.  
- SIU:n alkutaival alkoi hiihdon, yleis-
urheilun ja uinnin parissa. Ensim-
mäisen kerran SIU:n urheilija edusti 
Suomen värejä vuoden 1968 para-
lympialaisissa Tel Avivissa. Veikko 
Puputti lähti paralympialaisiin tu-
tustumismatkalle, mutta osallistui 
loppujen lopuksi useaan eri lajiin. 
1970-luvulla lajivalikoimaan tuli-
vat mukaan mm. istumalentopallo, 
jousiammunta, penkkipunnerrus, 
pöytätennis ja pyörätuolikoripallo, 
kertoo SIU:n ainoana toiminnanjoh-
tajana vuodesta 1974 toiminut Pert-
ti Pousi.

Vuoden 1984 liikuntalakimuutos toi 
mukanaan merkittävät korotukset 
myös vammaisurheilun puolelle, jol-
loin SIU:ssa pystyttiin laajentamaan 
lajitoimintaa, aloitettiin koulutustoi-
minta ja samalla myös henkilökun-
ta lisääntyi. 1990-luvun alussa SIU:n 
toimintaan otettiin mukaan myös 
lasten ja nuorten toiminta. Vuonna 
1994 SIU oli mukana perustamassa 
vammaishuippu-urheilun koordinoi-
jaa eli Suomen Paralympiayhdistystä 
(nykyinen Suomen Paralympiakomi-
tea).

Tunnustettu vaikuttaja ja 
yhteistyökumppani
Nopeassa tahdissa kirjainyhdis-
telmä SIU tuli tutuksi ja tunnetuk-
si - samalla myös tunnustetuksi 
vaikuttajaksi suomalaisessa liikun-
tapolitiikassa. Vuosien saatossa SIU 
kasvoi monipuoliseksi vammaisur-
heilun palvelukeskukseksi. Myös ur-
heilijat menestyivät, joten nimet 
Veikko Puputti, Jouko Grip, Pertti 
Sankilampi, Tanja Kari (os. Tervo-
nen), Matti Launonen, Markku Nii-
nimäki ja Leo-Pekka Tähti ovat tul-

leet vuosikymmenten aikana tutuiksi 
urheilusaavutustensa myötä.

2000-luvun taitetta leimasivat voi-
makas verkostoituminen, monet to-
teutetut projektit ja hankkeet sekä 
alkanut integraatio- ja inkluusioke-
hitys. Yli kaksi vuotta kestänyt yh-
distymisprosessi saatiin päätökseen 
syyskuussa 2009, jolloin SIU:n kanssa 
uutta vammaisurheilujärjestöä olivat 
perustamassa Elinsiirtoväen Liikun-
taliitto ELLI ry, Suomen Kehitysvam-
maisten Liikunta ja Urheilu ry (SKLU) 
ja Näkövammaisten Keskusliitto ry 
(NKL).
- Vaikka SIU järjestönä lakkautettiin, 
jatkuu työ liikuntavammaisten liikku-
jien kanssa edelleen - nyt uuden ur-
heilujärjestön sisällä, tiivistää Pousi..

TEKSTI JA KUVA NINA JAKONEN

Suomen Invalidien 
Urheiluliiton taival päättyi
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Sportin iloa

Haluatko kehittää Sporttiklubin 
nuorisojärjestelmää?

Sporttiklubin pöytätenniksen 
kokeilutapahtuma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry suunnittelee, järjestää, kehit-
tää ja koordinoi 37 lajin harraste- ja 
kilpailutoimintaa. Sekä joukkue- että 
yksilölajeissa kaikilla on mahdollisuus 
harrastaa tai kilpailla omalla tasollaan. 
Harraste- ja kilpailutoimintaa järjes-
tetään liikunta-, näkö- ja kehitysvam-
maisille sekä elinsiirron saaneille har-
rastajille ja urheilijoille.
VAU toteuttaa lasten ja nuorten toi-
mintaa Sporttiklubin alla. VAU haluaa 
jatkossa panostaa lajipainotteiseen 
nuorisotoimintaan ja luoda selkeän ja 
toimivan valmennusjärjestelmän la-
jin parissa jo mukana oleville ja uusil-
le nuorille. Sporttiklubin nuorisojärjes-
telmän tavoitteena on etsiä ratkaisuja 
ja keinoja nuorelle harrastuksen aloit-
tamiseen ja harrastamiseen sekä sen 
jälkeen lajiharjoitteluun, kilpailemi-
seen ja etenemiseen aina vammaisur-

heilun huipulle saakka. Tällä hetkellä pol-
ku puuttuu, sillä nykyään useissa lajeissa 
nuori urheilija nousee hyvin nopeasti heti 
maajoukkueeseen.
Kutsumme Sporttiklubin nuorisojärjestel-
män kehitystyöhön kuusi (6) sitoutunut-
ta ja idearikasta henkilöä, joilla on laaja-
alaista ja lajirajojen ylittävää näkemystä 
ja halua kehittää VAU:n nuorisotoimintaa. 
Lähde rohkeasti mukaan ja kerro meil-
le lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit antaa 
oman panoksesi vammaisurheilun nuo-
risotyöhön. Me puolestamme kerromme 
mitä voimme sinulle tarjota Sporttiklubin 
nuorisojärjestelmän puitteissa!
Ilmoittautumiset 16.8. mennessä ja lisä-
tiedot: Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU ry, Tuomas Törrönen, 
tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi, 
puh. 050 408 6152 tai Suvi Aho, 
suvi.aho@vammaisurheilu.fi, 
puh. 0400 933 312.

Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta 
VAU ry järjestää Sporttiklubin pöytä-
tenniksen kokeilutapahtuman lauan-
taina 18. syyskuuta 2010 klo 14.00-
16.00 Kuopiossa (Retkeilijäntien 
väestönsuoja, Kuntokujaa vastapäätä). 
Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki 
lajista kiinnostuneet liikunta- ja kehi-
tysvammaiset sekä elinsiirron saaneet 
lapset ja nuoret. Samassa yhteydessä 
järjestetään vammaispöytätenniksen 
maajoukkueleiri, joten paikalla ovat lo-
kakuun MM-kilpailuihin valmistautu-
vat kuopiolaispelaajat Esa Miettinen 
ja Matti Launonen.
Ilmoittautumiset tulee tehdä 13.9. 
mennessä www.vammaisurheilu.fi 
-verkkopalvelun ilmoittautumislomak-
keella. Ilmoittautumisen yhteydessä on 
kerrottava leiriläisen ja avustajan nimi, 
yhteystiedot, puhelinnumerot ja mo-
lempien sähköpostiosoitteet, kuvaus 
vammasta, mahdollinen apuvälineen 
käyttö ja miten vamma/pitkäaikaissai-
raus näkyy liikkumisessa, avustuksen 
tarve, lupaus valo-/videokuvaamiseen, 
haastatteluun, muut sellaiset seikat, 
jotka järjestäjän on hyvä mielestäsi tie-
tää.

Tapahtuma on ilmainen. Tapahtuman 
järjestäjä vastaa opetuksesta, tiloista, ohja-
uksesta ja välineistä. Muistathan olla ajois-
sa paikalla, kun tapahtuma alkaa!

Lauantai 18.9.
14.00 Tapahtuman avaus
14.00 Mitä on pöytätennis?  
14.15-16.00 Pelikokeilu
16.00 Tapahtuman päätös

Lisätiedot: Jarno Peltovako, 
puh. 0400 709 058, 
jarno.peltovako@pp.nic.fi.

KUVA ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA

Sporttiklubin 
maalipallon ja 
judon yhteisleiri

Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU ry järjestää 
maalipallon ja judon yh-
teisen nuorten leirin 10.-
12. syyskuuta 2010 Lii-
kuntakeskus Pajulahdessa 
Nastolassa. Leiri on tarkoi-
tettu 12-19-vuotiaille nä-
kövammaisille nuorille. Lei-
rin ohjaajina toimivat judon 
paralympiamitalisti Jani Kal-
lunki ja maalipallon naisten 
maajoukkuepelaajat sekä la-
jien omat valmentajat.
Viikonlopun ohjelmassa on 
maalipallon ja judon harjoi-
tuksia, uintia sekä mukavaa 
yhdessä oloa. Tarkempi leiri-
ohjelma sekä leirilasku lähe-
tetään ilmoittautuneille en-
nen leiriä.

Leirin hinta on 120 euroa 
(sis. majoitus 2hh, ruoat sekä 
vakuutuksen). Matkat oma-
kustanteisesti. 

Ilmoittautumiset 27.8. 
mennessä ja lisätiedot: 
Kari Tiensuu (judo), 
puh. 0400 530 554, 
kari.tiensuu@pp.inet.fi ja 
Heikki Juvonen (maalipallo), 
puh. 050 3076 753, 
heikki.juvonen@jynok.fi.

Järjestäjä: Suomen Vam-
maisurheilu ja –liikunta VAU 
ry, yhteistyössä Judoliitto.

Sporttiklubiin liittyminen 
on maksutonta. 
Lue lisää: 
www.vammaisurheilu.fi 
(Lapset ja nuoret).

Näppäile nettiin



27

Info

Paralympiakomitean Tie Tähtiin –rek-
rytointiohjelma tuo vammaisurhei-
lulajeja aktiivisesti kaikkien kokeilta-
viksi syksylläkin. Ohjelmassa on Tie 
Tähtiin –päivät Oulussa 4. syyskuuta 
ja Helsingissä 30. lokakuuta, lisäksi 
Tie Tähtiin on mukana Paralympia-
päivässä Helsingissä 20. elokuuta ja 
Pajulahden pyöräilytapahtumassa 
11.-12. syyskuuta.
Paralympiakomitean kehittämispääl-
likkö Tommi Ojanen odottaa erityi-
sesti Oulun Tie Tähtiin –päivää mie-
lenkiinnolla.
- Paikalliset toimijat ovat olleet in-
nokkaasti suunnittelussa mukana, 
mikä merkitsee paljon tiedottami-
sessa ja ihmisten paikalle saamises-
sa. Toivon, että Oulun tapahtuman 
avulla Tie Tähtiin –päiviä pystytään 
kehittämään suuntaan, jonka avulla 
pystymme levittämään tietoa vam-
maisurheilusta, eri lajien harrastus-
mahdollisuuksista ja saamme lisää 
harrastajia eri lajeihin, sanoo Ojanen.
Oulussa kokeiltavia lajeja tulee ole-
maan 10-12, joista yksi on Suomes-
sa vielä melko uusi vammaisurheilu-
laji miekkailu. Lisäksi tapahtumassa 
on tarjolla tietoa harrastusmahdol-
lisuuksista ja myös muista lajeista. 
Paikalla on myös urheilijoita eri para-
lympialajeista.

Simulaattori herätti 
mielenkiintoa Your Move 
-tapahtumissa

Keväällä Tie Tähtiin oli mukana Your 
Move on Tour 2010 –tapahtumissa 

Helsingissä, Oulussa ja Seinäjoella. 
Helsingissä teemana oli pyörätuoli-
rugby, Oulussa ja Seinäjoella Tie Täh-
tiin –pisteellä oli mahdollisuus ko-
keilla Lepe-ratakelaussimulaattoria.
- SOLIA:n Lepe-simulaattori herätti 
mielenkiintoa tapahtumissa vierail-
leissa lapsissa, nuorissa sekä aikuisis-
sa. Yleinen kommentti kokeilijoiden 
suusta oli ”Olipa kelaus raskasta! Se 
näyttää helpommalta kuin todelli-
suudessa on!”. Oulussa ja Seinäjoel-
la kokeilijoita riitti läpi päivän, välillä 
jopa jonoksi asti. Helsingin tapahtu-
maa vaivasi taas kävijöiden vähyys, 
summaa Ojanen.
Maksuttomista ja kaikille avoimis-
ta Tie Tähtiin –päivistä ja Pajulahti 
pyöräilee –tapahtumasta lisätietoja: 
www.paralympia.fi (->Tie Tähtiin).

Pajulahti 
pyöräilee
Pajulahden Liikuntakeskus, Suo-
men Paralympiakomitea ja Suo-
men Vammaisurheilu ja –liikunta 
VAU ry järjestävät Pajulahti pyöräi-
lee -tapahtuman 11.-12. syyskuu-
ta 2010 Nastolassa (Pajulahden 
Liikuntakeskus). Ohjelmassa mm. 
väline-esittelyjä, huippupyöräilijöi-
tä, harrastajia, tietoa pyöräilystä ja 
sen harrastamisesta.

Ohjelma
Lauantai 11.9.
10.00 Tapahtuman avaus
10.15-12.30 Väline-esittelyt ja 
 kokeilut (Wattipyörä- 
 ja käsipyöräkisat)
12.30-13.30 Lounasmahdollisuus
13.30-15.00 Pyöräilyn 
 minisemaari
13.30-16.00 Väline-esittelyt ja 
 kokeilut jatkuvat
Sunnuntai 12.9.
09.30-13.00 Kuntoajo reitillä
12.30-13.30 Lounasmahdollisuus
14.00 Palkintojen arvonta  
 ja jako

Majoitus ja ruokailut: 
Osku Kuutamo, puh. 044 775 5346, 
osku.kuutamo@pajulahti.com.
Lisätiedot: Suomen Paralympiako-
mitea, Tommi Ojanen, 
puh. 044 595 0617,
tommi.ojanen@paralympia.fi.
Yhteistyössä Suomen Pyöräilyunio-
ni ry.

Paralympiapäivä tuo jälleen 
paralympialajit keskelle Helsinkiä

-päivä syksyllä 
ensimmäistä kertaa 
Pohjois-Suomessa

Tie Tähtiin -päivä 
Oulussa
Suomen Paralympiakomitea ja 
Suomen Vammaisurheilu ja –lii-
kunta VAU ry järjestävät Tie Täh-
tiin -päivän 4. syyskuuta 2010 
klo 10.00-15.00 Oulussa (Linnan-
maan liikunta- ja jäähalli). Ohjel-
massa mm. lajikokeiluja ja urhei-
lijavieraita.
Lisätiedot: Suomen Paralympia-
komitea, Tommi Ojanen, 
puh. 044 595 0617, 
tommi.ojanen@paralympia.fi.
Yhteistyössä Oulun liikuntaviras-
to ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Paralympialajit valtaavat Kampin 
Narinkkatorin jälleen 20. elokuuta 
2010, kun Paralympiapäivä järjeste-
tään toisen kerran aivan Helsingin 
keskustassa. Lajeista kokeiltavina 
ovat mm. kelaus, pyörätuolirugby 
ja –koripallo sekä ammunta. Lisäksi 
menossa mukana lajipisteillä ja myös 
haastateltavina on monia paralym-

pialajien huippu-urheilijoita. Erityi-
sen tervetulleita kaikille avoimeen 
ja maksuttomaan tapahtumaan ovat 
kouluryhmät, joista ensimmäiset 
ovat jo ilmoittautuneetkin. 
Lisätiedot tapahtumasta ja koulu-
ryhmien ilmoittautumiset: 
www.paralympia.fi/paralympiapai-
va2010.
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Your Moven tavoitteena on 
nuorten liikkumisen ja osallisuu-
den vahvistaminen sekä lisäämi-
nen. Your Move aktivoi nuoria 
liikkumaan netin avulla. IRC-Gal-
leriassa on avattu Your Move 
-yhteisö, jossa nuoret voivat käy-
dä ilmoittamassa omia tapahtu-
miaan ja bongaamassa itseään 
kiinnostavia. 

Tavoitteena on 500 nuorten it-
sensä suunnittelemaa tapah-
tumaa vuoden 2011 loppuun 
mennessä.

Yhteisön löytää yourmove.fi-si-
vustolla olevan linkin kautta. 
Your Move -tapahtumaketju hui-

pentuu suurtapahtumaan Hel-
singissä 27.5.–1.6.2011. Suomen 
suurimmassa liikunta- ja urhei-
lutapahtumassa 50 000 nuorta 
kokeilee eri liikunta- ja urheilula-
jeja, selvittää hullut japanilaiset 
-tyylisiä ratoja, pitää hauskaa ja 
hengailee. Tapahtumapaikkana 
on Helsinki: Olympiastadionin 
ja Kisahallin ympäristö aina Na-
rinkkatorille saakka.

Lisätiedot: www.yourmove.fi

Lyhyesti

Tilaa Vammaisurheilu & -liikunta -lehti!

JÄSENHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta  
 -lehti 20 euroa/vuosi 

TILAUSHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta  
 -lehti 30 euroa/vuosi
 

Nimi:

Lähiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelin:

Sähköposti*):

Syntymävuosi:

Sähköinen lehti 
sähköpostiin*) (pdf tai html)
daisy  (äänite lukemis-
esteisille) 

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.

Kesko-stipendit
Kesko palkitsi 19. toukokuuta jo 23. kerran nuo-
ria lahjakkaita urheilijoita sekä opinnoissaan 
erityisen hyvin menestyneitä taideaineiden 
opiskelijoita ja ammattikorkeakouluopiskeli-
joita. Tänä vuonna VAU:n nuorista urheilijois-
ta 1 000 euron Kesko-stipendin saivat Aleksi 
Kirjonen kesk. (yleisurheilu), Noora Koponen 
vas. (yleisurheilu), Tomi Leskelä  (jalkapallo), 
Niko Salomaa oik. (purjehdus) ja Hanna Vilmi 
(sokkopingis).

Your Move -suurtapahtuma 
Helsingissä

Espoon Tapioiden soveltava urheilukoulu jatkuu jäl-
leen syksyllä 2010. Kaikille avoin perhepäivä järjes-
tetään jälleen 4. syyskuuta 2010 klo 12.00-17.00 Ota-
niemen urheilupuistossa. Ohjaajina Espoon Tapiot ja 
VAU:n ohjaajat. Vapaa pääsy!

KUVA SUVI AHO

KUVA AIJA SAARI



- Pienikin muutos itse tekemisen 
suuntaan olisi positiivinen asia, kan-
nustaa Nuutti Hiltunen.
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Fysioterapeutti Nuutti Hiltunen 
työskenteli Helsingin yliopistollisen 
sairaalan Lastenlinnan apuvälinekes-
kuksessa runsaan kahdenkymmenen 
vuoden ajan. Asiakastyössään hän 
tutustui vaikeavammaisiin lapsiin ja 
heidän perheisiinsä.
- Oma elämänkokemus on lisännyt 
empatiaa ja pätevöittänyt nykyiseen 
työhöni, toteaa Hiltunen.

Harrasteapuvälineiden rahoitus on 
jaettu kolmen eri maksajatahon kon-
tolle. Kotikunnan sosiaalitoimi, ter-
veyspalvelut ja vakuutusyhtiöt kus-
tantavat apuvälineitä.   
- Minulle ei tehnyt tiukkaa perustella 
apuvälineen tarvetta erikoissairaan-
hoidosta käsin. Lastenlinnassa vai-
keavammaisen lapsiasiakkaan tar-
peita kartetaan kokonaisvaltaisesti. 
Myös lapsen harrastuneisuutta on 
mahdollista tukea, kunhan määrit-
telyn onnistuu tekemään asiakkaan 
edun mukaisesti.  

Sen sijaan liikkumisen apuvälineiden 
saatavuus aikuiselle asiakkaalle, saat-
taa olla hankalampaa.
- Sosiaalitoimen päätökset ovat har-
kinnanvaraisia. Joka tapauksessa so-
siaalitoimi kattaa enimmillään puolet 
hankintakustannuksista. Terveystoi-
men päätöksellä rahoitetaan aino-
astaan lääkinnällisen kuntoutuksen 
apuvälineitä. Omaehtoisen liikunnan 
apuvälineiden perustelujen täytyy 
olla hyvät ja kotikunnan taloustilanne 
vaikuttaa päätöksiin voimakkaasti.

Vakuutusyhtiöiden linja apuvälineky-
symyksissä on ollut sallivampi.
- Käytännössä esimerkiksi pelituolin 
voi saada, jos se soveltuu arkikäyt-
töön. Myös esimerkiksi mönkijä voi-
daan tulkita apuvälineeksi, jos asia-
kas asuu maatilalla.  

Hyvä kunto liikkumalla
Nuutti Hiltusen mielestä apuväline-
kysymyksissä kuntoutusperinne ei 

saisi vähentää mahdollisuuksia oma-
ehtoiseen tekemiseen.  
- Vammauduttuani itse ammatilli-
nen näkökulmani muuttui hieman. 
Sain realismia omiin ajatuksiini kun-
toutuksesta. Aloin ymmärtää, että fy-
sioterapia on ainoastaan osa arkea ja 
asiakkaan tarpeiden huomioiminen 
tuli jotenkin tärkeämmäksi.

Elämään mahtuu muutakin. Oma-
ehtoisen liikuntaharrastuksen kaut-
ta saa ystäviä, pääsee reissaamaan ja 
harrastus tuo paljon sisältöä. Hiltu-
nen kertoo esimerkin. 
- Yllätyin tavattuani kuntoutuskes-
kuksessa pyörätuolirugbyjoukkueen 
pelaajia. Monella heistä on korkea 
selkäydinvamma ja porukka nostet-
tiin pyörätuoleihin. Silti huomasin, 
etten pärjää treeneissä heidän kans-
saan. Tekemisen aisti: pelatessa syke 
nousi ja hiki tuli. Jäin miettimään, 
että kuinka monessa fysioterapiati-
lanteessa kunto kohenee ja rasva pa-
laa noin tehokkaasti.   

Treeneistä puhuminen saa Hiltusen 
hymyilemään.
- Sellaisissa tilanteissa näkee, miten 
paljon voi vammasta huolimatta teh-
dä. Jos arki muuten toimii, mikään ei 
estä panostamasta omaehtoiseen lii-
kuntaan ja kilpaurheiluun. Minulle lii-
kunnan harrastamisen ja kuntoutuk-
sen tavoitteet voivat olla samat.    

Itse tekemiselle tukea
Vaikeavammaisen lapsen perhees-
sä aika voi kulua arjen rutiinien pyö-
rittämiseen. Apua ja tukea lapsen 
elämään saatetaan tarvita monelta 
suunnalta. 
- Pelkkä apuväline ei silloin riitä, vaan 
tarvitaan myös avustajia. Vamman ai-
heuttamat ongelmat voivat olla mo-
nialaiset ja liittyä liikuntaan, kommu-
nikointiin, oppimiseen sekä aisteihin. 
Sellaisissa perheissä liikunta ei usein 
ole tärkeysjärjestyksessä korkealla, 
muistuttaa Hiltunen.

Tällä hetkellä hän työskentelee  
ETEVA-hankkeessa, joka on diako-
nia-Ammattikorkeakoulun ja Seura-
kuntaopiston yhteisessä hanke, jossa 
mm. mallinnetaan hyviä perhetyön 
käytäntöjä.

Nyt jo tiedetään, että vanhemmat 
tarvitsevat taukoa. Kyyditykset on 
saatava järjestymään muualta. 
- Pienikin muutos itse tekemisen 
suuntaan olisi positiivinen asia. Lap-
sen oman aktiivisuuden mahdollis-
taminen sopivin apuvälinein saisi 
hänelle muodostumaan sen oman 
ihmispiirin ja tarvittavan sosiaalisen 
verkoston, kiteyttää Hiltunen.

Nuutti Hiltunen aikoo mahdollistaa 
liikunnallisen tekemisen ja perustaa 
parille sähköpyörätuolia käyttävälle 
5-vuotiaalle FC Tikkarellin. Kerhossa 
pelataan futista terapiapallolla. Sa-
malla apuvälineen käyttämisen tai-
dot harjaantuvat..

TEKSTI OUTI LINdROOS
KUVA NUUTTI HILTUNEN

Liikunnan apuvälineitä 
oikeilla perusteilla
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Vipanat liikkuvat

Kerhojen kautta 
rohkeaksi liikkujaksi 
Nina Peltonen tuli aikoinaan mu-
kaan Näkövammaisten Keskusliiton 
liikunnanohjaajaksi opiskeluihinsa 
liittyvän päättötyön kautta.
- Kun opiskelin Pajulahden urheilu-
opistossa syvennyin erkkapuoleen. 
Talvipäivät tuli järjestettyä ja Pöystin 
Hannele totesi päivien jälkeen, että 
sen verran hyvin tuli tehtävä hoidet-
tua että olisi kiva saada minut mu-
kaan näkövammaisleireille ohjaajaksi 
ja siitä lähtien olen ollut toiminnassa 
mukana. Vuosi oli 1999. 

Peltonen toimii VAU:ssa osapäiväi-
senä liikunnanohjaajana, toimiala-

na lapset ja nuoret. Päätoiminen 
työpaikka ja koti ovat Jyväskylässä. 
NKL:n aikaisista verkostoista on ollut 
hyötyä myös VAU:ssa
- Tunnen paljon näkövammaisia lap-
sia ja perheitä. Lähes jokainen näkö-
vammainen lapsi tulee jossakin vai-
heessa tukijaksolle Näkövammaisten 
kouluun. Käyn siellä säännöllisesti 
juttelemassa perheille ja ohjaamas-
sa lajidemoja. Markkinoin lasten ja 
nuorten Sporttiklubia pääasiassa 
opettajille ja vanhemmille, kertoo 
Peltonen.
Sporttiklubin hän näkee pääosin tie-
dotuskanavana. Lehden saavutetta-
vuus on pelkkää plussaa.
- Kerron, että lehden voi tilata myös 
kuunneltavana daisynä. Näin näkö-
vammainenkin lapsi voi itse alkaa 
opettelemaan ottamaan vastuuta 
omasta harrastamisestaan. Perheta-
pahtumat ovat tärkeitä, muistuttaa 
Peltonen.
- Käytännössä lasten harrastusvalin-
noista päättävät kuitenkin vanhem-
mat. 

Uudenlaista 
kouluyhteistyötä
Erityiskoulun ja vammaisurheilun yh-
teistyö on esimerkki uudenlaisesta 
kehityskumppanuudesta, jossa mo-
lemmat hyötyvät. 

- Yritän viedä tätä koulu-vammaisur-
heilu -yhteistyömallia myös muihin 
erityiskouluihin. Olen VAU:n alueelli-
sista ohjaajista ainoa, joka saa keskit-
tyä pelkästään nuoriin.
- Yritän vierailla mahdollisimman 
monessa koulussa Keski-Suomen ja 
Pohjanmaan alueilla. Viestini on yk-
sinkertainen: kerron VAU:sta ja tarjo-
an apua. Voimme esimerkiksi auttaa 

TEKSTI JA KUVAT AIJA SAARI

Info
Sporttiskerhot 
toimivat ympäri 
Suomen
Sporttiskerhot ovat vammaisil-
le ja erityistä tukea tarvitseville 
lapsille suunnattuja paikallisia 
liikuntakerhoja. Kerhoja käyn-
nistyy jälleen syksyllä 2010 ai-
nakin seuraavilla paikkakun-
nilla: Helsinki, Hämeenlinna, 
Jämsä, Jyväskylä, Kauhava, 
Kouvola, Kuopio, Lappeenran-
ta, Riihimäki, Mikkeli, Oulu, Pori, 
Porvoo, Rauma, Tampere, Tur-
ku, Tuusula, Vaasa ja Varkaus.
Jos haluat liittää kerhosi tai ur-
heiluseurasi ryhmän Sporttis-
kerhoverkoston tiedotusrinkiin, 
ilmoita kerhon nimi, kenelle 
kerho on tarkoitettu ja kuka toi-
mii kerhon yhteyshenkilönä.
Lisätiedot: Tuomas Törrönen, 
puh. 050 408 6152, tuomas.tor-
ronen@vammaisurheilu.fi.

Nina Peltonen (vas.) harjoittelee ku-
perkeikan avustamista jättipallolla.

Antti Rusi (vas.) ja Nina Peltonen oh-
jaajakoulutuksen ryhmätehtävän kim-
pussa.
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Mikä  Sherborne?

Koko perheen Sporttitori
Koko perheen Sporttitori on avoinna 2. lokakuuta 2010 klo 
8.30-15.00 Näkövammaisten Keskusliiton toimitalossa Helsin-
gissä (Iiris). Sporttitorilla voi kokeilla pöytäpelejä, sokkopingistä, 
vatsalautaslalomia, sisäcurlingia, tarkkuusbocciaa sekä tutustua 
SOLIA:n välineisiin, esimerkiksi laskettelusimulaattoriin. Mukana 
on myös VAU:n infopiste.

Sporttitori on rinnakkaistapahtuma Lapsen kasvun ja kuntoutu-
misen päiville 1.-2. lokakuuta 2010, jonka järjestää Vammaisten 
lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS yhteistyössä YTRY-verkos-
ton kanssa.
Kuntoutusseminaari on maksullinen, mutta Sporttitorille on va-
paa pääsy.
Lisätiedot kuntoutusseminaarista www.vamlas.fi ja Sporttitoris-
ta, Aija Saari, puh. 040 506 4208, aija.saari@vammaisurheilu.fi.

Veronica Sherbornen kehittelemä liikuntamenetelmä eli SdM 
(Sherborne developmental Movement) on kokonaisvaltainen 
harjoitusmenetelmä, joka tukee monipuolisesti motoriikan ja so-
siaalisten taitojen kehittymistä. SdM-menetelmä on alun perin 
kehitetty kehitysvammaisten lasten ja aikuisten tarpeisiin, mut-
ta monipuolisuutensa ja muunneltavuutensa ansiosta sitä käyte-
tään laajasti niin päivähoidossa, kouluissa kuin iäkkäidenkin lii-
kunnassa.

SdM-menetelmässä harjoitellaan motorisia perustaitoja. Har-
joittelu on fyysisesti monipuolista. SdM-menetelmässä pyritään 
liikunnan keinoin tukemaan lapsen vuorovaikutustaitojen ke-
hittymistä sekä harjoitellaan rauhoittumista ja rentoutumista. 
Tavoitteet ovat erilaiset riippuen siitä, onko lapsella esimerkik-
si lieviä oppimisvaikeuksia, tarkkaavaisuushäiriöitä tai vaikea lii-
kunta- tai kehitysvamma. 

Sherborne-peruskursseja ohjaajille
10.-11.9. Raisio
pe 10.9. klo 15.00-21.00, la 11.9. klo 8.00-15.00.
Kouluttajana Eva Rannikko.
Hinta 175 euroa, ilmoittautumiset 24.9. mennessä: 
www.liiku.fi/koulutus.
Lisätiedot: Liiku, nuoriso- ja koulutuspäällikkö Karita Toivonen,
karita.toivonen@liiku.fi, puh. 040 900 0841.

15.-16.10. Oulu (OAMK)
Kouluttajana Kaisu Laasonen.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Oamk Täydennyskoulutus, 
koulutussihteeri Satu Lappalainen, puh. 010 272 3218 , 
satu.lappalainen@oamk.fi.

liikuntapäivän toteuttamisessa ja tuoda samal-
la myös opettajille uusia ideoita liikunnan so-
veltamiseen. Tavoitteena olisi aktivoida Jyväs-
kylän lähiympäristön kouluja osallistumaan 
syksyn Junior Games -kisoihin ja Kuortaneen 
lähialueiden kouluja kevään nuorisokisoihin.

Sporttiskerhoja moniin tarpeisiin
Keskeinen osa VAU:n nuorisotyötä ovat kerhot. 
Jyväskylässä toimii kaksi Sporttis-kerhoa. Löydä 
liikunta Sporttis keskittyy liikunnan perustaito-
jen opetteluun. LajiSporttis puolestaan on ollut 
tutustumista näkövammaiskilpalajeihin. Syk-
syllä kerhotoimintaa laajennetaan VAU-hen-
gessä. Mukaan tulevat myös kuulonäkövam-
maiset ja liikuntavammaiset lapset.
- Näin saamme matalan kynnyksen kerhotoi-
mintaa mahdollisimman monen lapsen ulottu-
ville, suunnittelee Peltonen.
Näkövammaisten lasten ohjaus ei juurikaan 
eroa tavallisesta ohjaamisesta.
- Lapsia pitää enemmän rohkaista liikkeelle. Ke-
pin voi jättää nurkkaan, kun salitila on tuttu ja 
turvallinen. Joskus ihan kädestä pitäen kokeil-
laan mitä se tarkoittaa, kun jalka on koukussa 
tai suorana. Tai mikä on telemark-asento. Tär-
keintä on, että liikutaan itse. Muuten ei liikku-
mistaito kehity!.
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TEKSTI AIJA SAARI PIIRROS PETTERI TIKKANEN

Tasapainotaiturointia 
sanomalehdellä

Vipanat liikkuvat

Sanomalehdestä voi askarrella monta kivaa leikkiä 
kotiin ja pihalle: 

Sanomalehtimiekka: Rullaa ja teippaa lehti 
jäykäksi pötköksi. 

Opettele kehon osia ja suuntia: Heitä aukea-
ma ilmaan ja yritä pyydystää lehti kädelle, 
pään päälle ja selälle.  

Tasapainoilu: Jaa jokaiselle leikkijälle oma 
lehti. Avaa aukeama lattialle isoksi tasapai-

notasoksi. Kisa etenee siten, että aukeama taitetaan 
kaksin kerroin, joka jälleen taitetaan kaksin kerroin 
ja niin edelleen, kunnes selviää kuka mahtuu tasa-
painoilemaan pinta-alaltaan pienimmällä alustalla. 
 

1.
2.
3.

TEKSTI TUOMAS TöRRöNEN, KUVA HELI KOTIRANTA

Jättikuutio
Jättikuutio soveltuu hyvin mm. tutustumisleikkeihin nimien 
opettelemiseksi niin istuen kuin seistenkin. Pelkästään sen il-
massa pitäminen on mukavaa yhteistä ponnistelua. Jättikuu-
tio soveltuu parhaiten sisäliikuntaan, mutta voi toimia myös 
aivan tyynessä kesäsäässä myös ulkona sovellettuun lento-
palloon. Kuutio täytetään lämpimällä ilmalla (hiustenkuivaaja) 
sen kyljessä olevasta luukusta, jolloin se kasvaa jättikuutioksi 
ja alkaa leijailemaan. Täyttö vie vain muutaman minuutin. Kun 
ilman tyhjentää kuutiosta, se kulkee pienessä pussissa esim. 
kerho-ohjaajan mukana.

Tuote maksaa Tevellassa veroineen n. 65 euroa. Se on erikois-
tuote ja siksi sen tilausaika on 1-3 kk. Jättikuutioita on tilattu 
syksyksi VAU:n Sporttiskerhojen käyttöön (10 kpl). Sporttisker-
hojen ohjaajat voivat hyödyntää liikuntavälineiden hankinta-
tukea (max 200-300 euroa/kerho) paitsi välineisiin, myös ret-
kiin tai muihin uuden kerhon perustamisen tai jo käynnissä 
olevan kerhon kehittämisestä koituviin kuluihin.

Lisätiedot ja kerhotukihakemukset: Tuomas Törrönen, 
puh. 050 408 6152, tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi.

Tutun liikkeen, pelin tai leikin harjoittelua voi piristää uusilla vä-
lineillä ja ideoilla. Lasten liikuntakerhojen ohjaajat jakavat näillä 
sivuilla vinkkejä toisilleen.

OHJAAJAVINKKI

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

VIPANAVINKKI
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Kerran neljässä vuodessa järjestet-
tävillä Erityisliikunnan päivillä teh-
tiin katsaus menneeseen nelivuotis-
kauteen ja keskityttiin tulevaisuuden 
haasteisiin. Päivien aikana oli tavoit-
teena esitellä erityisliikunnan uusia 
käytäntöjä, uutta tutkimustietoa ja 
kehityshankkeita, luoda perustaa lä-
hivuosien kehitystavoitteille sekä ide-
oidaan uusia kehittämishankkeita.

Nuoren Suomen kehityspäällikkö 
Sari Rautio oli yhtenä puheenjoh-
tajana Lasten ja nuorten soveltavan 
liikunnan -seminaarissa. Toista ker-
taa päiville osallistuneena hän odot-
ti peilausta menneeseen ja samalla 
mahdollisuutta päästä verkostoitu-
maan. Haasteena Rautio näkee edel-
leen erottelun vammaisliikunnan ja 
muun liikunnan välillä.
- Toivoisin lajiliittojen toiminnan ole-
van tulevaisuudessa yhteistä toimin-
taa tukevaa. Vammaisten liikunta tu-

lisi olla yhteiskunnassa mukana siinä 
missä muukin liikunta. Erityisliikunta 
ei voi olla omassa kuplassaan, vaan 
pyrkimyksenä tulisi olla toiminta 
muiden kanssa, miettii Rautio.
Rautio maalaa tulevaisuuden nä-
kymiksi, että seuraavilla Erli-päivillä 
muistellaan onnistunutta verkostoi-
tumista. 
- Kaikille tekijöille ei riitä resursseja, 
joten kumppanuus on oleellista. Mo-
nilla hankkeilla ja projekteilla on yh-
teisiä tekijöitä. On resurssien haaska-
usta, kun kaikki kehittävät vain omaa 
toimintaa tai projektia. Samalla voi-
si löytää yhteisiä työtapoja ja oppia 
muiden tekemisistä. Olen jo ilokseni 
huomannut, että tämän tyyppinen 
toimintapa on vahvistunut. 

Tapahtuma kaipaa 
”hartiavoimaa”
Erli-päiville kokoontuu paljon erityis-
liikunnanohjaajia ja muita käytännön 

työn edustajia. 
- Toivoisin seuraaville Erli-päiville 
osallistuvan ”hartiavoimaa” eli esi-
merkiksi kuntien ja kaupunkien lii-
kuntatoimenjohtajia. Heillä on suu-
rempi mahdollisuus tehdä päätöksiä 
ja tällöin varmistuisi, etteivät teot jäi-
si niin sanahelinäksi, vaan asiat meni-
sivät varmasti paremmin eteenpäin. 
Mukaan muutoksen suunnitteluun 
tarvitaan siis ihmisiä, joilla on pää-
töksentekovaltaa, kannustaa Rautio. 

TEKSTI JA KUVAT EEVA PAASIKARI

Erityisliikunnan 
tulevaisuuden 
haasteena inkluusio

   Johanna Friman, 
liikuntasuunnittelija, 
Raision kaupunki

- Osallistun ensimmäis-
tä kertaa, ja näen Erli-

päivät mahdollisuutena ver-
kostoitua muiden ammattilaisten 
kanssa. Toivon, että tulevaisuudessa 
seurat ottaisivat vammaisia suoraan 
mukaan liikuntatoimintaan eli eri-
tyisliikunnan tarjoamisen kynnys las-
kisi seuroissa.

Matleena Koskinen, erikoisliikun-
nanohjaaja, Paimion kaupunki 
- Sain Erli-päiviltä vahvistusta oman 
työn suunnitteluun ja toteutukseen. 
Ajatuksia herätti erityisesti kuntasek-
torilla heikkokuntoisten vanhusten 
liikuntaan panostaminen. Kunnassa 
on kirjava joukko asukkaita, joihin lii-
kuntaa pitää soveltaa monella tavalla.
Kirsi Pelo-Arkko, erityisliikunnan-

suunnittelija/-ohjaaja, Jyväskylän lii-
kuntatoimi
- Kaipasin työhöni neuvoja ja vinkke-
jä tulevaisuuden suunnitelmiin. Sain 
esimerkiksi ideoita, miten tuottaa 
palveluja heikkokuntoisille ikäihmi-
sille. Jos seuraavilla Erli-päivillä olisi 

Gallup vähemmän teemaseminaareja, olisi 
osallistujalla parempi mahdollisuus 
paneutua johonkin tiettyyn asiaan 
hieman laajemmin.

Johanna Friman Matleena Koskinen Kirsi Pelo-Arkko

Nuoren Suomen kehityspäällikkö 
Sari Rautio.
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Erityisliikunnan valtakunnallisia neu-
vottelupäiviä on järjestetty neljän 
vuoden välein opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön, Liikuntatieteellisen Seuran 
ja alan keskeisten organisaatioiden 
yhteistyönä vuodesta 1986 lähtien.  
Seitsemännet erityisliikunnan päivät 
järjestettiin Jyväskylässä 5.-6. tou-
kokuuta 2010 ja päiville osallistui n. 
250 alan asiantuntijaa. Erityisliikun-
nan valtakunnallisten päivien teema-
seminaarien suosituksia on käytetty 
alan kehittämistyön perusteina.

Teema 1: Kuntien 
erityisliikuntatoiminta
Opetus- ja kulttuuriministeriön eh-
dotetaan jatkavan alan koordinaatio-
ta ja esteettömyystyötä. Resursseissa 
esitetään kiinnitettävän erityishuo-
miota toisaalta pieniin alle 10.000 
asukkaan kuntiin ja niiden keskinäi-
seen yhteistyöhön ja toisaalta suur-
ten kaupunkien erityisliikuntaver-
kostoon, jota kautta voidaan tukea 
myös ympäristökuntia. 

Teema 2: 
Vammaisliikunnan 
kehitystyö

Vammaisliikunnan kehitystyössä pi-
detään tärkeänä kehittää toimiva 
työnjako Paralympiakomitean, uu-
den VAU ry:n ja lajiliittojen kesken 
siten, että jokainen voi löytää tätä 
kautta itselleen sopivan liikuntahar-
rastusmuodon ja -yhteyden. Seura-
ohjaajien ja -valmentajien koulutuk-
seen on lisättävä tietoa vammaisten 
liikkujien tarpeista ja liikuntatoimin-
nasta.

Teema 3: Tasa-arvon kehit- 
täminen erityisliikunnassa
Toimintakyvyn mukaisen tasa-ar-
von näkökulmasta tulee käynnistää 
toimenpiteet vaikeasti vammaisten 
henkilöiden liikunnan kehittämisek-
si VLN:n erityisliikuntajaoston v. 2007 
valmistaman ohjelman perusteel-
la. Kuntien ja järjestöjen yhteistyö-
nä tulee huolehtia tiloista, välineistä, 
kuljetuksista, ohjaajista ja avustajis-
ta. Monikulttuurisuus on syytä ottaa 
huomioon myös vammais- ja erityis-
liikunnassa.

Teema 4: Lasten ja nuorten 
soveltava liikunta
Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden 
lasten ja nuorten liikunnassa tehdään 
laajasti yhteistyötä lapsen elämän-
piirissä olevien toimijoiden kanssa. 
Harrasteliikunnassa tarvitaan lisää 
ohjaajakoulutusta sekä konsultoivaa 
työotetta niin kunnissa kuin järjes-
töissä. Soveltavan koululiikunnan 
alueella tarvitaan erityisliikuntapeda-
gogiikan perustietojen sisällyttämis-
tä kaikkeen opettajankoulutukseen 
ja lisäksi on tärkeätä turvata mahdol-
lisuus täydennyskoulutukseen. Lii-
kunnan opetussuunnitelmaan tulee 
kirjata kaikkien lasten oikeus osallis-
tua liikunnanopetukseen.

Teema 5: Iäkkäiden 
soveltavan liikunnan 
erityishaasteet

Iäkkäiden erityisryhmissä on muisti-
sairauksia, masentuneisuutta ja yksi-
näisyyttä, joita liikunnalla voi ehkäistä 
tai vähentää. Haasteellisten ryhmien 

tavoittamisessa tarvitaan tiedotuk-
sen erityistoimenpiteitä. Ikäihmisten 
soveltavissa liikuntaryhmissä suo-
sitetaan käytettävän terveysseulaa 
ja alkukyselyjä kuten myös erityistä 
ohjaajakoulutusta. Liikuntaryhmissä 
suositetaan käytettävän "hitaampia", 
esim. 1,5-tuntisia kokoontumisker-
toja ja runsaasti vuorovaikutukselli-
suutta ja toimintakyvyn mukaan koh-
talaisen homogeenisia ryhmiä.

Teema 6: Integraation ja 
inkluusion edistäminen
Ehdotetaan käynnistettävän koor-
dinoiva integraation ja inkluusion 
yhteishanke, jolla arvioidaan saavu-
tettuja tuloksia ja suunnataan tule-
vaa kehitystyötä. Ehdotetaan, että 
prosessiin mukaan lähteville liikun-
taorganisaatioille osoitetaan startti-
rahoitus, johon liittyy konsultointi / 
kehityskumppani sekä myös tulos-
ten jatkuva arviointi. Arviointityössä 
tulee pyrkiä selventämään työnjakoa 
VAU:n, Paralympiakomitean, lajiliitto-
jen ja toimialojen, SLU:n, SoveLi:n ja 
aluejärjestöjen kesken.

Valtion liikuntaneuvoston erityis-
liikunnan jaosto käsittelee tehty-
jä toimenpide-ehdotuksia työssään 
loppuvuoden 2010 aikana ja pyrkii 
koordinoimaan kehittyvää kokonai-
suutta. Liikuntatieteellisen Seuran 
sivustolla www.erityisliikunta.fi ovat 
luettavissa hieman pidemmät versiot 
eri teemaseminaarien suosituksista.

Kari  Koivumäki , suunnittelija  
OKM-liikuntayksikkö  
kari.koivumaki@minedu.fi

Erityisliikunnan 
7. päivien kehittämissuositukset

Johanna Alppi, lii-
kunnanohjaaja, La-
pin Urheiluopisto
- Odotukseni Erli-

päiville olivat korke-
at, sillä täällä pääsee 

verkostoitumaan saman alan ih-
misten kanssa ja saan näkökulmia 
erityisliikunnan laajaan kenttään. 
Sain Erli-päiviltä joitain yksityis-

kohtaisia neuvoja ja nostoja, jois-
ta monista ajattelin, että tuon teen 
ja toteutan. Ne saattavat olla pie-
niä huomioita, mutta liikuntaryh-
män toimivuuden kannalta erittäin 
oleellista. Olemme täällä Erli-päivil-
lä kuin pallomeressä, jossa mones-
ta värikkäästä pallosta valitsemme 
ne, jotka toimivat omassa pallome-
ressämme.

Gallup

Johanna Alppi
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Monitoimimiehelle 
tunnustusta
Erwin Borremans palkittiin EUCA-
PA-kongressin yhteydessä EUFAPA:n 
Nuori tutkija -palkinnolla. Tunnus-
tuksen saanut nuorimies on saanut 
oman tutkimuksensa loppusuoralle 
ja se lähtee alkusyksystä esitarkas-
tukseen. Liikunnallinen tutkimusaihe 
tuli kentän toiveesta.
- Tutkin nuoria, joilla on asperger-oi-
reyhtymä ja heidän fyysisen kunnon 
sekä motoristen taitojen kehittymis-
tä harjoitusohjelman avulla. Työsken-
telen Keskuspuiston ammattiopis-
tossa fysioterapeuttina, joten aihe 
löytyi hyvinkin läheltä, kertoo Borre-
mans.

Vuosina 2008-2009 toteutetun tut-
kimuksen tarkoitus on saada vasta-
uksia liikunnan merkityksestä sekä 
nuorille itselleen että heidän paris-
saan toimiville ohjaajille, opettajille 
ja vanhemmille.

Tutkimuksessa nuorille laadittiin har-
joitusohjelma, jota he noudattivat 
kolmen kuukauden ajan. Harjoitus-
ohjelmaan kuului kolme ylimääräis-
tä liikuntatuokiota normaalin ope-
tussuunnitelman lisäksi. Nuorilla oli 
yksi tunti enemmän liikuntaa viikos-

Toni Piispasesta EUFAPA:n 
varapuheenjohtaja
Liikuntatieteellisen Seuran Toni Piispanen (LitM) valittiin Euro-
pean Federation of Adapted Physical Activity (EUFAPA) järjestön 
varapuheenjohtajaksi EUCAPA (European Congress of Adapted 
Physical Activity) kongressin yhteydessä pidetyssä yleiskokouk-
sessa Jyväskylässä.

EUFAPA:n tarkoituksena on edistää eurooppalaista soveltavan 
liikunnan yhteistyötä, koordinoida tieteellistä tutkimusta ja tu-
kea ja kehittää koulutusta, inkluusiota, valmennusta ja kuntou-
tusta.  
- Seuraava tärkeä askel on saada Eurooppaan soveltuva yhtei-
nen strategia, jotta kansalliset ja kansainväliset alan organisaati-
ot voisivat saada yhdessä suotuisaa kehitystä aikaiseksi. Tärkeää 
on myös kehittää ja jalkauttaa alan eurooppalaiset standardit 
jäsenmaihin, arvioi Piispanen. 

TEKSTI HEIdI LEHIKOINEN

Craven haluaa syventää  
KOK-yhteistyötä
Sir Philip Craven toivoo Kansainvälisen Para-
lympiakomitean ja Kansainvälisen Olympiako-
mitean yhteistyön vahvistumista. Craven pu-
hui Jyväskylässä EUCAPA-kongressissa.
- Meillä on KOK:n kanssa hyvä yhteistyösuhde, 
mutta toivoisin sen vahvistuvan ja syvenevän 
enemmän arvoperusteiseksi. Se on erittäin tär-
keää, Craven sanoi ja kuvasi vahvasti kehitty-
neen paralympialiikkeen olevan käännekoh-
dassa.
Craven kertoi myös, että kesäparalympialais-
ten ohjelmaan mielii yhdeksän uutta lajia Rion 
2016 paralympialaisiin. Lajeista päättää IPC:n 
yleiskokous joulukuussa.

TEKSTI NINA JAKONEN
KUVA LTS/ELLI KNUUTILA

sa, kotona he tekivät tunnin mittai-
sen kuntopiirin ja vapaa-ajallaan tun-
nin mittaisen aerobisen harjoituksen 
joko yksin tai perheen kanssa. Tulok-
sia seurattiin mm. kuntotesteillä ja 
kyselyillä.
- Nuoret tarvitsevat tukea ja ohjaus-
ta sekä mahdollisuuksia harrastaa ja 
kokeilla eri liikuntamuotoja. Jos heil-
le annetaan mahdollisuus, niin kai-
killa on mahdollisuus kehittyä. Tut-
kimustulokset puhuvat puolestaan: 
ryhmän nuoret liikkuvat nykyään 
enemmän ja heillä on myös rohkeus 
kokeilla. Kunto on noussut ja motori-
set taidot kehittyneet, kiteyttää Bor-
remans.

Suomen erityisliikunnan tilaa nuori 
tutkija kommentoi seuraavasti.
- Kenttä on laaja ja taso on hyvä - löy-
tyy hyviä tekijöitä. Ydin on kuitenkin 
pieni, joten uudet tekijät ovat aina 
tervetulleita.
- Ulkopuolisena voi joskus kuitenkin 
olla vaikeaa löytää tietoa mistä eri ta-
hot ja verkostot löytyvät, kuka tekee 
mitäkin jne. Mutta tilanne on paran-
tunut VAU:n myötä, koska tieto olisi 
hyvä saada keskitetysti yhteen paik-
kaan, kertoo Borremans.

- Vain taivas on rajana! Aina välillä 
täytyy ottaa riskejä ja kokeilla toimii-
ko jokin juttu vai ei - sitten sen tietää. 
Luovuttaminen ei kuulu omiin vaih-
toehtoihini, kertoo Erwin Borremans 
(kesk.), joka palkittiin EUCAPA-kong-
ressin yhteydessä EUFAPA:n Nuori 
Tutkija -palkinnolla.

erwin.borremans@
keskuspuisto.fi.
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Välineitä 
soveltavaan 
purjelautailuun
Yhdistämällä lajituntemus, moniammatillinen asian-
tuntijuus ja luova kekseliäisyys, syntyy välineet so-
veltavaan purjelautailuun. Kesällä 2009 Satakunnan 
ammattikorkeakoulu, Porin kaupunki ja Yyterin surf-
keskus järjestivät yhteistyössä Maliken kanssa Sovel-
tavan purjelautailun kurssin. Idea kurssin järjestämi-
sestä syntyi Kaikkien Yyteri -hankkeen osana, jonka 
tavoitteena on luoda esteettömiä käyttäjälähtöisiä 
luontoliikunta- ja virkistyspalveluja Yyterin alueelle.
 
Surffaus ja purjelautailu ovat maail-
manlaajuisesti tuttuja lajeja sovel-
tavan liikunnan ja vammaisurhei-
lun puolella, mutta Pohjoismaissa ja 
Suomessa laji on vielä uusi ja siihen 
tarvittava välineistö ja opetusma-
teriaali puutteellista. Tähän tarpee-
seen perustettiin moniammatillinen 
asiantuntijatyöryhmä, joka koostui 
purjelautailun, soveltavanliikunnan 

TEKSTI  JA KUVAT KATI KARINHARJU

ja apu-/toimintavälineiden asiantun-
tijoista sekä käyttäjäkunnan edusta-
jista.

Tavoitteena kaikille avoin 
lajitarjonta
Ympäristöllisesti Yyteri tarjoaa erin-
omaiset mahdollisuudet purjelautai-
lun opetteluun matalan rantaveden 
ja tasaisen hiekkapohjansa ansiosta 

ja lajia onkin harrastettu alueella jo 
yli 20 vuotta. 

Yyterin Surfkeskusen puku- ja sau-
natilat mahdollistavat esteettömään 
toimintaan, mutta päästäkseen kes-
kukselta veteen asti, tulee surffaajan 
kulkea noin 30 metrin matka peh-
meällä hiekalla. Liikuntarajoitteis-
ten kohdalla apuvälineenä käytettiin 
Hippocampe-tuolia. Tuoliin on saata-
villa isot ilmatäytteiset renkaat, jol-
loin liikkuminen pehmeällä alustalla 
on kevyempää.

Hippocampe toimii hyvin myös tuo-
lina surflaudan päällä, jolloin istuin 
voidaan säätää sopivaksi käyttäjän 
mukaan. Aloittelevalle surffarille so-
veltuu parhaiten Tandem-purjelauta, 
jossa ison laudan päällä on tilaa sekä 
kahdelle purjeelle että surffaajalle. 
Rakenteeltaan tandem-lauta on va-
kaa, mutta vaatii toiseksi käyttäjäksi 
osaavan ohjaajan. 

Hippocampe toimii hy-
vin myös tuolina surflau-
dan päällä, jolloin istuin 
voidaan säätää sopivaksi 
käyttäjän mukaan.
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Hieman edistyneemmälle surffaajalle vä-
lineeksi soveltuu harjoituspurjelauta, joka 
on leveä ja samalla vakaa. Tarvittaessa 
lautaa voidaan tasapainottaa mm. me-
lonnassakin käytettävillä sivukellukkeilla. 
Molempiin purjelautoihin voidaan asen-
taa ja säätää istuin käyttäjän mukaan. 

Tällä hetkellä Yyterin surfikeskukselta 
löytyy harjoituspurjelautojen lisäksi Tan-
dem-lauta ja ammattitaitoista ohjaus-
ta purjelautailun opetteluun.  Sovelta-
van purjelautailun välineistöä kehitellään 
edelleen. Tulevan kesän aikana Yyterissä 
järjestettävien purjelautailutapahtumien 
yhteydessä uusista kehitelmistä kerätään 
video- ja kuvamateriaalia, joista kooste-
taan kansainvälinen opetuspaketti lajin 
välineistä, apuvälineistä ja opetusjärjeste-
lyistä. Tulevaisuudessa tavoitteena on laa-
jentaa kaikille avointa lajitarjontaa Yyterin 
alueella ja sitä kautta saada alueelle mo-
nipuolinen ja kattava soveltavan vesi- ja 
luontoliikunnan välineistö yrittäjien ja lo-
malaisten käyttöön..

Kaikkien Yyteri
Soveltavan vesi- ja luontoliikunnan tapahtuma järjestetään 
7.-8. elokuuta 2010 Porin Yyterissä. Kaksipäiväisen tapahtu-
man aikana osallistujilla on mahdollisuus perehtyä kahteen 
eri lajiin. Vaihtoehtoisia lajeja ovat: melonta, purjehdus, golf 
ja purjelautailu. Lajeista melonta ja purjehdus soveltuvat 
ihan kaikille.

Tapahtuman toteuttamisessa käytetään retkeilyyn ja vesillä 
liikkumiseen suunniteltuja apuvälineitä (www.malike.fi). La-
jiohjauksista vastaavat alan asiantuntijat ja osaavat apuoh-
jaajat.

Tapahtuman hinta on 65 euroa/osallistuja (sis. ohjaukset, 
välineistöt ja lounaan molempina päivinä).

Ilmoittautumiset 23.7. mennessä: Porin kaupungin vapaa-
aikavirasto, erityisliikunnan ohjaaja Anna Setälä, 
anna.setala@pori.fi, puh. 044 710 1412.

Lisätiedot: Kati Karinharju, kati.karinharju@samk.fi,
puh. 044 710 3868.

Järjestäjät: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Porin kau-
punki, Melamajavat ry, Porin Ohjelmamestarit Oy, Segelfö-

reningen i Björneborg - BSF r.f, Suomen purjelautaliit-
to/Yyterin Surfkeskus, Yyteri Beach Oy, Yyteri Golf 

Links Oy, Yyterin Kylpylähotelli Oy ja Yyteri Sun 
Oy/Yyteri Beach Lomakeskus.Tule 

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

Kuopion toimintapistettä 
pyörittää Anu Hämäläinen. Aito mansikkatyttö Suonen-
joelta muutti Kuopioon töiden perässä.
- Toimin vapaa-ajanohjaajana Suomen aivotutkimus- ja 
kuntoutuskeskus Neuronissa. Vapaa-aikani kuluu liikun-
nan parissa pilatesta, jalkapalloa ja mutkamäenlaskua 
harrastaessa.
- SOLIA:n kesävälineistä suosittelen Easyrider-nojapyörää 
ja talvivälineistä Snowballia, kertoo Anu.

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

Rovaniemen toimintapisteen vetäjinä toimivat Johanna 
Alppi ja Harri Marttinen. Kaksikon työpaikkana on Santa 
Sport eli Lapin Urheiluopisto.
- Olen ammatiltani liikunnanohjaaja sekä alppihiihdon-
opettaja. Toimenkuvani urheiluopistolla koostuu opetus- 
ja ohjaustehtävistä, kertoo Johanna.
- Talvisin laskettelen, pääasiassa alppi- ja telemark-suksil-
la. Myös maastohiihto kuuluu lempilajeihini. Kesällä mai-
semat vaihtuvat fillarin selässä maastossa, rullaluistellen, 
juosten ja viheriöillä golfpalloa lyöden.
- Suosittelen vuokrattavaksi Bi-Ski-laskettelukelkkaa. Se so-
pii monelle ja sillä pääsee nauttimaan vauhdin hurmasta, 
kiteyttää Johanna.
Hyvinkään kasvatti Harri Marttinen tuotiin kapaloissa Rova-
niemelle 3 kuukauden ikäisenä - ei kysytty halusiko vai ei.
- Uuden ammatin opiskelu alkoi oppisopimuksella Lapin 
Urheiluopistossa 2004. Samalla alkoi myös työt urheilu-
opiston kylpylässä. Tällä hetkellä toimin liikunnanohjaa-
jana Lapin Urheiluopistolla.
- Vapaa-aika kuluu mökillä kalastellessa, liikuntaa harras-
taen sekä matkustellen, kertoo Harri.

Kuntoillen

SOLIA tarjoaa 
mahdollisuuksia 
liikunnan riemuun 

TEKSTI NINA JAKONEN, JUKKA PARVIAINEN, KUVAT SOLIA:N ARKISTO

Soveltavan liikunnan apuvälinetoimin-
ta SOLIA on jo vuosia opastanut ja neu-
vonut hyvällä menestyksellä liikunnan 
apuvälineiden kanssa. Toimintapisteet 
eri puolilla Suomea palvelevat asiantun-
tevasti liikuntavälineiden vuokrauksessa. 
Paljon osaamista, paljon välineitä, paljon ta-
pahtumia - paljon ihmisiä onnistumisten takana. 
On aika tutustua SOLIA:n kuuden hengen tiimiin.

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

Helsingin toimintapistet-
tä pyörittää Jukka Parvi-
ainen. Ehta savolainen on 
kotoisin Kuopiosta - ja on 
ylpeä siitä. Nykyään asuin-
paikka löytyy Helsingistä.
- Toimin SOLIA:n vetäjänä ja toimistoni sijaitsee VAU:ssa. 
Hoidan samalla myös SOLIA:n Helsingin toimintapisteen 
vuokraustoiminnan.
- Vapaa-aikaani kuuluu pyörätuolirugby maajoukkueta-
solla, kaverit ja hyvä ruoka. Kärkipäässä ovat kalakukko ja 
italialaiset punaviinit, kertoo Jukka.
- Ehdottomasti suosittelen SOLIA:n välineistä nokkapyö-
rää. Se auttaa pyörätuolilla liikkumaan vaikeassa maas-
tossa.

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

Maskun toimintapisteessä 
hääräävät Anna Hillgren 
ja Riikka Stenros. Pari-
valjakko työskentelee fy-
sioterapeutteina Maskun 
neurologisessa kuntou-
tuskeskuksessa.
- Harrastuksiin kuuluvat lenkkeily ja soutu, viime talvena 
yritin huonolla menestyksellä hiihtääkin. Lisäksi ohjaan 
nuoria yleisurheilijoita, kertoo Anna.
- Oma suosikkini vuokrattavaksi on nojapyörä - sillä pää-
see kovaa. Ihanaa vauhdin hurmaa!
Riikka Stenros on eläinihmisiä, sillä kaksi koiraa, hevonen 
ja poni vievät vapaa-ajan tehokkaasti.
- Tällä hetkellä treenaan Sulkavan soutuihin.
- Suosittelen vuokrattavaksi nojapyörää ja tietenkin kä-
sipyöriä. Molemmat toimivat erittäin hyvin sekä kunnon 
kohottamisessa että myös liikkumisen apuvälineinä, tii-
vistää Riikka.

Varaa SOLIA:n 
välineitä VAU:n 

verkkopalvelusta 
osoitteesta www.
vammaisurheilu.fi 
(harrasteliikunta

-> SOLIA).
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Kuntokuu  
tulee taas!
Vuoden 2009 syyskuu nimettiin Kuntokuuk-
si. Tavoitteena oli saada ihmiset aktivoitua 
liikkumaan ja liikunnan pariin - ja näin myös 
tapahtui! Kuntokortteja palautui satoja, jo-
ten liikettä löytyi positiivisesti ympäri Suo-
mea.

Hyvien kokemusten myötä Kuntokuusta 
tehdään perinne Suomen Vammaisurhei-
lu ja –liikunta VAU ry:ssä. Tänä vuonna Kun-
tokuu on jälleen syyskuu, jonka aikana ke-
rätään liikuntasuorituksia. Tulevaisuudessa 
Kuntokuuta vietetään kahdesti vuodessa: 
syyskuussa ja helmikuussa. 

Kuntokuuhun voi osallistua kuntokortil-
la, johon kerätään liikuntasuorituksista mer-
kintöjä. Uusi Kuntokuumateriaali valmistuu 
kesän aikana ja VAU:n jäsenyhdistykset voi-
vat tilata materiaalia sähköpostitse osoit-
teesta tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi.
Kuntokuuhun osallistuneiden kesken arvo-
taan lahjakortteja sekä muita liikunnallisia 
palkintoja.

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

Syyspatikka Repoveden 
kansallispuistossa

Teemana liikuntapaikkojen 
esteettömyys
Lakeus kutsuu 5.-6.9.2010
Valtakunnallinen esteettömän luontoliikunnan verkostotapaaminen 
järjestetään 5. syyskuuta 2010 ja Pohjanmaan ELY-keskuksen liikunta-
paikkarakentamisen seminaari 6. syyskuuta 2010 Seinäjoella.
Ilmoittautumiset 28.8. mennessä: Satu.Niemi@lifeit.com. Mainitse 
ilmoittautumisen yhteydessä osallistutko molempiin päiviin, sekä 
mahdollinen erityisruokavalio.
Lisätiedot: Hannu.Salo@lifeit.com, puh. 050 372 7081.
Järjestäjät: Seinäjoen kaupunki, Lakeuden Elämysliikunta ry, Pohjan-
maan ELY ja Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry. Tutustu oh-
jelmaan osoitteessa www.elamysliikunta.fi.

ESTE-hanke 2009-2011 
Vuonna 2009 käynnistynyt ESTE-hanke tutkii osallistumisen esteitä 
rakennetuissa liikunta- ja urheiluympäristöissä. Aluksi arvioitiin ope-
tus- ja kulttuuriministeriön liikuntarakentamista koskevat oppaat ja 
julkaisut. Parhaillaan (2010–2011) selvitetään rakentamista ohjaavien 
liikuntatilojen suunnitteluoppaiden uusimistarpeet sekä tarvittavat 
liikuntaympäristöjen esteettömyyskartoitukset.

ESTE-hanketta toteuttavat opetusministeriön tuella Suomen Vam-
maisurheilu ja –liikunta VAU ry ja Kynnys ry. Yhteistyössä ovat muka-
na Invalidiliitto ry, Kuuloliitto ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry ja 
Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry.

Lisätiedot: Niina Kilpelä, niina.kilpela@kynnys.fi ja 
Aija Saari, aija.saari@vammaisurheilu.fi, www.vammaisurheilu.fi.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry järjestää syyspatikan 30.9.-
3.10.2010 Repoveden kansallispuis-
tossa. Patikka on tarkoitettu näkö-, 
liikunta- ja kehitysvammaisille sekä 
elinsiirrokkaille. Reitit eivät sovellu 
pyörätuolilla liikkumiseen. Patikal-
le ei myöskään voida ottaa mukaan 
päivittäistä dialyysia tarvitsevia hen-
kilöitä.

Patikkareitit ovat maastoltaan mel-
ko vaativia ja kuljettavat päivämatkat 
vaihtelevat 10-15 kilometrin välillä. 
Vaikeimmissa paikoissa on pitkos-
puita ja portaita. Kuljettavat reitit ja 
päivämatkat suunnitellaan osallis-
tujien kykyjen mukaan. Osallistumi-
nen ei vaadi aikaisempaa kokemus-
ta vaeltamisesta mutta osallistujilta 
vaaditaan erähenkisyyttä. Ohjaajina 

toimivat Marko Suhonen ja Teemu 
Lakkasuo, joilla kummallakin on 
hyvä tuntemus luontoliikunnasta ja 
retkeilystä. 

Osallistuja tarvitsee omat vaellus-
välineet (rinkan/repun, soveltuvan 
vaatetuksen, retkiruoat sekä teltan, 
makuualustan ja makuupussin). Väli-
neitä voi vuokrata esim. Suomen La-
dulta.

Repoveden kansallispuisto sijaitsee 
Etelä-Suomessa Kouvolan ja Mikkelin 
välissä. Repovedelle on Helsingistä 
matkaa noin 175 km, Kouvolasta Val-
kealan kautta noin 50 km ja Mikkelis-
tä Mäntyharjun kautta noin 75 km. 
Lisätietoja Repoveden kansallispuis-
tosta löydät Metsähallituksen luon-
toon.fi –sivuilta.

Osallistumismaksu on 35 euroa/hlö 
sisältäen opastuksen ja ohjauksen, 
vakuutuksen sekä yhteiskuljetuksen 
Kouvola – Repovesi – Kouvola.

Ilmoittautumiset 1.9. mennessä: 
Marko Suhonen, puh. 040 768 0950, 
marko.suhonen@vammaisurheilu.fi.

Lisätiedot: Marko Suhonen, puh. 
040 768 0950, marko.suhonen@vam-
maisurheilu.fi ja Teemu Lakkasuo, 
puh. 040 565 1001, teemu.lakkasuo@
vammaisurheilu.fi.

KUVA TEEMU LAKKASUO
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Näppäile nettiin

Suomen Vammaisurheilu ja –lii-
kunta VAU ry ja Soveltava liikun-
ta SoveLi ry tekevät vuonna 2010 
yhteistyötä SoveLin Liikkeelle-
koulutusten muodossa. Työjaos-
sa SoveLi hoitaa teorian ja VAU 
tuo käytännön osuudet pelien 
ja sovellutusten kautta. Koulu-
tukset on tarkoitettu yhdistysten 
liikuntavastaaville ja vastuuhen-
kilöille niin paikallisyhdistyksissä 
kuin esim. kansanterveys-, vam-
mais- tai eläkeläisjärjestöissä.

Osallistumismaksu on VAU:n ja 
SoveLi:n jäsenyhdistyksille sama. 
Koulutuksiin voi tutustua osoit-
teessa www.soveli.fi/koulutus. 
Koulutuksia voi tilata mikä taho 
tahansa SoveLista. Lisätiedot: 
Anne Taulu, puh. 040 511 5941, 
anne.taulu@soveli.fi.

VAU:n jäsenyhdistyksiä tuetaan 
koulutusten osallistumismak-
suissa. Jos koulutukset ja tuki 
kiinnostavat, ota yhteyttä: Tee-
mu Lakkasuo, puh. 040 565 1001, 
teemu.lakkasuo@vammaisurhei-
lu.fi.

Syksyn koulutus
Liikkeelle-peruskoulutus 
23.-24.10.2010
Imatran Urheilutalo 
(Kotipolku 2)

Lisätiedot: 
erityisliikunnanohjaaja 
Kirsi Mäyrä 
puh. 020 617 7286
kirsi.mayra@imatra.fi

Syksyn 2010 koulutukset 
näkyvät elokuussa sivulla: 
www.soveli.fi/koulutus.

Pelastautumiskoulutuksesta 
hyviä vinkkejä

Lohjan Meriturva järjesti toukokuus-
sa yhteistyössä Suomen Purjehtijalii-
ton ja Käpylän kuntoutuskeskuksen 
kanssa erityisryhmille suunnatun ve-
silläliikkujan pelastautumis- ja tur-
vallisuuskoulutuksen. Koulutus jär-
jestettiin ensimmäistä kertaa tässä 
mittakaavassa ja sen sisältö oli raken-
nettu liikunta-, kehitys- ja näkövam-
maisille vesilläliikkujille taustasta ja 
kokemuksesta riippumatta.

Koulutuksen osallistujat tulivat kai-
kista vammaisryhmistä hyvin erilai-
sine taustoineen. Vammaisten ve-
silläliikkujien lisäksi koulutuksen 
kohderyhmänä olivat myös erityis-
ryhmäläisten kanssa toimivat ohjaa-
jat, avustajat ja kouluttajat.
- Mainio ja opettava kokemus! Välil-
lä varsin haastaviksi nousseet olo-
suhteet toivat todellisuuden tuntua 
harjoituksiin. Sain paljon uusia hyviä 
vinkkejä omiin harrastuksiini, kertoi 
veden kanssa monella eri tavalla te-
kemisissä oleva Harri heti koulutuk-
sen jälkeen.

Yleiset 
pelastautumisperiaatteet 
toimivat kaikille

Koulutuksen sisältö rakentui eri pe-
lastusvälineistä kertovasta lyhyestä 
teoriaosuudesta sekä koulutuksen 
pääpainona olevasta toimintaosios-
ta allas-olosuhteissa. Allas-osuudes-
sa harjoiteltiin pelastusliivien kanssa 
kelluntaa, uintia ja toimintaa, vedes-
sä selviytymistä yksin ja ryhmässä, eri 
kellunta-asentoja sekä vedessä ole-

TEKSTI MIKA-MATTI RAJANIEMI, KUVA HARRI AHTEE 

 VAU ja 
SoveLi 
kouluttavat

Meriturva, www.meriturva.fi

van auttamista veneeseen, laituril-
le ja pelastuslauttaan. Koulutus hui-
pentui kylmäallas-osuuteen, missä 
harjoiteltiin toimintaa hypotermian 
varalle. 
- Koulutuksesta jäi todella positii-
vinen fiilis. Oli hienoa nähdä, että 
yleiset pelastautumisperiaatteet toi-
mivat soveltaen kaikille taustasta 
riippumatta. Sain tästä erittäin hyvää 
kokemusta myös muita koulutuksia 
silmällä pitäen. Se, että porukka yrit-
tää täysillä, antaa parhaan palaut-
teen kouluttajalle, kiitti kouluttaja 
Marko Aalto Meriturvasta.

Koulutuksessa opittiin käyttämään 
vesilläliikkujan turvavarusteita to-
dellisuutta vastaavissa olosuhteissa 
sekä toimimaan pelastusliivien kans-
sa veden varassa. Kaikki osallistujat 
pääsivät kokeilemaan omia rajojaan, 
tekemään välillä varsin haastavia ja 
erilaisia harjoituksia sekä saivat roi-
man annoksen pelastautumiseen ja 
turvallisuuteen liittyvää tietotaitoa. 
Päivän jälkeen osallistujien valmiu-
det pelastautua ja pelastaa muita 
kasvoivat.  
- Näkövammaisen toimiessa pelas-
tettavana tai pelastajana, suuntataju 
katoaa helposti täysin ja kuulon avul-
la tapahtuva toiminta vaikeutuu var-
sinkin vaativissa olosuhteissa. Kom-
munikoinnin selkeys ja tehokkuus on 
tärkeää, sanoi koulutukseen osallis-
tunut Pekka. 



Info

41

TExT AIJA SAARI

Danska sidor uppmuntrar 
att hitta nya lösningar på 
idrottsläggningar
Kristian Jensen i danmark arbetar som chef på Handi-
capidrettens Videncenter i Köpenhamn. Resursscentret 
fungerar som biblioteket, informationsbyrå och utbild-
ningscenter för handikappidrott. Våren 2009 öppnades 
nya danska informationssidor för idrottsanläggningar-
nas planerare. 
– Tillgänglighetsinformationen ändras fort. dessutom 
märkte vi att i stället för precisa mått behöver arkitek-
terna information om idrottsgrens relevanta drag, mallar 
och idéer för olika lösningar och visuella föreställningar, 
säger Jensen.
de danska sidorna är delade i tre zoner: ”indezoner”, som 
består av idrott inomhus som bollsport- och gymnastik-
grenar, ”mellemzoner”, där man hittar information om 
innehåller wc och omklädningsrum etc. ”Udezoner” in-
formation om idrottsanläggningar  utomhus som golf-
plan och segelhamnar. 

Idraetsrum for alle-internetsidor 
www.idrætsrumforalle.dk

Se på nätet

Svenska sidor ÖVERSÄTTNING AV SVENSKA SIDOR EEVA PAASIKARI

TExT NINA JAKONEN

Finska Handikappidrotts-
förbundet kom i mål
En del av handikappidrotts framgångsrika och rykt-
bara period övergick i historiaboken lördagen den 15 
maj 2010, när Finska Handikappidrottsförbundet (Suo-
men Invalidien Urheiluliiton (SIU) extra fullmäktige-
möte gjorde beslutet, att avsluta SIU:s verksamhet. SIU 
avslutades då sammanslagningen av handikappidrott-
förbundet. Finlands Handikappidrott och –motion och 
VAU rf började sin verksamhet den 1.1.2010.
Finska Handikappidrottsförbundet grundades den 22 
januari 1964. SIU:s historia har varit handikappidrottens 
längst och också mest framgångsrika. Under nästan 
50 verksamhetsår har grenverksamhet blivit starkare, 
idrottare har vunnit hundratals medaljer, motionsverk-
samheten började och barn- och ungdomsmotion mo-
tiverades. 
Snabbt blev bokstäverna SIU bekanta, och samtidigt er-
kända som övertygande faktor inom finsk idrottspoli-
tik. Många handikappidrottare blev kända för allmän-
heten genom idrottsframgångar, som exempel Veikko 
Puputti, Jouko Grip, Pertti Sankilampi, Tanja Kari (f. 
Tervonen), Matti Launonen, Markku Niinimäki och 
Leo-Pekka Tähti.
– Fast SIU slutade som förbund, fortsätter arbetet med 
idrottare som har fysiska hinder, bara nu inom den nya 
handikappidrottsförbundet, säger Pertti Pousi SIUs 
verksamhetledare.

TExT OUTI LINdROOS, OSKU KUUTAMO, NINA JAKONEN

Under de senaste åren har kommu-
nernas fritidsverksamhet, idrotts-
klubbar föreningar ect. börjat upp-
täcka hjälpmedelverksamheten. På 
www.välineet.fi sidorna hittar man 
länkar till SOLIAs och Malikes hjälp-
medel och Pajulahti Idrottscenters  
internettjänst. 
VAUs styrelsemedlem Virpi Remahl 
arbetar på Pajulahti Idrottscenter 
som lärare i tillämplad idrott. 
- Med rätta hjälpmedel kan man ut-
veckla sin teknik och utöva idrotten 
självständigt. 
Olika hjälpmedel möjliggörs att ex-
empelvis månghandikappade barn 
och ungdomar kan gå ut i naturen 
tillsammans med sina familjer, sager 
Remahl.
När det gäller hjälpmedel måste man 

göra tester och justeringar för att hit-
ta de bästa funktionella lösningarna 
för varje användare.

www.välineet.fi – sammanlagt 
information om idrottshjälpmedlen

Kom med!
www.välineet.fi samlar infor-
mation om olika organisationer 
vilka hyr ut idrottshjälpmedel. 
Om ni är intresserade av att 
vara med kontakta gärna Jukka 
Parviainen
(jukka.parviainen@vammaisur-
heilu.fi) och fråga om möjlighet 
att få webadresslänk på sidor-
na. Målet är att sidorna betjänar 
människor runtom hela landet i 
framtiden.

Kondismånad (Kunto-
kuu) kommer igen!
September 2009 döptes till Kondis-
månad. Syftet är att få människorna 
aktivera sig att röra sig och motio-
nera – och det hände också! Hund-
ratals Kondiskort returnerades, så 
positiv motion finns i Finland. 
Kondismånaden ska bli en tradi-
tion för Finlands Handikappidrott 
och -motion VAU rf.  Kondismåna-
den är igen september och under 
Kondismånaden registrerar man 
aktiviteter på Kondiskortet. I fram-
tiden arrangeras Kondismånaden 
två gånger i året: september och fe-
bruari.
Kondismånads material blir färdigt 
under sommaren och VAUs med-
lemsföreningar kan beställa materi-
alet via email: tiina.siivonen@vam-
maisurheilu.fi.
Bland dem som deltar i Kondismå-
naden lottar vi ut presentkort och 
andra sportsliga priser.
Tilläggsinfo: Teemu Lakkasuo, 
tel. 040 565 1001, 
teemu.lakkasuo@vammaisurheilu.fi.
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Tilaa omaksi

Liikun ja kuntoilen 
Liikun ja kuntoilen -opas rohkaisee mukaan liikkumaan. Oppaaseen on 
etsitty selkokielistä tietoa siitä miten tasa-arvoinen harrastaminen on 
mahdollista, vammasta huolimatta. Liikun ja kuntoilen -opas rohkaisee 
sosiaali-, terveydenhuolto- ja liikunta-alan viranomaisia yhteistyöhön - 
kuntalaisten parhaaksi. Opas avaa liikunnanharrastajalle kunnan sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen, sekä vakuutusyhtiöiden rahoituskiemuroita.

Soveltavan liikunnan 
apuvälineet
Soveltavaan liikuntaan on tarjolla runsaasti erilaisia apuvälineitä. Niiden 
käyttö lisää esimerkiksi liikuntavammaisen mahdollisuuksia monipuoli-
seen liikkumiseen. Neliväriseen ja runsaasti kuvitettuun kirjaan on koot-
tu keskeisimmät liikuntavälineet ja niiden käyttötarkoitukset esimerkein. 
Kun välineet ovat tuttuja, voi niiden käytöstä tulla luonteva osa liikunta-
harrastusta.

Kirja on tarkoitettu terveydenhuollon ja liikunta-alan ammattilaisille, 
etenkin fysioterapeuteille ja toimintaterapeuteille, liikunnanohjaajille ja 
-opettajille sekä kuntoutus- ja hoitoalan ammattilaisille. Se on hyvä tie-
tolähde myös apuvälinealan yrityksille, lääninhallituksille sekä liikunta-
seuroille ja -yhdistyksille. Kirjan kirjoittajat ovat soveltavan liikunnan asi-
antuntijoita.

Hinta 10 euroa + 
toimituskulut

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

Senioriklubiohjaajan ideavihko  
ja pelikortit

Ideavihkossa on vuoden jokaiselle viikolle valmis tuntiohjelma helpot-
tamaan senioriklubien toiminnan suunnittelua. Korttipakassa on 44 pe-
likorttia, joissa on 22 erilaista liikettä. Liikkeet on suunniteltu siten, että 
ne kehittävät viittä eri ominaisuutta. Kortit on reunustettu eri väreillä: 
Tasapaino = vihreä, Voima = oranssi, Ketteryys = violetti, Liikkuvuus = 
sininen, Kestävyys = punainen. Mukana on JOKERI -kortti, jolloin liike on 
vapaasti valittavissa sekä itse keksittävissä. Mukana on tyhjä kortti, jo-
hon voi vaikka itse piirtää oman mieliliikkeen. Korttipakkaa voi käyttää 
myös muistipelinä.
Paketti sisältää ohjaajavihkon, pelikortit, 5 x harjoituskortti sekä 5 x jä-
senkortti. Ohjaajavihkossa on 52 esimerkkituntia, eli vuodeksi valmiit 
tunnit senioriklubin vetämiseen.

Hinta 45 euroa + toimituskulut, VAU:n 
jäsenyhdistyksille 30 euroa + toimituskulut

Kuntokummit-
paketti

Kuntokummit-paketti on suun-
nattu näkövammaisten kerho-
jen ohjaajille. Kansio sisältää 
helppoja jumppatuokioita, jot-
ka löytyvät myös dVd:ltä (saata-
vana audio- tai daisy-versiona). 
Paketissa myös jumppakumi-
nauha.

Hinta 10 euroa + 
toimituskulut

Hinta 6 euroa  + 
toimituskulut
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vau:n uutisia 

Istumalentopallon sarjoihin ilmoittaut- 
uminen alkaa. Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot pitää olla välitettynä 15.
elokuuta 2010 mennessä. Sarjat ovat: 
miesten SM-sarja, 1-sarja ja naisten SM-
sarja.

ISTuMaLENTOpaLLON  
SaRJaOHJELMaT 
Kauden 2010–2011 SM-sarjojen ja 
1-sarjan turnausten ajankohdat sekä ot-
teluohjelmat julkaistaan 15.8. jälkeen, 
kun tiedetään sarjoissa pelaavien jouk-
kueiden lukumäärät.

kauDEN 2010–2011 SaRJOJa 
kOSkEvaT aSIaT
Sarjoja koskevat lomakkeet toimitetaan 
sarjoihin ilmoittautuneille joukkueille 
15.8. jälkeen.

Sarjamaksut kaudella 2010–2011 las-
kutetaan sarjoihin ilmoittautuneilta SM- 
sarjajoukkueilta kauden alussa. Sarja-
maksut ovat seuraavat: miesten SM- 

sarja 70 euroa/ joukkue, naisten SM- 
sarja 70 euroa/ joukkue. Turnaus- 
maksut 35 euroa/joukkue (1-sarja, vete-
raanien SM-turnaus).

kaIkkIIN SaRJOIHIN  
ILMOITTauTuESSa TuLEE 
ILMOITTaa:
•  sarja, johon ilmoittaudutaan
•  seuran/joukkueen nimi
•  yhteyshenkilön nimi, sähköposti 
 osoite ja puhelinnumero
•  paikkakunta, jossa joukkue pelaa  
 kotiottelunsa/-turnauksensa
•  pelaajalistat (SM-sarjat)
•  turnausjärjestäjähalukkuus   
 (1-sarja).

Ilmoittautumiset 15.8. mennes-
sä ja lisätiedot: Suvi Aho, lajikoordi-
naattori Suomen Vammaisurheilu ja  
-liikunta VAU ry., puh. 0400 933 312,  
suvi.aho@vammaisurheilu.fi

Boccian harrastajien ja lajiaktiivien on 
jälleen aika kokoontua yhteen boccia-
parlamentin merkeissä ja miettiä mi-
ten bocciaa voitaisiin tulevaisuudessa  
kehittää sekä päättää lajin säännöistä 
ja jaoston jäsenistä. Bocciaparlament-
ti järjestetään 13. elokuuta 2010 klo 
10.00-15.00 Kurikan Invalidien toimitilassa  
Intolassa (Seurapuistikko 6 C).
Osallistumismaksu on 10 euroa ja 
se maksetaan tilille: Sampo 800187-
10023586. Viitteeksi: Bocciaparla-
mentti 2010.
Ilmoittautumiset 31.7. mennessä: 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU ry, Harri Lindblom, Radiokatu 
20, 00240 Helsinki, 
harri.lindblom@vammaisurheilu.fi, 
puh. 044 361 7353.
Yhteyshenkilö Kurikassa: 
Raimo Nevanen, puh. 450 4300 
tai 040 512 7142
Tietoa Intolasta: 
www.kurikaninvalidit.fi, 
intola@kurikaninvalidit.fi.

Kesäterveisin, bocciajaosto

Liity VAU:n jäseneksi!
VAU on viiden kuukauden 
aikana saanut jo reilut 170 
varsinaista jäsentä, joissa on 
henkilöjäseniä noin 56 000. 
Tavoitteena on, että aluk-
si kaikki perustajajärjestö-
jen entiset jäsenet liittyisivät 
VAU:n jäseneksi. Vielä on siis 
yhdistyksiä ja seuroja, jotka 
eivät liittymispäätöstään ole 
tehneet.
Jäsenyyden automaattinen 
siirtäminen VAU:lle ei yhdis-
tyslain mukaan ollut mah-
dollista, joten jokaisen yhdis- 

tyksen ja seuran on erik-
seen haettava VAU:n jäse-
nyyttä. Jäsenhakemus löy-
tyy VAU:n verkkopalvelusta  
(www.vammaisurheilu.fi) tai 
jäsenhakemuslomakkeen voi 
pyytää VAU:n toimistosta.
Lisätiedot: 
Eija Kangas-Virtanen, 
eija.kangas-virtanen@
vammaisurheilu.fi.

vau:N JäSENYYS
vau:n jäseniä voivat olla 
Suomessa vammaisten, elin-

siirron saaneiden tai dia-
lyysipotilaiden liikuntaa 
järjestävät tai sitä tukevat re-
kisteröidyt yhdistykset, joilla 
itsellään on henkilöjäseniä. 
Mm. VAU:n perustajajärjes-
töjen nykyiset jäsenet, pai-
kalliset vammaisten hen-
kilöiden yhdistykset, eri 
lajien urheiluseurat sekä 
muut vammaisurheilua edis-
tävät ja tukevat yhteisöt.
Kannatusjäseneksi voidaan 
hyväksyä muu oikeuskelpoi-
nen yhteisö, säätiö tai yksi-

tyinen henkilö, joka haluaa 
edistää ja tukea liiton toi-
mintaa.
Jäsenmaksu on vuosina 
2010-2012 kaikilta varsinai-
silta jäseniltä 30 euroa/vuosi 
ja kannatusjäseniltä 100 eu-
roa/vuosi. Jäsenyys tuo vuo-
sittain rahanarvoisia etuja 
sekä jäsenyhdistykselle että 
sen henkilöjäsenille. Jäsen-
yhdistykset saavat myös 3-4 
kertaa vuodessa vain jäsenil-
le osoitetun jäsenpostin.

Kutsu boccia-
parlamenttiin

Istumalentopallon 
sarjakausi 2010–2011
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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

BOCCIa

vIII TÖRNävä BOCCIa (JOukkuE Ja paRI)

Seinäjoen Seudun Invalidit ry. järjestää 7. elokuuta 2010 klo 9.00 
avoimen VIII Törnävä Boccian Seinäjoella Ilkka-areenassa (pesäpallos-
tadion).
Sarjat: yleinen joukkuekilpailu, naisten parikilpailu ja luokat 1–3 pa-
rikilpailu (parien ei tarvitse kuulua samaan yhdistykseen). Mikäli luo-
kissa 1–3 on vähemmän kuin 4 paria, sarja pelataan henkilökohtaise-
na kilpailuna.
Osallistumismaksu: 15 euroa/joukkue ja 12 euroa/pari. Maksut 
maksetaan Seinäjoen Seudun Invalidit ry:n tilille: 541901-423007.
Ilmoittautumiset 4.8. mennessä ja lisätiedot: Raimo Nevanen, Kou-
lukatu 50 B 19, 60100 Seinäjoki, puh. 040 512 7142, 
raimo.nevanen@gmail.com.
Paikan päällä puffetti ja arvontaa. Omat pallot ja mittatikut mukaan.

BOCCIaN SM-kILpaILuT (JOukkuE Ja paRI)
Kurikan Invalidit ry järjestää boccian ulkokenttien SM-joukkue ja pa-
rikilpailut 14.–15. elokuuta 2010 Kurikan urheilukentällä. Joukkue-
kilpailu alkaa lauantaina klo 9.00 ja parikilpailu sunnuntaina klo 9.00. 
Osanottovarmistukset alkavat molempina päivinä klo 8.00. Varmis-
tuksen yhteydessä on ilmoitettava, mihin luokkaan joukkueen/parin 
pelaajat kuuluvat hyvityspisteiden merkitsemistä varten.
Sarjat joukkue- ja parikilpailussa: naiset, yleinen sekä luokat 1–3. 
Luokkaan 1–3 luokiteltujen pelaajien ei tarvitse kuulua samaan yh-
distykseen. Hyvityspistejärjestelmä käytössä. Parikilpailussa pelataan 
4 kierrosta.
Osallistumismaksu on 21 euroa/joukkue ja 16 euroa/pari. Mak-
sut maksetaan Kurikan Invalidit ry:n tilille: 472610-213499 Kurikan 
Osuuspankki.
Majoitus: Hotelli Pitkä Jussi (Kurikka), puh. (06) 451 0500, Keski-Hir-
velän Majatupa (Kurikka), puh. 0400 668 914, Pitkämönranta Cam-
ping (Kurikka), puh. 0400 833 977, JAKK-Majoituspalvelut (Jalasjärvi), 
puh. 020 145 800, Hotelli Kauhajoen Krouvi, puh. (06) 231 1644, Ho-
telli Aronkeidas (Kauhajoki), puh. 0400 425 030. Lisäksi Seinäjoen ho-
tellit n. 35 km Kurikasta.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 28.7. mennessä: Kurikan Invalidit ry, 
Seurapuistikko 6 C 27, 61300 Kurikka, intola@kurikaninvalidit.fi. Säh-
köpostilla ilmoittautuneille lähetetään kisainfo n. viikkoa ennen kil-
pailua.
Lisätiedot: Raimo Nevanen, puh. 040 512 7142 ja luokituksesta Mar-
ko Yli-Kleemola, puh. 045 126 5974.
Kisa-alueella mahdollisuus ruokailuun, lisäksi myynnissä makkaraa ja 
kahvia.  Omat pallot mukaan.

kESäBOCCIa (JOukkuE Ja paRI) 
Etelä-Saimaan Invalidit ry. järjestää avoimet bocciakilpailut  
21. elokuuta 2010 klo 10.00 Hovinpellon pallokentällä (Hovinkatu).
Sarjat: joukkue ja luokkien 1–3 parikilpailu. Parikilpailuun osallistuvi-
en pelaajien ei tarvitse kuulua samaan yhdistykseen.
Osallistumismaksu on 15 euroa/joukkue ja luokkien 1–3 parikilpai-
lu 10 euroa/pari. Maksut maksetaan tilille: 313130-1208008 
Handelsbanken.  
Ilmoittautumiset 14.8. mennessä: Etelä-Saimaan Invalidit Ry, Mikon-
saarentie 15, 53300 Lappeenranta, paivi.huhtiniemi@esitsto.inet.fi, 
puh. 0400 987 346 tai puh. (05) 452 4162. 
Lisätiedot: Marjatta Hirvikallio, puh. 040 776 6388. 
Paikalla puffetti. Omat pallot mukaan. Majoitusta voi tiedustella Mar-
jolan myyntipalvelusta puh. (05) 452 4160. 

vI kIvIkYLä-TuRNauS (JOukkuE)
Kaikille avoin VI Kivikylä-turnaus järjestetään 4. syyskuuta 2010 klo 
9.00 Uotilan palloiluhallilla, Raumalla. Joukkueiden osanoton var-
mistus alkaa klo 8.30.
Sarjat: A- (yleinen), B- (naiset) sekä C-luokkien 1–3. B- ja C-sarjan 
voittaja pääsee jatkoon pelaamaan rahapalkinnosta A-sarjan parhai-
den kanssa. Kilpailussa voittajajoukkue saa 300 euroa, joka makse-
taan yhdistyksen tai pelaajan tilille. Sarjojen kolme parasta joukkuet-
ta palkitaan mm. Kivikylän tuotepalkinnoilla.
Osallistumismaksu on 18 euroa/joukkue, ja se maksetaan Rauman 
Invalidit ry:n tilille: 563000-20269400.
Ilmoittautumiset 29.8. mennessä kirjallisesti ja lisätiedot: Marko 
Yli-Kleemola, Koivulankatu 16, 26200 Rauma, markoyk@gmail.com, 
puh. 045 126 5974.
Kilpailupaikalla ruokailumahdollisuus. Omat pallot mukaan.

BOCCIakILpaILuT (JOukkuE)
Lempäälän Eläkkeensaajat ry. järjestää boccian avoimet joukkuekil-
pailut 11. syyskuuta 2010 klo 9.30 alkaen Kuljun koulun liikuntahal-
lissa (Tampereentie 262).
Sarjat: yleinen sekä naiset. Mikäli naisten sarjaan ilmoittautuu vä-
hemmän kuin 6 joukkuetta, ne siirretään yleiseen sarjaan.
Osallistumismaksu on 15 euroa/joukkue ja se maksetaan ilmoit-
tautumisen yhteydessä tilille: 522803-414880. 
Ilmoittautumiset kirjallisesti 4.9. mennessä ja lisätiedot: Lempää-
län Eläkkeensaajat ry., Lasse Mäkinen, Tampereentie 480, 33880 
Lempäälä, teemu.makinen2@gmail.com,  puh. 0400 727 898.
Kilpailupaikalla mahdollisuus ruokailuun ja kahviin. Omat pallot mu-
kaan.

NOkIa BOCCIa
Nokian Invalidit ry. järjestää kaikille avoimet sisäpallojen henkilökoh-
taiset bocciakilpailut  25. syyskuuta 2010 klo 9.00 Nokian Palloilu-
hallilla (Kankaantaankatu 4).
Sarjat: naiset, miehet ja luokat 1–3. Tasoitukset huomioidaan luokis-
sa 1–3.
Osallistumismaksu on 10 euroa/henkilö ja se maksetaan tilille: 
529309-248753 Osuuspankki Nokia.
Ilmoittautumiset 20.9. mennessä kirjallisesti: Jorma Naroma, Olli-
kantie 12 A 1,  33960 Pirkkala, jorma.naroma@gmail.com
Paikalla buffetti. Omat pallot mukaan. 

kYRÖNMaaN SYYSBOCCIa 
Kyrönmaan Invalidit ry. järjestää avoimen syysboccia-kilpailun 2. lo-
kakuuta klo 9.00 alkaen Isonkyrön  liikuntahallissa. 
Sarjat: yleinen joukkuekilpailu, naiset ja luokat 1–3 parikilpailuna. 
Osallistumismaksu on 15 euroa/joukkue, 12 euroa/pari, ja se mak-
setaan Kyrönmaan Invalidien tilille: 472710-215022. 
Ilmoittautumiset kirjallisesti 29.9 mennessä ja lisätiedot: Sauli Ku-
jala, Perttiläntie 733, 61550 Orismala, puh. (06) 472 4519. 
Omat pallot mukaan.

JOuSIaMMuNTa

JOuSIaMMuNNaN SM-kILpaILuT (uLkO)
Virtain Jousiampujat järjestää jousiammunnan SM-kilpailut (ulko) 
29. elokuuta 2010 klo 10.00 Virtain urheilukeskuksessa. Harjoitus-
ammunta klo 9.15.
kilpailu: 70 m + finaalit (sarjoissa, joissa 4 osallistujaa). Kilpailun jäl-
keen talja-luokan ampujilla on mahdollisuus osallistua SJAL:n 50 m 
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kilpailuun (hit&miss).
Osallistumismaksu on 20 euroa ja se maksetaan paikan päällä.
Ilmoittautumiset 18.8. mennessä: Jukka Petäjä, 
petaja.jukka@phpoint.fi, puh. 0400 232 761 tai Aulis Humalajoki, 
aulis.humalajoki@phpoint.fi, puh. 045 632 2950.

kEILaILu

kEILaCup LaHTI
Keilacupin kauden 2010–2011 ensimmäinen osakilpailu järjestetään 
11. syyskuuta 2010 klo 11.00 alkaen Lahdessa (Launeenkatu 5). Kil-
pailussa noudatetaan kauden 2010–2011 sääntöjä.
kilpailuluokat A, B, C, D ja E, mutta kaikki pelaajat, jolla ei ole tasoi-
tusta aloittavat D luokasta. Kilpailussa keilataan kuusi sarjaa, jokaisen 
luokan kolme parasta palkitaan. 
kilpailumaksu on 24 euroa/keilaaja, ja se on maksettava 27.8. men-
nessä tilille: 450000-15061, Helvi Mäkipää.
Ilmoittautumiset 27.8. mennessä: Helvi Mäkipää, Ketostenkatu 29, 
33300 Tampere, puh. 044 309 5000, helffen@gmail.com. Ilmoittautu-
misen yhteydessä tulee ilmoittaa keilaajan nimi, kilpailuluokka sekä 
yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.
Lisätiedot: Helvi Mäkipää, puh. 044 309 5000 tai Suomen Vammais-
urheilu ja -liikunta VAU ry, Petri Räbinä, puh. 050 596 5014.
Lahden keilahallissa ruokailu mahdollisuus, varaukset Ravintola Pat-
teri puh. 0400 420300.

kEILaCup vaaSa
Keilacupin kauden 2010–2011 toinen osakilpailu järjestetään 16. lo-
kakuuta 2010 klo 11.00 Vaasan keilahallissa (Ruutikellarintie 2). Kil-
pailussa noudatetaan kauden 2010–2011sääntöjä. Kaikilla näkövam-
maisilla keilaajilla tulee olla voimassa oleva luokitus B1–B4.
kilpailuluokat A, B, C, D ja E. Kilpailussa keilataan kuusi sarjaa, jokai-
sen luokan kolme parasta, sekä parhaan sarjan heittänyt palkitaan.  
Osallistumismaksu on 23 euroa/keilaaja ja se maksetaan yhdis-
tyksittäin 30.9. mennessä Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n tilille: 
800019–652885. 
Ilmoittautumiset 30.9. mennessä: Ritva Peltokangas, Itäkunnaantie 
2, 68660 Pietarsaari, puh. 0500 159 339, ritva.peltokangas@pp.nkl.fi 
tai ritva.peltokangas@multi.fi. Ilmoittautumisessa tulee olla keilaajan 
nimi ja kilpailuluokka sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.
Lisätiedot: Ritva Peltokangas, puh. 0500 159 339  tai Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU ry:n alueellinen yhteyshenkilö Maarit 
Kaari, puh. 040 594 1466.
Ruokailumahdollisuus keilahallin lähellä Hotelli Silveriassa (Ruutikel-
larintie 4), puh. (06) 326 7604.

LENTOpaLLO

ISTuMaLENTOpaLLON SM-BEaCH vOLLEY
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n lentopallojaosto jär-
jestää vuonna 2010 istumalentopallon SM-beach volleyn naisten ja 
miesten sarjoissa. 
SM-kilpailut pelataan kolmena osaturnauksena:
 • 17.–18. heinäkuuta 2010 järjestetään 18. Marjola Beach 
  Volley -turnaus, Lappeenrannassa.
 •  7. elokuuta 2010 järjestetään 14. Rautavaara Beach Volley   
  -turnaus. 
 •  28.–29. elokuuta 2010 järjestetään 1. Pajulahti Beach Volley   
 -turnaus Nastolassa. 
Mestaruudet ratkaistaan osakilpailuista saavutettujen sijoituspistei-
den perusteella.
Osallistumismaksu on kuhunkin turnaukseen 35 euroa/joukkue. 
Maksu suoritetaan turnauksen järjestäjälle kilpailupaikalla. Ilmoittau-
tumisajan jälkeen tehdystä peruutuksesta peritään joukkueen yhte-

yshenkilöltä/seuralta peruutusmaksuna 50 euroa.
Ilmoittautumiset jokaiseen osaturnaukseen erikseen. Ilmoittautu-
mista koskevat tiedot ilmoitetaan turnausjärjestäjän toimesta erilli-
sessä kilpailukutsussa, jotka julkaistaan www.istumalentopallo.info –
verkkopalvelussa.

kEHITYSvaMMaISTEN SpECIaL OLYMpICS  
uNIfIED BEaCH vOLLEY –TuRNauS 
Kehitysvammaisten Special Olympics Unified Beach Volley -turna-
us järjestetään 30. heinäkuuta 2010 klo 15.00 alkaen Porin Yyterissä. 
Paikalla tulee olla hyvissä ajoin ennen turnauksen alkua. Kilpailuissa 
pelataan kehitysvammaisten Special Olympics Unified-sarjan mes-
taruudesta.
Osallistumismaksu on 20 euroa/joukkue ja se maksetaan 23.7. 
mennessä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n tilille: Sam-
po 800187-10023586. Maksuun viesti: SO beach volley 2010.
Ilmoittautuminen 23.7. mennessä ja lisätiedot: Jari Lankinen, puh. 
0440 404 890, jari.lankinen@lentopalloliitto.fi. Ilmoittautumiseen tu-
lee liittää pelaajien nimet ja joukkueen yhteyshenkilön tiedot (nimi, 
osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite).
Majoittuminen ja ruokailut: 
www.yyteribeachvolley.fi/tuotteet.html

ISTuMaLENTOpaLLON SuOMEN Cup  
2010 –TuRNauS 
Istumalentopallon Suomen Cup turnaus järjestetään 11. syyskuuta 
2010 Toivalassa Siilinjärvellä. Turnauksen järjestelyistä vastaa ZZ Toi-
vala. Ottelupaikkana toimii Toivalan ja Suininlahden koulut. 
Sarjat: miehet ja naiset. Suomen Cup -arvo täyttyy mikäli sarjoihin il-
moittautuu vähintään neljä joukkuetta.
Osallistumismaksu on 35 euroa/joukkue 25.8. mennessä ZZ Toiva-
lan tilille: 478620-24121 POP Vuorela. 
Ilmoittautumiset 25.8. mennessä ja lisätiedot Mika Ylönen,  mylo-
nen@hotmail.fi, puh. 0400 680 007.

MaaLIpaLLO

MaaLIpaLLON kESäTuRNauS
Suomen Maalipalloyhdistys yhteistyössä Suomen Vammaisurheilu ja 
-Liikunta VAU ry:n kanssa järjestää 14. elokuuta 2010 klo 10.00 alka-
en kaikille avoimen maalipallon kesäturnauksen, SMY Summer Cup 
2010. Turnauspaikka on Leppävaaran liikuntahalli (Veräjäpellonka-
tu 8, Espoo). 
Turnaus pelataan yhtenä sarjana, joukkueiden määrä ratkeaa ilmoit-
tautuneiden pelaajien määrän perusteella. Joukkueet arvotaan ja 
kokoonpanot julkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. 
Osallistumismaksu on 20 euroa/pelaaja. Suomen Maalipalloyhdis-
tyksen jäseniltä maksu on 15 euroa/pelaaja. Maksu maksetaan kätei-
sellä paikan päällä. 
Ilmoittautumiset 7.8. mennessä ja lisätiedot: turnausjohtaja Jo-
han Sundholm, puh. 040 725 8845 (iltaisin), johan.sundholm@gmail.
com.
Turnauspaikalla on kanttiini, jonka tuotot ohjataan Suomen Maali-
palloyhdistyksen hyväksi.

MELONTa

RaTaMELONNaN SpECIaL OLYMpICS -kILpaILuT
Vesisamoilijat ry. järjestää ratamelonnan Special Olympics -kilpailut 
24. heinäkuuta 2010 Vellamon Melontastadionilla Lahdessa. Melo-
jalla pitää olla voimassa vakuutus, joka kattaa myös melontakilpailut 
(kilpailulisenssi) sekä oma kanootti ja kelluntaliivi. 
Matka: 500m kajakkiyksiköllä. Aikataulu selviää lähempänä kisoja.
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Osallistumismaksu on 10 euroa/henkilö ja se maksetaan 16.7. 
mennessä tilille: 151930-6102699 Nordea.
Ilmoittautumiset 31.6. mennessä ja lisätiedot: Hilkka Leskinen-Ni-
kander, puh. 045 773 04549, hilkka.leskinen-nikander@aina.net.

RaTaMELONNaN SpECIaL OLYMpICS -kILpaILuT
Pirkka-Melojat ry järjestää ratamelonnan Special Olympics -kilpai-
lut 28. elokuuta 2010 Kaukajärven Melontastadionilla Tampereella. 
Melojalla pitää olla voimassa vakuutus, joka kattaa myös melonta-
kilpailut (kilpailulisenssi) sekä oma kanootti ja kelluntaliivi. 
Matka: 200m kajakkiyksiköllä. Aikataulu selviää lähempänä kisoja.
Osallistumismaksu on 10 euroa/henkilö ja se maksetaan 20.8. 
mennessä tilille: 573274-48851 TSOP.
Ilmoittautumiset 9.8. mennessä ja lisätiedot: Hilkka Leskinen-Ni-
kander, puh. 045 773 04549, hilkka.leskinen-nikander@aina.net.

pYÖRäTuOLITaNSSI

pYÖRäTuOLITaNSSIN SM-kILpaILuT
Pyörätuolitanssin SM-kilpailut järjestetään 10. lokakuuta 2010 klo 
14.00 Pajulahdessa (Pajulahdentie 167).
Sarjat: aloittelijat ja amatöörit. Aloittelijat tanssivat tangon ja hi-
taan valssin. Amatöörit tanssivat kilpatansseja (vakiotanssit: hidas 
valssi, tango, slow foxtrot, wienervalssi ja quick step ja/tai latinalais-
tanssit: samba, rumba, cha-cha, paso doble ja jive).
Osallistumismaksu on 23.9. saakka 10 euroa/tanssipari, jälki-il-
moittautuneet 15 euroa/tanssipari.
Ilmoittautumiset 23.9. mennessä ja lisätiedot: tanssitaan@luukku.
com, puh. 045 324 2100, puh. 040 728 1425. Lisätietoa myös www.
pyoratuolitanssi.fi. 
Järjestäjät: Suomen pyörätuolitanssiliitto ry ja Suomen Vammais-
urheilu ja -liikunta VAU ry.

RaTSaSTuS

vaMMaISRaTSaSTukSEN  
kILpaILuHaRJOITukSET
Vammaisratsastuksen kilpailuharjoitukset järjestetään 1. elokuuta 
2010 klo 10.00 Huittisten Ratsastuskeskuksessa. Kilpailukanslia au-
keaa klo 9.00. 
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n vammaiskilpailusääntöjä. Kilpai-
lut ovat kilpailuharjoitukset. Ratsastajan tulee edustaa SRL:n jäsen-
seuraa, SOG tai muuta yhdistystä. Ratsastajalla on oltava vakuutus. 
Kaikki luokat ovat avoimia kaikille vammaisratsastajille myös omilla 
hevosilla. SRL:n luokitusta ei tarvita, joten jokainen voi osallistua mi-
hin luokkaan haluaa omien taitojensa mukaisesti. Hevoset jaetaan 
etukäteen. Ratsastajat saavat kokeilla hevosta 20 min ennen omaa 
suoritustaan. Jos ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda 
avustaja mukanaan. Teknisenä asiantuntijana toimii Anne Pakari-
nen. Kilpailujen johtajana on Arto Rekikoski ja PJ tuomarina toimii 
Päivi Anttila.
Luokat: luokka 1(ryhmä 1A ohjelma 3, 2006), luokka 2 (ryhmä 1B 
ohjelma 12, 2006), luokka 3 (ryhmä 2 ohjelma 22, 2006), luokka 4 
(ryhmä 3 ohjelma 32, 2006), luokka 5 (ryhmä 4 ohjelma 40, 2006). 
Kilpailuohjelmat kaikkiin luokkiin saa järjestäjiltä ja SRL:n nettisivuil-
ta. Kilpailut ovat 5. osakilpailu ratsastusseura Varsan sponsoroimas-
sa Cup-kilpailussa.
Lähtömaksu on 10 euroa/luokka ja hevosvuokra 10 euroa/luokka. 
Maksut maksetaan kilpailukansliaan. 
Ilmoittautumiset 15.7. mennessä: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. 
(02) 567 797, toimisto@huittistenratsastuskeskus.fi
Majoitustiedustelut: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. (02) 567 
797.

Huittisten Ratsastuskeskuksessa kilpailuihin tähtäävä valmennus pi-
detään pe-la. Ilmoittautumiset osoitetaan puhelimitse tai sähköpos-
titse suoraan Huittisten Ratsastuskeskukseen.
Lisätiedot: Anne Pakarinen, puh. 040 360 0802.
Kilpailupaikalla puffetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus.
Yhteistyössä: Ratsastusseura Varsa, Suomen Vammaisurheilu ja -lii-
kunta VAU ry ja Näkövammaiset Ratsastajat ry

vaMMaISRaTSaSTuSkILpaILuT
Vammaisratsastuskilpailut järjestetään 1. elokuuta 2010 klo 10.00 
Huittisten Ratsastuskeskuksessa.  Kilpailukanslia aukeaa klo 9.00. 
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n vuoden 2010 vammaiskilpailusään-
töjä. Muista tarkistaa itsesi ja hevosesi kilpailukelpoisuus: luokitus, 
rokotukset, vuosimaksu ja aluelupa. Mikäli tarvitset hevoset Huittis-
ten Ratsastuskeskuksesta, ilmoita siitä kuukautta aikaisemmin. Jos 
ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avustaja muka-
naan. Teknisenä asiantuntijana toimii Anne Pakarinen. Kilpailujen 
johtajana on Arto Rekikoski ja PJ tuomarina toimii Päivi Anttila.
Luokat: luokka 1 (ryhmä 1 a, aloittelijaohjelma 2010), luokka 2 (ryh-
mä 1b, aloittelijaohjelma 2010), luokka 3 (ryhmä II, aloittelijaohjelma 
2010), luokka 4 (ryhmä III, aloittelijaohjelma 2010), luokka 5 (ryhmä 
IV, aloittelijaohjelma 2010 rata B). Kilpailuohjelmat kaikkiin luokkiin 
löytyvät järjestäjältä, sekä SRL:n nettisivuilta.
Osallistumismaksu on 15 euroa/luokka ja hevosvuokra 10 euroa/
luokka. Mikäli ratsastaja tarvitsee lainahevosen, hän huolehtii hevo-
sen vuosimaksusta itse.  
Ilmoittautumiset 15.7. mennessä KIPAAN.
Majoitustiedustelut: Huittisten Ratsastuskeskus/Rekikosken Majoi-
tuspalvelut (02) 567 797. 
Lisätiedot: Anne Pakarinen, Huittisten Ratsastuskeskus, puh. 040 
360 0802, toimisto (02) 567 797, toimisto@huittistenratsastuskes-
kus.fi. 
Kilpailupaikalla puffetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus. 
Yhteistyössä: Ratsastusseura Varsa, Suomen Vammaisurheilu ja -lii-
kunta VAU ry ja Näkövammaiset Ratsastajat ry.

vaMMaISRaTSaSTukSEN  
kILpaILuHaRJOITukSET
Vammaisratsastuksen kilpailuharjoitukset järjestetään 26. syyskuu-
ta 2010 klo 10.00 Huittisten Ratsastuskeskuksessa. Kilpailukanslia 
aukeaa klo 9.00. 
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n vammaiskilpailusääntöjä. Kilpai-
lut ovat kilpailuharjoitukset. Ratsastajan tulee edustaa SRL:n jäsen-
seuraa, SOG tai muuta yhdistystä. Ratsastajalla on oltava vakuutus. 
Kaikki luokat ovat avoimia kaikille vammaisratsastajille myös omilla 
hevosilla. SRL:n luokitusta ei tarvita, joten jokainen voi osallistua mi-
hin luokkaan haluaa omien taitojensa mukaisesti. Hevoset jaetaan 
etukäteen. Ratsastajat saavat kokeilla hevosta 20 min ennen omaa 
suoritustaan. Jos ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda 
avustaja mukanaan. Teknisenä asiantuntijana toimii Anne Pakari-
nen. Kilpailujen johtajana on Arto Rekikoski ja PJ tuomarina toimii 
Päivi Anttila.
Luokat: luokka 1(ryhmä 1A ohjelma 3, 2006), luokka 2 (ryhmä 1B 
ohjelma 12, 2006), luokka 3 (ryhmä 2 ohjelma 22, 2006), luokka 4 
(ryhmä 3 ohjelma 32, 2006), luokka 5 (ryhmä 4 ohjelma 40, 2006). 
Kilpailuohjelmat kaikkiin luokkiin saa järjestäjiltä ja SRL:n nettisivuil-
ta. Kilpailut ovat 6. osakilpailu eli finaali ratsastusseura Varsan spon-
soroimassa Cup-kilpailussa. Samalla ratkotaan näkövammaisten rat-
sastajien mestaruus 2010.
Lähtömaksu on 10 euroa/luokka ja hevosvuokra 10 euroa/luokka. 
Maksut maksetaan kilpailukansliaan. 
Ilmoittautumiset 6.9. mennessä: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. 
(02) 567 797, toimisto@huittistenratsastuskeskus.fi
Majoitustiedustelut: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. (02) 567 797.
Huittisten Ratsastuskeskuksessa kilpailuihin tähtäävä valmennus pi-
detään pe–la. Ilmoittautumiset osoitetaan puhelimitse tai sähkö-
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postitse suoraan Huittisten Ratsastuskeskukseen.
Lisätiedot: Anne Pakarinen, puh. 040 360 0802.
Kilpailupaikalla puffetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus.
Yhteistyössä: Ratsastusseura Varsa, Suomen Vammaisurheilu ja -lii-
kunta VAU ry ja Näkövammaiset Ratsastajat ry

SaLIBaNDY
TuL:N ERITYISLIIkuNNaN SaLIBaNDYN  
MESTaRuuSkILpaILuT
Itä-Hakkilan Kilpa järjestää salibandyn erityisliikunnan mestaruus-
turnauksen 18. syyskuuta 2010 avoimet Vantaalla Tikkurilan urhei-
lutalolla. Turnaus pelataan alkusarjassa lohkoissa (4/lohko) ja päivän 
päätteeksi sijoitusottelut kaikista sijoista. Peliaika on 2x10 min ja si-
joitusotteluissa 2x15min. TUL:n kiertopalkinto turnauksen voittaja-
joukkueelle, kisamitalit sijoille 1-3, osallistujamitalit sijoille 4-8 sekä 
1 Fair Play -pelaaja palkitaan jokaisesta joukkueesta.
Osallistumismaksu on 100 euroa/joukkue.
Ilmoittautumiset 8.8. mennessä: Harry Seidler, harry.seidler@tik-
kurila.com, puh. 044 323 9862. Ilmoittautumisvahvistuksen jälkeen 
toimitamme laskun sähköisessä muodossa joukkueille. Mukaan 
otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä isäntäseuran lisäksi 7 joukku-
etta.
Ruokailumahdollisuus urheilutalon kahviossa noutopöydästä en-
nakkotilauksella, hinta noin 8,50 euroa/hlö

TaRkkuuSSuuNNISTuS
TaRkkuuSSuuNNISTuSkILpaILuT Ja  
-HaRJOITukSET kauDELLa 2010 
Tarkkuussuunnistus (Trail-O) on alunperin liikuntaesteisiä varten ke-
hitetty suunnistuslaji, jota nykyisin harrastavat tasapuolisesti niin 
vammattomat kuin vammaisetkin. Lajissa menestymisessä ei ratkai-
se henkilön liikuntakyky, vaan taito.
kilpaluokka: Kilpailuissa on yleensä yksi kilpailuluokka, Elit, joka 
vaatii jonkin verran kokemusta ja voimassaolevan kilpailulisenssin. 
Kaikkiin kilpailuihin voi kuitenkin osallistua myös ns. kuntosuunnis-
tuksena, jossa ei vaadita kilpailulisenssiä ja rastitehtävät ovat parem-
min aloittelijoille sopivia. 
Lajitietoa: Suomen Suunnistusliitto (www.suunnistusliitto.fi) ja 
Suunta-Seppot (www.suse.kopteri.net). 
Lisätiedot lajista ja tapahtumista: Pekka Seppä, puh. 0500 928 815, 
pekka.seppa@kopteri.net.
 •  Tarkkuussuunnistuksen Etelä-Pohjanmaan avoin aluemestaruus- 
  kilpailu ja kansallinen näyttökilpailu järjestetään 18. heinäkuuta  
  2010. (Paikka avoin.)
 •  Tarkkuussuunnistuksen Euroopan mestaruuskilpailu ja pohjois - 
  mainen maaottelu järjestetään 4.–7. elokuuta 2010, Mjölbyssä  
  Ruotsissa. Järjestäjä: Mjölby Rehns BK, www.rehnsbk.nu.
 •  Tarkkuussuunnistuksen maailmanmestaruuskilpailut järjes- 
  tetään 8.–13. elokuuta 2010 Trondheimissa Norjassa. Lisätie - 
  dot: www.wtoc2010.com.
 •  Tarkkuussuunnistuksen SM-kilpailut järjestetään 28. elokuuta
  2010. Järjestäjä: Keravan Urheilijat, www.keravanurheilijat.fi/ 
  suunnistus.
 •  Tarkkuussuunnistuksen ensimmäinen SM-Tempo, eli aikarastikil- 
  pailu järjestetään 29. elokuuta 2010. Järjestäjä: Keravan Urheili- 
  jat, www.keravanurheilijat.fi/suunnistus.

YLEISuRHEILu

YLEISuRHEILuN SM-kILpaILuT 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry sekä Huhtasuon Hiih-
to 2000 ry järjestävät yleisurheilun SM-kilpailut 4.–5. syyskuuta 

2010 näkö- liikunta- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirtoväelle Jy-
väskylässä (Harjun Stadion). Kilpailussa noudatetaan VAU:n SM-kil-
pailusääntöjä.
kilpailuluokat ja sarjat: liikunta-, näkö-, ja kehitysvammaisten luo-
kat: M/N, M/N19, M/N yli 50v ja elinsiirtoväen ikäluokat M/N: 18–
29v., 30–39v., 40–49v., 50–59v., 60–69v., 70+ 
SM kilpailuihin saavat osallistua kaikki luokitellut liikunta-, näkö- ja 
kehitysvammaiset sekä elinsiirron saaneet. Urheilijat luokitellaan 
omien kansallisten/kansainvälisten luokitusten mukaan. Lisäksi jär-
jestetään kilpailut avoimessa luokassa, johon voivat osallistua vam-
maisurheilijat, joilla ei ole luokitusta: liikuntavammaiset avoin (pys-
ty- ja tuoliluokka), näkövammaiset avoin ja kehitysvammaiset avoin. 
Järjestäjällä on oikeus yhdistää luokkia osanottajien lukumäärän vä-
hyyden vuoksi, kun osallistujia on vähemmän kuin 3. 
Lajit: 4.9. klo 12.00 alkaen: 100m, 400m, 800m, pituushyppy, kuu-
lantyöntö, linkopallo (näkövammaiset), pallonheitto (elinsiirtoväki), 
3-ottelu (kehitysvammaiset M/N), 5-ottelu (näkövammaiset, liikunta-
vammaiset M/N)
5.9. klo 10.00 alkaen: 200m, 1500m, 3000m, 3000m kävely, 5000m (ei 
elinsiirtoväki), korkeushyppy, kiekonheitto, keihäänheitto, 4 x 100m 
(M/N)
Huom! Kilpailun tarkempi aikataulu nähtävissä ilmoittautumisajan 
päätyttyä internetissä www.huhtasuonhiihto2000.fi ja tiedusteltavis-
sa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n toimistolta puh.(09) 
4257 9824.  
Osallistumismaksu on 8 euroa/laji ja se maksetaan 20.8. mennessä 
Huhtasuon Hiihto 2000 ry:n tilille: 529095-210561. Tiedoksi kilpaili-
jan nimi ja VAU YU SM 2010. Jälki-ilmoittautumismaksu on 24 euroa/
laji ja se maksetaan 31.8. mennessä samalle tilille. 
Majoitus: Scandic Jyväskylä, Vapaudenkatu 73, puh. (014) 330 3000.
Huoneita la–su, varauskoodi: VAU040910, huonehinnat: 68 
euroa/1hh, 78 euroa/2hh, 88 euroa/2+1hh. Tarjous voimassa 4.8. 
saakka. Varaukseen sisällytetty 2 invahuonetta, jotka varattava Nina 
Peltoselta, puh. 050 400 1532, nina.peltonen@vammaisurheilu.fi. Cu-
mulus Hotel Jyväskylä, Väinönkatu 3, puh. (014) 653 211.
Ilmoittautumiset 20.8. mennessä VAU:n verkkopalvelussa olevalla 
ilmoittautumislomakkeella (www.vammaisurheilu.fi/tapahtumaka-
lenteri) tai lähettämällä ilmoittautumislomakkeen postitse, Huhta-
suonhiihto 2000 ry, Nevakatu 1 F 13, 40340 Jyväskylä.  Ilmoittautu-
mislomakkeen voi tarvittaessa tilata Nina Peltoselta.
Huom. Jälki-ilmoittautuminen mahdollista 31.8. mennessä, maksu 
kolminkertainen/laji. 
Lisätiedot: Nina Peltonen, puh. 050 400 1532, nina.peltonen@vam-
maisurheilu.fi ja Elina Holopainen, puh. 045 139 7373, elina.holopai-
nen@vammaisurheilu.fi. 

kOuLuLaISTEN YLEISuRHEILukILpaILuT
Koululaisten yleisurheilukilpailut järjestetään 7. syyskuuta 2010 
klo 12.00–16.00 Harjun kentällä Jyväskylässä.
Sarja ja lajit:
T ja P 9v. S/HN (2001 ja sitä myöhemmin syntyneet)
T ja P 12v. S/HN (1998–2000 syntyneet)
- 3-ottelu: 60m juoksu, pituus ja pallonheitto
- 300m juoksu
T ja P 15v. S/HN (1995–1997 syntyneet)
T ja P 18v S/HN (1992–1994 syntyneet)
- 3-ottelu: 100m, pituus ja kuula
- korkeus
- 400m
Ilmoittautumiset 24.8. mennessä: Nina Peltonen, puh. 050 400 
1532, nina.peltonen@vammaisurheilu.fi. Ilmoita ilmoittautumisen 
yhteydessä osallistujan nimi ja yhteystiedot, syntymävuosi, lajit mi-
hin osallistut, saapumisaika Jyväskylään ja mahdollinen opastarve. 
Järjestäjät: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Jyväskylän 
Näkövammaistenkoulu, eri oppilaitosten opiskelijat Jyväskylästä.
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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 6308

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 heinä-syyskuu

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

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

Heinäkuu
30.6.–4.7. Sydän- ja keuhkosiirrokkaiden 
EM-kilpailut, (E) Växjö, Ruotsi
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 Trofeo Della Mole (L), 
Italia  
7.7. Tarkkuussuunnistuksen kuntokisa, 
Sipoo 
7.–12.7. Yleisurheilun avoimet INaS-fID 
EM-kilpailut (K), Varaždin, Kroatia   
8.–11.7. Sokkopingiksen praha Open (N), 
Praha, Tsekki 
10.7. kesäpäivä Boccia (joukkue) (L), 
Kangasala 
11.–15.7. golf Dutch Open (L), Alankomaat 
14.–16.7. Jalkapallon SO kv. kutsuturnaus 
(Helsinki Cup) (K), Helsinki 
16.–25.7. MM-kilpailut (ilma-ase) (L), 
Zagreb, Kroatia 
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 
18.7. Tarkkuussuunnistuksen Etelä-
pohjanmaan avoin aM-kilpailu ja 
kansallinen näyttökisa
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 
24.7. Ratamelonnan Special Olympics 
-kilpailut (K), Lahti 
24.–25.7. pyöräilyn SM-kilpailut (käsipyörät) 
(L), Hyvinkää 
27.7. kyläsaari Boccia (pari) (L), Pori 
27.–29.7. golfin SM-kilpailut (L, N, K, E), 
Hämeenlinna 
30.7. SO-beach volley (K), Yyteri, Pori 
31.7. III pomarkku Boccia (henk.koht) (L), 
Pomarkku 
31.7.–4.8. Ratsastusleiri kokeneille 
ratsastajille (K, L, N), Huittinen

 

Elokuu
1.8. vammaisratsastus kilpailuharjoitukset 
(K, L, N), Huittinen 
1.8. vammaisratsastuskilpailut (K, L, N), 
Huittinen 
1.–3.8. golfin Swedish Open (L), Söderby, 
Ruotsi 
3.–5.8. Sporttiklubin Lounais-Suomen 
Liikunnan Sporttislajileiri, Salo 
4.-7.8. Tarkkuussuunnistuksen EM-
kilpailut ja pohjoismainen maaottelu, 
Ruotsi, Mjölby
5.–8.8. pyöräilyn MM-kilpailut (tandem) (N), 
Cali, Kolumbia 
5.–8.8. Ratsastusleiri kaikentasoiset (K, L, 
N), Huittinen
7.8. vIII Törnävä Boccia (joukkue/pari) (L), 
Seinäjoki 
7.8. Jalkapallon pelikaverit-turnaus (K, L, 
N), Espoo 
7.8. Istumalentopallon 2. Beach volley SM-
osaturnaus (L), Rautavaara
7.–8.8. ammunnan kansallisen trapin 
SM-kilpailut (L), Orimattila 
7.–8.8. purjehduksen pM-kilpailut 
ja Ranking-kilpailu 3 (2.4mR) (L), 
Maarianhamina 
8.–9.8. Boccian SM-kilpailut (ulko, joukkue), 
Virrat 
8.–13.8. Tarkkuussuunnistuksen 
MM-kilpailut, Norja, Trondheim
8.–15.8. Elinsiirto- ja dialyysipotilaiden EM-
kilpailut, (E) Dublin, Irlanti 
8.–15.8. Jousiammunnan EM-kilpailut (L), 
Vichy, Ranska
9.-10.8.12.8. Erityisryhmien purjehdus-
kurssi, Turku
12.–15.8. Sokkopingiksen EM-kilpailut (N), 
Tukholma, Ruotsi 
13.–15.8. purjehduksen SM-kilpailut 
(2.4mR) (L), Helsinki
14.–15.8. ammunnan Trapin SM-kilpailut 
(L), Orimattila  
14.–15.8. ammunnan Skeetin SM-kilpailut 
(L), Siilijärvi  
14.–15.8. Boccian SM-kilpailut (ulko, 
joukkue/pari) (L), Kurikka 
15.–19.8. pyörätuolirugbyn Neljän maan 
turnaus (L), Kisakallio 
15.–21.8. uinnin MM-kilpailut (K, L,N), 
Eindhoven, Hollanti
15.–29.8. Jalkapallon EM-kilpailut (L), 
Glasgow, Skotlanti 
16.–21.8. keilailun avoimet EM-kilpailut 
(N), Helsinki 
21.8. kesä Boccia (joukkue) (L), Kurikka
21.–22.8. purjehduksen SM- ja Special 
Olympics -kilpailut (K, L, N), Espoo 
23.7.–1.8. voimanoston MM-kilpailut (L), 
Kuala Lumpur, Malesia
25.–29.8. Luontoleiri (L), Rantasalmi
26.8. Sporttiklubin sokkopingiksen 
kokeilutapahtuma (N, E, K, L), Helsinki
27.–29.8. golfin paris Open (L), Ranska
 

27.–29.8. purjehduksen Ruotsin mesta-
ruuskilpailut (2.4mR) (L), Mariestad, 
Ruotsi 
28.8. Ratamelonnan kansalliset kilpailut 
(K), Tampere
28.8. Tarkkuussuunnistuksen SM-kilpailut 
28.–29.8. Istumalentopallon 3. Beach 
volley SM-osaturnaus (L), Pajulahti
28.–29.8. purjehduksen Ranking-kilpailu 4 
(2.4mR) (L), Tampere
28.–29.8. Yleisurheilun SM-kilpailut (E, K, L, 
N), Jyväskylä
29.8. Jousiammunnan SM-kilpailut, ulko 
(L), Virrat 
29.8. porvoon maraton (L, N, K, E), Porvoo
29.8. Tarkkuussuunnistuksen 
Ensimmäinen SM-Tempo

Syyskuu
3.–5.9. pyörätuolitanssin Continents Cup 
(L), Venäjä
4.9. Boccian vI kivikylä Turnaus (joukkue) 
(L), Rauma 
4.9. Sporttiklubin ampumaurheilun 
kokeilutapahtuma (ilma-ase), Oulu
4.–5.9. purjehduksen Ranking-kilpailu 5 
(2.4mR) (L), Heinola
7.9. Sporttiklubin koululaisten 
yleisurheilukilpailut (N), Jyväskylä 
10.–12.9. pyörätuolicurlingin 
kansainvälinen turnaus (L), Kööpenhamina, 
Tanska 
10.–12.9. Sporttiklubin Nuori Toimija 
-koulutus (2. lähijakso), Pajulahti, Nastola
11.9. keilailun keilacup 1. osakilpailu (E, K, 
N), Lahti
12.9. Istumalentopallon Suomen Cup 
-turnaus (L), paikka avoin 
12.–14.9. golfin Norwegian Open (L), Larvik, 
Norja 
11.9. Boccian v Lempäälä Boccia (joukkue) 
(L), Lempäälä 
15.–26.9. pyörätuolirugbyn MM-kilpailut 
(L), Vancouver, Kanada 
17.–19.9. Yleisurheilun valtakunnallinen 
aluetapahtuma (L, N, K, E), Vuokatti 
17.–20.9. Jalkapallon Development 
Invitational Tournament (L), 
Skotlanti 
18.9. Sporttiklubin pöytätenniksen 
kokeilutapahtuma (E, K, N, L), Kuopio 
18.9. Salibandyn Special Olympics-turnaus 
(K), Vantaa 
18.9. Sporttiklubin pöytätenniksen 
kokeilutapahtuma, Kuopio
18.–24.9. Special Olympics Euroopan 
kesäkisat (K), Varsova, Puola 
19.–25.9. purjehduksen MM-kilpailut 
(2.4mR) (L), Hoorn, Hollanti
25.9. Nokia Boccia (henk.koht.) (L), Nokia
25.–26.9. Sokkopingiscupin 7. osakilpailu 
(N, E, K, L), Helsinki 
26.9. vammaisratsastus 
kilpailuharjoitukset (K, L, N), Huittinen 
26.9. vammaisratsastuksen 
mestaruuskisat (K, L, N), Huittinen



Kaikki maailman johtavat aktiivipyörätuolimerkit 
nyt PT-keskuksesta. Sopur-, Panthera- ja TiLite-

pyörätuoleista löydät varmasti sopivan.

PANTHERA X
- maailman kevein pyörätuoli

SOPUR HELIUM
- maailman kevein säädettävä 
  pyörätuoli

(4,2 kg, kuljetuspaino 2,1 kg) (6,4 kg, kuljetuspaino 4,1 kg)

KEVEIMMÄT
KELAUKSET

Koivuhaantie 2-4, 01510 Vantaa, Puh 020 7912 740, fax 020 7912 759
sähköposti: ptkeskus@ptkeskus.fi    www.ptkeskus.fi




