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toiminnanjohtaja Riikka Juntunen
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puheenjohtaja Pekka Hätinen 
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TILAUKSET JA 
OSOITTEENMUUTOKSET
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ILMESTYMINEN
 Ilmestyy Aineistot
nro 5 ke 1.12. ke 10.11.

KANNEN KUVA
Luontoleirillä narrattiin myös kaloja.
Kuva: Tarmo Loose
  
Toimitus pidättää oikeuden lyhentää, 
muokata sekä jättää julkaisematta 
toimitukselle lähetettyjä juttuja.

Työkaluja 
omaan liikkumiseen

Terveyttä edistävällä liikunnalla on monta nimeä ja muotoa. VAU:ssa ter-
veyttä edistävästä liikunnasta vastaavat harrasteliikunnan sekä lasten ja 
nuorten toimialat keskittyen liikunnan aloittamisen ja harrastamisen tuke-
miseen. Harrastamisen ajatus kattaa sekä kunto- ja terveysliikunnan että 
matalan tason kilpaurheilun. Tarkasti ajateltuna juuri Sinä ja lähes kaikki 
muutkin VAU:n jäsenyhdistysten jäsenet olette jossakin elämänne vaihees-
sa kuuluneet terveyttä edistävän harrasteliikunnan piiriin.

UKK-instituutin mukaan terveyskunnon osa-alueita ovat hengitys- ja ve-
renkiertoelimistön kunto, sujuva liikkuminen ja tasapaino, lihasvoima, ni-
velten liikkuvuus, luun vahvuus ja painonhallinta. Kunnon eri osa-alueiden 
liittäminen oman liikkumisen suunnitteluun ylläpitää monipuolista toimin-
takykyä. Tässä lehdessä on juttu UKK-instituutin liikuntapiirakasta ja sen ra-
kentamisesta itselleen sopivaksi. Yksi tärkeimmistä ajatuksista on se, että 
jokainen rakentaa itselleen sopivan mallin kunnon ylläpitämiseksi ja kehit-
tämiseksi - juuri se on mielekkään liikkumisen lähtökohta.

VAU:n Kuntokuu-tapahtumat kannustavat liikkumaan kuntokortin ja muun 
materiaalin avulla. Vuosittain syys- ja helmikuussa kuntokortteihin kerä-
tään merkintöjä jokaisesta 30 minuutin suorituksesta. Kyseessä ei ole kil-
pailu liikunnan määrästä, vaan siitä, että jokainen heräisi tarkastelemaan 
omaa liikkumistaan. Yhdessä liikuntapiirakan kanssa kuntokortti toimii 
erinomaisena kannustimena ja antaa helpon työkalun oman liikkumisen 
suunnitteluun ja seuraamiseen.

Tärkeintä on luoda itselleen sopiva ajatus liikkumisesta. Silloin, kun oma 
liikkuminen tuntuu mukavalta ja liikunnan ilo säilyy päivästä ja vuodes-
ta toiseen, on todennäköisesti löytänyt itselleen oikean tavan liikkua. Itse 
viihdyn yli kymmenen vuoden jälkeen edelleen miekkailun parissa. Mikä 
on sinun oma kuntoilumuotosi?
Liikutaan siis kaikki – yhdessä ja erikseen – kukin omaan tahtiin.

    

TEEMU LAKKASUO
TOIMIALAPääLLIKKö 
HARRASTELIIKUNTA JA ALUETYö
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TEKSTI OUTI LINdROOS
KUVAT TUIJA HELANdERIN KOTIALbUMI

Yleisurheilun lajiharjoitteet ovat tut-
tuja ja tärkeitä Tuija Helanderille. Hän 
harjoittelee joskus myös valmennus-
työnsä ohella. 

- Teen valmennettavieni mukana jos-
kus jotain itsekin. Hyppelen ja voin 
tehdä lyhyitä juoksuvetoja.
Urheiluseurassa Helanderille on tar-

jottu myös luottamustehtäviä, mutta 
hän on päättänyt keskittyä ”toimin-
tapuolelle” eli nuorten urheilijoiden 
valmentamiseen.

Kova kunto auttoi 
toipumaan sairaudesta
Vaikea keuhkosairaus LAM vaati 
keuhkosiirrännäisen vuonna 2000 
ja kuntoutuminen otti oman aikan-

Hyvä kunto tuo mukanaan 
paremman olon
Tuija Helander valmentaa nuoria aita- ja pikajuoksi-
joita Euran Raikussa. Olympiatason kilpailu-ura päät-
tyi aikanaan keuhkosairauteen, mutta valmentaja 
kuntoilee silti päivittäin - ja kilpaileekin.  

Teema
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sa. Sairaalassa Helanderille sanottiin, 
että harjoittelu onnistuu myös sän-
gyssä.
- Ennen keuhkosiirtoa tein lääkärin 
kehotuksesta hauisliikkeitä sängyssä 
maaten. Silloin, kun henki ei kulke-
nut, oppi todella arvostamaan liikun-
takykyä. 
Ainutlaatuisen kokemuksensa kautta 
Helander kertoo tätä nykyä uskotta-
vasti hyvästä kunnosta.
- Koen, että silloin kun kilpailee hui-

pulla, on tavallaan jäävi puhumaan 
hyvästä kunnosta. Fysiikka on tuol-
loin harjoitettu niin korkealle tasolle.
 

Sopivan tasoista 
harjoittelua 
Elinsiirron jälkeen liikuntakyky muut-
tui ja harjoitteet tulivat monipuoli-
semmiksi.
- Sairauteni aikana urheilutaustani 
auttoi paljon. Muutama päivä siirron 
jälkeen, sain alkaa liikkua. Pääsin kun-
topyörän päälle ja sitten aika nopeas-
ti jo kuntosalillekin. Muutos oli dra-
maattinen.  
Hyvä kunto helpottaa arkea konk-
reettisesti, sillä hylkimisenestolääki-
tys vaikuttaa elimistöön.
- Liikunta on hyvästä. Se lievittää lää-
kityksen haittavaikutuksia esimer-
kiksi rasva- ja sokeriaineenvaihdunta 
ja seratoniinin eritys pysyvät parem-
massa tasapainossa, sanoo Helander.   
Elinsiirtoväen liikunnassa on huomi-
oitava, ettei elimistön suorituskyky 
ole samanlainen kuin ennen siirto-
leikkausta.
- Keuhkojeni suorituskyky on alhai-
sempi, siksi harjoittelua on tehtävä 
vähitellen ja matalatehoisesti.   
Saman ohjeen Helander antaa mielel-
lään myös kaikille kuntoilua aloittavil-
le ihmisille.
- Kun lähtötaso on matala, kannattaa 
aloittaa varovasti ja vähän kerrallaan. 
Sellainen puuhastelu ja asiointikin 
riittävät, hän opastaa.
Alkuvaiheessa kuntoilun vaikutukset 
on helppo huomata, joten Tuija He-
lander jatkaa aidosti kannustaen.
- Pienelläkin muutoksella saa liikun-
nasta hyötyä. Kuntoiluun kannattaa 
varata sopiva hetki päivästä. Silloin 
tulee tehtyä.

Perhe kannustaa
Tuija Helanderin perheeseen kuuluu 
miehensä Teijon lisäksi kolme lasta. 
Heidän yhteinen liikuntaharrastuk-
sensa on sähly.
- Kaikki osaavat sählätä, joten sitä voi 
pelata porukalla. Sähly on hauskaa, 
sillä pihapelikentän voi rakentaa hel-
posti ja lähelle.  
Perheen ja kavereiden kannustama-
na kunnon kohotus onnistuu hyvällä 
tavalla. 

- Olen joskus pyytänyt Teijoa mukaan, 
jotta tulee liikuttua.
Perheen sisäinen kannustus, toimii 
myös toisin päin.
- Minä olen joskus ollut Teijon veturi-
na. Yhdessä liikkuminen lisää intoa. 

Liikkumista oman 
kiinnostuksen mukaan
Tuija Helander pelaa salibandyn lisäk-
si mielellään myös sulka- ja lentopal-
loa. 
- Oman kunnon ja liikkumisen ilon 
vuoksi kannattaa valita itseä kiin-
nostava laji tai liikuntamuoto. Sopi-
vaa lajia, porukkaa tai urheiluseuraa 
kannattaa etsiä vaikka netistä. Mah-
dollisuuksia on paljon, kun etsimisen 
uskaltaa aloittaa. 
Helander liikkuu mielellään sekä 
elinsiirtoväen vertaisporukassa että 
omassa yleisurheiluseurassaan. Hän 
kertoo voivansa tehdä kaikkia alle mi-
nuutin kestäviä suorituksia. Pitkäkes-
toinen harjoittelu on ainoa rajoite. 
- Pidemmälle hölkälle on joskus teh-
nyt mieli. Omaksi onnekseni en kos-
kaan ole ollut mikään maraton-fani, 
hän naurahtaa.

Ensimmäiset askeleet keuhkosiirron jäl-
keen.

Tuija Helanderin perheen yhteinen har-
rastus on sähly.
- Sähly on hauskaa ja sitä voi pelata lä-
hes missä tahansa, kertoo Tuija miehen-
sä Teijo rinnallaan.
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Info

Liikuntapiirakan ohje on 
helppo: liikkumista eri ta-
voin ja ajoin. Liikuntapii-
rakkaan on helppo lisätä 
tai vaihtaa täytteitä eli lii-
kuntaa mielen, kunnon ja 
tavoitteen mukaan.

Liikuntapiirakka on tehty viikoittai-
sen liikkumisen tueksi. Siitä näkee 
suosituksen mukaisen ajan, joka tu-
lisi viikossa vähintään liikkua. Suo-
situksessa sanotaan, että ”Paranna 
kestävyyskuntoa liikkumalla useana 
päivänä viikossa yhteensä ainakin 2 
t 30 min reippaasti tai 1 t 15 min ra-
sittavasti”. Liikuntapiirakan kuviosta 
voi helposti tarkistaa, millä lajeilla on 
mahdollista parantaa kestävyyskun-
toa tai miten harjoittaa lihaskuntoa 
ja liikehallintaa eri liikuntamuodoin. 
Liikuntasuositus on tehty 18-64-vuo-
tiaille.
Liikuntapiirakan taustalla on suoma-
lainen UKK-instituutti, joka on terve-
ydenhuollon alalla toimiva yksityi-
nen tutkimus- ja asiantuntijalaitos. 
UKK-instituutin tehtävänä on edis-
tää väestön terveyttä ja toimintaky-
kyä liikunnan ja muiden terveellisten 
elintapojen avulla. UKK-instituuttia 
ylläpitää Urho Kekkosen Kuntoins-
tituuttisäätiö. UKK-instituutin netti-
sivuilta (www.ukkinstituutti.fi) voi tu-
lostaa liikuntapiirakan myös tyhjänä. 

Piirakkavinkki
Täytä tyhjää liikuntapiirakkaa viikon 
ajan. Liikuntapiirakkaa täyttäessä 
huomaa pian, täyttyikö viikoittainen 
suositus vai jäikö minuutteja käyttä-
mättä. Jos esimerkiksi suosituksesta 
uupuu liikkumista tai tahti on ollut 
liian kepeä, niin suositukseen kan-
nattaa pyrkiä seuraavan viikon aika-
na. Kannattaa kuitenkin muistaa, että 
jokainen itse tietää toimintakykynsä 
ja jaksamisensa parhaiten. Kannattaa 
tunnustella vointia varsinkin, jos on 
lisännyt liikkumista. Liikuntaa ei tar-
vitse aina lisätä uusilla harrastuksilla, 
vaan vaihtaa lyhyet auto- tai bussi-

Teema
TEKSTI TIINA SIIVONEN
KUVA www.UKKINSTITUUTTI.FI

Herkuttele liikuntapiirakalla

Esimerkki viikoittaisesta suosituksesta 
syysliikuntaan:

maanantai:  pyöräily kauppaan ja takaisin  30 min.
tiistai:   kävely-/kelauslenkki  30 min
keskiviikko:  vesijuoksu   45 min
torstai:   kuntojumppa   40 min
perjantai:  haravointi tai muu pihatyö 30 min.
lauantai:  lavatanssit tai disco  90 min.
sunnuntai:  sienestys tai marjastus   90 min. 

Liikunnan riemua ja iloa!

matkat kävelyyn tai pyöräilyyn sekä 
huomioida arjen hyötyliikunnan as-
kareet (haravointi, sienestys) liikku-
miseksi. Jos viikoittainen suositus 
täyttyy, niin liikuntalajeja voit moni-
puolisesti ja mielen mukaan vaihdel-
la omaan liikuntapiirakkaan. 

Motivaatio ja säännöllisyys
Toisille hyvänä motivaattorina toimii 
lenkki- tai jumppakaveri - silloin ei 
tarvitse lähteä yksin liikkumaan. Ka-
verin kanssa tulee lähdettyä ja samal-
la saa toisesta tukea. Kaverin harras-

tus voi olla joku muukin kuin itsellä 
on, sillä joskus voi olla mukavaa tu-
tustua uusiin harrastuksiin. On hyvä, 
jos lenkkikaveri on samantasoinen 
kuin itsekin.
Liikkumiselle voi asettaa erilaisia ta-
voitteita, mutta on hyvä muistaa, et-
tei aseta rimaa heti liian korkealle. 
Liikuntaa voi aina lisätä!  Jokainen 
voi tehdä omat tavoitteensa. Ne voi 
tehdä myös yhdessä kaverin kanssa. 
Tavoitteiden kautta on hyvä muistaa 
säännöllisyys, sillä säännöllinen lii-
kunta auttaa tavoitteiden saavutta-
misessa. 
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ErKKI ALAJA ON 
MAINOSTOIMISTO 
PäHKINäN TOIMI-
TUSJOHTAJA, URHEI-
LUMARKKINOINNIN 
URANUURTAJA JA 
MONIPUOLINEN 
URHEILUMIES.

Kolumni
KUVA NINA JAKONEN

Minulla oli tilaisuus nauttia heinä-elokuun vaihteessa 
yleisurheilun EM-kilpailuista barcelonassa. Lämmin keli 
loi suotuisat puitteet aktiiviselle seuraamiselle. Katso-
mossa vallitsi upea tunnelma. Espanjalaiset ovat mainiota 
urheilukansaa. Omia ja muiden maiden urheilijoita kan-
nustettiin suurella intohimolla. Ihmetellä täytyy, miten Es-
panjalla riittää huippujuoksijoita lähes joka matkalle.

Suomen Urheiluliitto teki erinomaisen ratkaisun hakies-
saan yleisurheilun EM-kilpailuja 2012 Helsinkiin kuukaut-
ta ennen Lontoon olympialaisia. Kisoilla tulee olemaan 
suomalaisurheilijoille niin motivoiva kuin palkitseva mer-
kitys. Suurimmalle osalle suomalaisurheilijoista mitalisijat 
ovat mahdollisia EM-tasolla, mutta eivät enää MM-tasol-
la. Näin ollen tällaisen mahdollisuuden tarjoaminen koti-
kisoissa on parhaasta päästä oleva urheilukulttuuriteko. 
Kaikki me muistamme, minkä urheilukipinän Juha Väätäi-
nen sytytti maahamme omissa EM-kilpailuissamme vuon-
na 1971.

Vau!
Elokuun loppupuolella Kampin Narinkkatorilla järjestetty 
Paralympiapäivä oli mahtava vammaisurheilun voiman-

näyte ja näyteikkuna. Torilla ammuttiin, kelattiin, hiih-
dettiin, pelattiin curlingia, pyörätuolirugbya ja -korista ja 
tehtiin vaikka mitä. Tähtiurheilijat olivat hyvin mukana ja 
yleisö nautti päästessään kokeilemaan eri lajeja. Muham-
medin on mentävä vuoren luo – sen osoitti tämäkin ta-
pahtuma.

Mau!
Elokuun lopussa pidetyssä Suomi-Ruotsi yleisurheilumaa-
ottelussa käytiin myös ensimmäistä kertaa virallinen ke-
lausmaaottelu 100 metrin ja 800 metrin matkoilla. Vas-
taavat matkat ovat olleet aiemminkin mukana, mutta nyt 
kelausmaaottelu oli saanut virallisluonteisen leiman. 

Tästä hienosta ideasta heräsi jatkoajatus. Milloin Olym-
piastadionilla käydään virallinen paralympiamaaottelu 
Suomi-Ruotsi kaikissa yleisurheilulajeissa ja mahdollisesti 
vielä monilla muilla stadionille sopivilla lajeilla täydennet-
tynä? Olisiko tähän tarvetta ja kysyntää? Sopisiko se läpi-
vietäväksi yleisurheilumaaottelun rinnalla tasaveroisena 
niin, että molempien maaottelujen pisteet lasketaan yh-
teen? Näin katsojana hihkun jo etukäteen innosta asiaa 
ajatellessani. Hihkuuko kukaan muu?

Tsau!

”” Näin katsojana hihkun jo etukäteen innosta 
asiaa ajatellessani. Hihkuuko kukaan muu?”
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Teema TEKSTI OUTI LINdROOS
KUVAT KIRSTI PENNANEN

Kirsti Pennanen valmistui sosiono-
miksi vuonna 2007. Samalla hän löysi 
itselleen mielenkiintoisen työnkuvan 
ja työskentelee nyt Pohjois-Savon Nä-
kövammaiset ry:ssä. 
- Liikunnallisuus ja vapaamielinen 
asenne auttavat yhteistyöverkoston 
kokoamisessa. Yhdistystoiminnas-
sa on omat haasteensa, sillä sitoutu-
minen vapaaehtoistoimintaan ei ole 
enää yhtä pitkäaikaista kuin ennen.  
   - Varkaudessa voi tiedottaa vam-
maisten yhteistyöjärjestön nettisivu-
jen kautta (www.varkaudenvammel.
net). Yhteistyö Heikki Impivaaran 
kanssa on toiminut ja tuonut tapah-
tumiin lisää VAU:laisia osallistujia, hän 
mainitsee. 
Ryhmätoimintaa Varkaudessa järjes-
tetään ympäri vuoden. Osa ryhmistä 
kokoontuu kerran kuussa joku use-
ammin.
- Jokaisella paikkakunnalla on oma 
näkökulmansa. Pidän tärkeänä sitä, 
että vertaistoimintaa löytyy läheltä 
ja että se vastaa osallistujien tarpee-

seen. Yhdistävä teema tai ongelma 
saa ihmiset kokoontumaan ja sitou-
tumaan, kertoo Pennanen.

Liikuntaa työikäisille  
Pohjois-Savon Näkövammaisiin kuu-
luu Varkaudessa 23 työikäistä jäsentä. 
Heidän harrasteryhmänsä on alkanut 
viime vuonna. Tämä ikäryhmä innos-
taa Pennasta.  
- Kaikki eivät tunnu ymmärtävän, että 
myös  päivällä toimivan ryhmän ul-
kopuolella on halukkaita osallistujia. 
On hyvää jäsenpalvelua vastata myös 
niiden ihmisten tarpeisiin, jotka eivät 
ole eläkkeellä tai halua mukaan päi-
väryhmätoimintaan, hän kiteyttää.
Varkauden näkövammaisten kerhos-
sa toteutetaan liikuntaryhmiä päivi-
sin ja lajikokeiluja iltaisin ja viikonlop-
puisin. Opetusministeriön tukemana 
liikuntatapahtumiin on hankittu lisää 
avustajia ja erityisliikunnanohjaajan 
vetoapua. 
- Matkajärjestelyistä jokaisen osal-

listujan tulee huolehtia itse, mutta 
kuntosaliharjoittelun ja curlingin, kei-
lahallin sekä ratsastuksen osallistu-
mismaksuja voidaan tukea avustus-
rahalla. 
Liikuntaryhmät voidaan toteuttaa, 
jos osallistujia riittää viikoittain 3-10 
henkilöä. 
- VAU-tapahtumissa ehdittiin viime 
keväänä kokeilla pallo- ja pihapelejä 
sekä erilaisia pyöriä  ja muita liikun-
nan apuvälineitä. Syksyn aikana VAU-
liikuntatapahtumien lisäksi ohjelmas-
sa on tanssia, keilailua, ratsastusta, 
lumikenkäilyä ja hiihtoa.

Eväitä huippu-urheilusta
Kirsti Pennanen sai vuonna 2009 Pro 
Urheilu -tunnustuksen menestyksek-
käästä hiihtourastaan. Hän voitti pa-
ralympialaisissa viisi kultamitalia, yh-
den hopean ja pronssin. Pennanen 
on myös yleisurheillut kilpailumat-
koinaan 400 ja 800 metriä. 
- 15 vuoden kilpaurheilu opetti, ettei 
jossittelu edistä aktiivista elämää. Te-
kisin jotain, jos -asenne sai jäädä, sil-
lä rajoitteesta huolimatta lenkkipolku 
kutsui joka päivä.
Kirsti Pennanen piti alkuvuodesta 
PRO-tilaisuuden mm.  kilpailuaika-
naan harjoituksissa mukana olleille 
oppaille. Vieraslistalla oli yli 30 hen-
kilöä.

Varkautelainen Kirsti Pennanen innostuu hyvistä 
ideoista. Kansainvälisesti menestyksekkään kilpaur-
heilu-uransa jälkeen, hän panostaa liikuntatarjonnan 
lisäämiseen ja kannustaa varsinkin työikäisiä mukaan 
yhdistyksiin ja vammaisurheiluun. 

Yhdistystoimija hyvän 
liikuntaidean taustalla

VAU-tapahtumissa kokeiltiin viime kevään aikana mm. pallo- ja pihapelejä sekä erilaisia pyöriä. Pyörän selässä Kirsti Pennanen (kuva 
oik.).
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Näkövammaisten liikuntaryhmä tutustui tänä vuonna kirkkovenesoutuun (vas.). VAU:n koulutuspäivästä saatiin  paljon uusia ideoita 
yhdistysten liikuntatoimintaan.

Info

Yhteistyö Varkauden Invalidien ja 
Pohjois-Savon Näkövammaisten 
kesken alkoi kahden urheilijan pa-
nostuksella.
- Kirsti Pennanen on menestyksek-
kään uransa vuoksi ollut julkisuu-
den henkilö tällä paikkakunnalla. 
Itse toimin vammaisneuvostossa ja 
aktiivisesti myös Leppävirran Urhei-
lijoissa, joten siltä pohjalta on yh-
teistyöhön lähdetty, Heikki Impi-
vaara kuvaa.
Hän kehuu urheiluseuraansa ja ker-
too toimivansa liikunnan ja urheilun 
saralla monessa roolissa.
- Meidät pyörätuolinkäyttäjät kut-
suttiin kelaamaan oman pituinen 
matka veteraanien rullahiihdon SM-

kilpailuihin. Olen toiminut tapah-
tumissa myös kirjurina, joten eri-
laiset tehtävät ovat rikastuttaneet 
elämää. Talkootekijöistä on pulaa, 
Heikki Impivaara sanoo ja kannus-
taa kaikkia mukaan.
Syksyllä Varkaudessa startataan 
VAU:n paikallisen liikuntatoimikun-
nan nimissä, jotta sopivaa liikuntaa 
ja urheilua olisi tarjolla halukkaille.
- Odotan mielenkiinnolla sitä, mil-
laiseksi VAU:n paikallisen liikunta-
toimikunnan järjestämä toiminta 
muotoutuu. Viime toukokuussa jär-
jestetyssä kokeilutapahtumassa oli 
jo mukana invalidiyhdistyksen jäse-
nistön lisäksi myös näkö- ja kehitys-
vammaisia henkilöitä, kertoo Impi-

vaara.
Matala liikunnan aloittamiskynnys 
on molempien toiveena.
- Olemme järjestäneet tapahtumia, 
joissa erilaisiin liikuntalajeihin saa 
tutustua. Toivoisin, että valikoimas-
sa olisi lajeja, joita voi tehdä tavalli-
silla välineillä. Linkopalloa ja vaikka 
saappaanheittoa, jota pääsee heti 
kokeilemaan, toteaa Impivaara.
Alku on ollut lupaava: Käpykankaan 
Urheilukentän esittelytapahtumas-
sa oli mukana lähes kuusikymmen-
tä osallistujaa ja perinteiseen jump-
paan on uimahallilla saatu uusia 
VAU:laisia osallistujia.

Yhteisin voimin uusia tapahtumia - ja lisää liikkujia

TEKSTI: OUTI LINdROOS

- Illasta tuli todella hieno ja silloin ta-
jusin, kuinka paljon sosiaalinen piirini 
on urheilun ansiosta laajempi ja mi-
ten paljon eväitä sain elämääni, Pen-
nanen kertoo hymyillen.
- Hiihtoladulla tutustuin myös erilai-
siin ihmisiin. Joidenkin läheisiksi tul-
leiden ihmisten kanssa tarjoamme 
apua edelleen vastavuoroisesti. 
Oman kilpaurheilu-uran vaikutus 
kuuluu myös Pennasen puhuessa 
nuorille.
- Ehkä kilpailu-urani näkyy puheta-

vassa. Haluan avata käsitystä siitä, 
mitä kaikkea vammainen voi tehdä. 
Pidän esillä myös sitä kysymystä, mit-
kä asiat ihmisessä oikein loppujen lo-
puksi merkkaavat.

Avarakatseisuutta 
toiminnan taustalla 
Varkauteen ollaan perustamassa 
VAU:n paikallista liikuntatoimikuntaa, 
joka ideoisi toiminnalle sopivia sisäl-
töjä.
- Perustamiskokous pidetään nyt 

syyskuussa, jotta toimintaa voidaan 
suunnitella osallistujille sopivaksi.
Intohimoiselle urheilun puolestapu-
hujalle tuntuu riittävän töitä. Kirsti 
Pennanen kokee, että hänen vahvuu-
tensa on vapaamielisyys. 
- Olen mielelläni se taustaihminen, 
organisoija, johon voi ottaa yhteyt-
tä ja joka tietää, kuka toimii ja missä. 
Pidän työssäni myös yhdistyskentän 
antamasta näköalasta.
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Jouppilanvuori, Seinäjoki 
4,5 km
+ Tasainen esteetön luontopolku, 
pohja kivituhkasta ja leveys 3 m.
+ Laajat palvelut: Liikuntakeskus, laa-
vu, esteetön wC, pistoke (esimerkiksi 
sähköpyörätuolin akun lataamiseen), 
kota, venelaituri, peliympäristö.
+ Erittäin informatiiviset verkkosivut
(www.elamysliikunta.fi)

Hossa, Suomussalmi 3 km
+ Hossan Luontokeskuksessa laajat 
vapaa-ajanpalvelut.
+ Luontopolulla esteetön wC.
– Ei tarkkaa tietoa Internetissä es-
teettömyydestä.

Könkäänsaari, rovaniemi 
1,5 km
+ Esteetön luontopolku, pitkospuin 
rakennettu.
+ Esteettömiä palvelurakennuksia.
– Vähän tarkempaa tietoa.

Nuuksio, Espoo, Vihti, 
Kirkkonummi 
+ Haukkalammen läheisyydessä ja 
Kattilan alueella helpompaa maas-
toa, vanhoja tienpohjia.
+ Uusi Löydä Nuuksio -hanke, hel-
pottaa esimerkiksi matkapuhelinso-
velluksella luonnossa käymistä.
– Vähän tietoa esteettömyydestä in-
ternetissä.

Siuntion 
Hyvinvointikeskus, Siuntio 
+ Esteetön luontoliikuntapuisto, 
noin 1 km
+ Laadukkaat palvelut lähellä.
 – Vähän tietoa esteettömyydestä.

Lisäksi mainintana Helsingin Viikissä 
sijaitsevalla Puumerkki-luontopolul-
la (vain reilut 300 metriä) on huomi-
oitu näkövammaiset kohokartoin ja 
infotaulujen pistekirjoituksin, myös 
Evo-keskuksella on rakenteilla sa-
mantapainen luontopolku.
Kaiken kaikkiaan verkkosivuilta löy-
tyvä tarkempi tieto on vähäistä. Vaik-
ka polut ovat esteettömiä, ei sivuil-
la kerrota, millä tavalla. Useimmille 
kartoillekaan ei ole merkitty missä 
esteettömiä palveluita on. Luonto-

Esteettömiä luontoelämyksiä

Vertailussa luontopolut
Metsät ja vesistöt tarjoavat luonnossa liikkujille moni-
puolisia mahdollisuuksia virkistäytymiseen ja harrasta-
miseen. Monet kunnat ja kaupungit ovat laajentaneet 
virkistystarjontaansa ja samalla huomioineet luonto-
matkailun eri kohderyhmiä.

TEKSTI EEVA PAASIKARI KUVAT AIJA SAARI

Jouppilanvuoren esteetön kuntoreitti on monipuolisuudessaan ja tiedotuksessaan 
ylitse muiden. Kaikki tieto Seinäjoen kaupungin ja Ilmajoen kunnan alueen elämys-
liikuntakohteista ja –palveluista löytyvät Lakeuden elämysliikuntaportaalista osoit-
teessa www.elamysliikunta.fi.

Luonto on syksyisin värikkäimmil-
lään ja täynnä luonnonantimia sie-
niä ja marjoja. Vertailussa lähdettiin 
tarkastelemaan esteettömiä luonto-
polkuja, jotka kattaisivat palveluil-
laan mahdollisimman monet kohde-
ryhmät. Esimerkiksi Metsähallitus on 

listannut verkkosivuillaan yli sata es-
teetöntä retkikohdetta kautta maan. 
Esteettömien luontokeskusten lisäksi 
on tarjolla luontopolkuja, ja poluil-
la taukopaikkojen varusteluun kuu-
luvat esteettömiksi mitoitellut mm. 
käymälät, puuvajat ja katokset.

Hannu Salo on Jouppilanvuoren esteettömän kuntoreitin ja Seinäjoen elämysliikunta-
portaalin ydinhahmoja.
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Näppäile nettiin

Esteettä 
luontoon 
liikkumaan 
-verkosto
VAU:n koordinoima 
Esteettä luontoon liik-
kumaan –verkosto 
kokoontuu vuosittain 
jakamaan ideoita ja 
kehittämään luontolii-
kunnan esteettömyyt-
tä. 

Tänä vuonna  verkosto kokoon-
tui 5.-6. syyskuuta tutustumaan 
Seinäjoella Jouppilanvuoren 
esteettömään kuntoreittiin ja 
Paukanevan rakenteilla oleviin 
pitkospolkuihin. Seuraavaa ver-
kostotapaamista suunnitellaan 
Vuokattiin elokuulle 2011.
Mikäli olet kiinnostunut esteet-
tömästä luontoliikunnasta ja ha-
luat mukaan verkostoon, ilmoita 
yhteystietosi Aija Saarelle (aija.
saari@vammaisurheilu.fi).

Hile Meckelborg (vas.) esittelee verkos-
tovieraille digitaalista vesivaakaa polun 
kaltevuuden mittaamiseen.

poluilla on tällä hetkellä keskitytty 
myös enemmän fyysisiin esteisiin, 
sillä tiedon jakaminen ja tiedon es-
teettömyys ovat jääneet vähemmäl-
le huomiolle. Opasteiden laadusta ei 
myöskään ollut tietoa. 

Mikäli haluaa saada tarkkaa tietoa 
vierailtavasta luontopolusta, kannat-
taakin ottaa suoraan yhteyttä koh-
teeseen ja kysyä esimerkiksi polun 
rakennusratkaisuista, kohokartoista 
ja pistekirjoitustauluista. Ja loppujen 
lopuksi Suomessa luonto on lähellä 
kaikkia, joten oman luontopolun voi 
aloittaa aivan kotirappuselta. 
Luontopolkujen vertailu koostuu si-
dosryhmien kokemuksista kyseisissä 
kohteissa. Määrittelimme luontopo-
lun olevan vähintään kilometrin pi-
tuinen. Laajaan luontopolkujen kir-
joon kannattaa tutustua osoitteessa 
www.luontoon.fi/esteettä.

reittiluokitusjärjestelmä 
ohjaa esteettömyyteen

Suomen Latu kehittää ja ylläpi-
tää valtakunnallista ulkoilun ja lii-
kunnan merkkistandardeissa vah-
vistettua reittiluokitusjärjestelmää 
kouluttamalla reittiluokittelijoita ja 
levittämällä tietoa reittiluokitukses-
ta. Luokitusta käytetään myös kan-
sainvälisesti. Esteettömiä reittejä 
luokitellaan joko normaalina tai vaa-
tivana pyörätuolireittinä, ja ne arvioi-
daan ja testataan ajatellen pyörätuo-
lin ja rollaattorin käyttäjiä. 

www.suomenlatu.fi
www.luontoon.fi/esteetta

Vuonna 2009 Esteettä luontoon liikkumaan -verkoston jäsenet kokoontuivat Vaattun-
gissa. Isäntänä toimi Metsähallituksen Erkki Tuovinen (etualalla).
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Liikuntalakiuudistus lykkäytyy
Opetus- ja kulttuuriministeriön val-
mistelema esitys uudesta liikun-
talaista on siirtymässä seuraavalle 
hallituskaudelle. Lakiesitys oli tarkoi-
tus esitellä eduskunnalle vielä tänä 
syksynä. 
Ylitarkastaja Hannu Tolosen mukaan 
lakivalmistelun lykkääntymisessä on 
kyse sekä ministeriön syksyn priori-
teettilistasta että liikuntalain koko-
naisuudistuksen tarpeesta. 
- Laki on nyt ollut jo toistakymmen-
tä vuotta voimassa, ja uudistamistar-
vetta on syytä arvioida 10 vuoden vä-
lein. Alun perin tämäkin lakiesitys oli 

tarkoitus valmistella laajemmin. 
Valmisteltu lakiesitys typistyi kä-
sittelemään liikun tajärjestöjen val-
tionapukelpoisuutta, läänien liikun-
tapaikkahankkeiden alarajaa ja 
Valtion liikuntaneu voston roolia. Kan-
santerveys- ja vammaisjärjestöjen 
kannalta keskeisin muutosehdotus oli 
kohta, jossa niiden liikuntatoiminta 
olisi rajattu valtionapukel poisuuden 
ulkopuolelle. Keskeisemmin muutos 
olisi koskettanut SoveLi:n jäsenjärjes-
töjä.

Lähde: Soveli-info 4/2010

Pohjoismainen vammaisurheilu-
järjestö NordHIF (Nordiska Handi-
kappidrottsförbundet) on toiminut 
kuuden maan yhteisenä foorumina 
etenkin huippu- ja kilpaurheiluasiois-
sa jo vuodesta 1976 lähtien. Sen kaut-
ta on järjestetty myös pohjoismaisia 
kilpailutapahtumia, nuorten leiri ja 
esimerkiksi joukkueiden yhteisiä lää-
käripalveluja. Vammaisurheilun muu-
tokset, kuten integraatio, koveneva 
tulostaso ja rekrytoinnin ongelmat 
edellyttävät tiiviimpää yhteistyötä 
kuten koulutuksia.
Kööpenhaminassa elokuun lopulla 

järjestetyn pohjoismaisen strategi-
aseminaarin seurauksena päätettiin, 
että yhteistyötä laajennetaan. Esi-
merkiksi Tukholmassa 27.-28. mar-
raskuuta 2010 toteutettava luokitte-
lukonferenssi saattaa laajentua joka 
toinen vuosi toteutettavaksi koko 
vammaisurheilua koskevaksi koulu-
tustapahtumaksi.
Tulevaisuudessa pohjoismaisesta yh-
teistyöstä Suomen osalta vastaa vam-
maisurheilun kovin kärki, VAU:n uusi 
toiminnanjohtaja riikka Juntunen 
ja Paralympiakomitean pääsihteeri 
Antti Heikkinen.

Hae Ahos-
apurahaa
Ahos-apurahaa voidaan myöntää 
Suomen Vammaisurheilu ja –lii-
kunta VAU ry:n piirissä toimivalle 
ohjaajalle, valmentajalle, koulut-
tajalle tai urheilijalle kotimaisiin tai 
ulkomaisiin vammaisurheiluun ja/
tai erityisliikuntaan liittyviin opin-
toihin. Apuraha ei ole tarkoitettu 
perus- tai ammatilliseen koulutuk-
seen tai urheilijan omaan valmen-
tautumiseen tai kilpailumatkaan. 
Koulutusta tulee voida hyödyntää 
VAU:n toiminnassa. Etusijalla ovat 
ohjaajat ja valmentajat, jotka
 
- sosiaalisista ja/tai taloudellisista 
syistä eivät ilman apurahaa pys-
tyisi osallistumaan koulutukseen 
- eivät ole saaneet Ahos-säätiöl-
tä apurahaa aikaisemmin tai joil-
la edellisen apurahan saamises-
ta on kulunut pidempi aika tai 
- joilla itsellään on liikunta- tai nä-
kövamma tai vastaava.

Apurahan haku
Apurahaa voi hakea kaksi kertaa 
vuodessa. Hakuaika päättyy hel-
mi- ja lokakuun viimeinen päivä. 
Apurahaa haetaan lomakkeella, 
joita on saatavilla VAU:n verkko-
palvelusta (www.vammaisurheilu.
fi -> Materiaalit) sekä VAU:n toi-
mistosta. Myöhästyneitä ja puut-
teellisia hakemuksia ei käsitellä. 
Apurahaa ei myöskään voi hakea 
jälkikäteen. Hakuajan päättymi-
sen jälkeen VAU:n koulutustyö-
ryhmä toimittaa hakemukset ja 
oman lausuntonsa Ahos-säätiöl-
le. Ahos-säätiö tiedottaa myöntä-
mänsä apurahat VAU:n toimistoon 
noin kahden kuukauden kuluessa 
hakuajan päättymisestä. Yleensä 
hakijalta edellytetään noin 20%:n 
omavastuuta haetusta summasta.

Lisätiedot: VAU, Aija Saari, puh. 
040 506 4208, aija.saari@vammais-
urheilu.fi.

Lyhyesti

Pohjoismainen yhteistyö laajenee

KUVA OKM
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Huipulla TEKSTI HEIdI LEHIKOINEN
KUVAT KATI KAUHANEN, JUSSI SALMINEN/UIMALIITTO

Uinnin integraatio laajenee ja syvenee

”Paljon on vielä työtä, mutta 
paljon on vammaisuinnissa 
tehtykin”
Uinnissa integraatio on edennyt viidessä vuodessa as-
kel askeleelta huippu-urheilusta harrastetasolle ja yh-
teisestä maajoukkuetoiminnasta toimitsijoihin. Uinti 
on myös yksi harvoja vammaisurheilulajeja, jossa on 
monta tosissaan lajiin satsaavaa nuorta.

- Integraatio eteni vuoden 2008 syys-
kuuhun asti huippu-uinti edellä, sen 
jälkeen mukaan tuli harrastepuo-
li, valmentajat ja seurataso. Vuoden 

2009 alusta kaikki huippu-uimarit 
ovat kuuluneet Unicef Team Lon-
doniin, nyt pari vuotta Uimaliitossa 
päätoimisena vammaisuinnin koor-

dinaattorina ja valmennuspäällikkö-
nä toiminut Kati Kauhanen  kertaa  
integraation kehitystä. Valmentaji-
en tietoisuus vammaisuinnista on li-
sääntynyt, lisäksi tuomarit ja toimit-
sijat alkavat Kauhasen mukaan ”olla 
kartalla”. Kaksi ykkösluokan tuomaria 
on kouluttautumassa myös vammai-
suintiin. Uinti on Suomessa toinen la-
jiliitto, jossa vammaisurheilun parissa 
on päätoiminen työntekijä. Kauha-
sen työsopimus muutettiin äskettäin 
määräaikaisesta toistaiseksi voimas-
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sa olevaksi, mikä osaltaan helpottaa 
pitkäjänteisen työn suunnittelua.
- Paljon on vielä työtä, mutta pal-
jon on vammaisuinnissa tehtykin.  
Tuoreimpiin kehitysaskeliin Uima-
liitossa kuuluu vammaisten ja vam-
mattomien SM-kilpailujen yhdistä-
minen, joka toteutuu ensimmäisen 
kerran tammikuussa. Huippu-uinnil-
lakin menee hyvin: Pekingin para-
lympialaisissa finaalissa uinut Antti 
Latikka on saanut seuraa kolmesta 
lähes saman ikäisestä uimarista, jois-
ta elokuun MM-kilpailuissa Meri-
Maari Mäkinen ui kahdesti finaaliin. 
Moniin muihin vammaisurheilulajei-
hin verrattuna uinnissa onkin jopa 
useita nuoria urheilijoita, jotka teke-
vät ammattimaisessa valmennukses-
sa määrätietoisesti töitä päästäkseen 
huipulle.
- Uimarit ovat viime vuosina ke-
hittyneet, ja heille on myös löy-
tynyt haastajia. Taustalle on pe-
rustettu nuorten ryhmä, jossa on 
neljä uimaria, Kauhanen iloitsee. 
Mäkinen kehuu erityisesti yhteisen 

maajoukkueen leirityksiä ja sitä myö-
tä tulleita valmentautumisen tukipal-
veluita.
- Ne tukipalvelut, kuten fysiotera-
peutin apu ovat olleet suurin asia. 
Tietysti on ollut hienoa myös päästä 
samaan porukkaan ja näyttää, mitä 
tämä meidän puoli on. Mielestäni 
kaikki toimii tällä hetkellä hyvin ja on 
hyvin tasa-arvoista, ei ole mitään va-
littamista, Mäkinen sanoo.

ratatila seuratason 
haasteena
Seuratasolla espoolaisessa Cetukses-
sa on eniten toimintaa, mutta aktiivi-
sia seuroja on muitakin. Meri Mäki-
nen kuuluu puolestaan vantaalaisen 
Poseidonissa edustusryhmään, jossa 
hänen lisäkseen harjoittelee saman-
aikaisesti 14 uimaria. Mäkinen ui joko 
erillisiä, pelkästään hänelle tehtyjä 
harjoitusohjelmia tai yhteistä ohjel-
maa sovellettuna.
- Merillä syy harjoitteiden eriyttä-
miseen on joko vamma sinällään 
tai vamman aiheuttama vammatto-

mia hitaampi uintivauhti, kun taas 
jonkun muun harjoittelua eriyte-
tään esimerkiksi päälajin tai fyysi-
sen suorituskyvyn erityispiirteiden 
mukaan. Käytäntö ei kuitenkaan 
eroa muiden uimareiden harjoitte-
lusta eli meillä harjoitteet ovat usein 
joka tapauksessa yksilöllisiä, ja yksi-
lön erikoispiirteet on otettava val-
mennuksessa huomioon, Mäkisen 
valmentaja Antti Kauhanen sanoo.
Kauhanen pitää seuratasolla vam-
maisuimareiden integroinnin suu-
rimpana haasteena usein erilaisen 
uintivauhdin aiheuttamia ongelmia, 
kun ratatilaa on rajoitetusti käytössä.
- Toivoisinkin vammaisurheilun etu-
järjestöjen ja uimaseurojen yhteistyö-
tä lisäratojen saamiseksi. Vammaisuin-
ti on hyvässä nousussa. Moni varmasti 
mielellään ottaisi vammaisuimarei-
ta valmennettavakseen, kunhan tilaa 
vaan löytyy, Kauhanen uskoo.             
Uutena esimerkiksi Järvenpään Uin-
tiklubi on aloittamassa yhteistyötä 
paikkakunnalla toimivat Invalidiliiton 
koulutuskeskuksen kanssa.

Vammaisuimarit Antti Latikka, Meri-Maari Mäkinen ja Leo Lähteenmäki kuuluvat uinnin Unicef Team London -ryhmään.
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Info

Huipulla TEKSTI JA KUVA NINA JAKONEN

Suomi isännöi marraskuussa pyörä-
tuolicurlingin MM-karsintakilpailuja 
Lohjalla. Maajoukkue on harjoitellut 
tiiviisti ja unelma elää.
- Jokainen joukkueen jäsen lähtee sii-
tä, että sijoitumme kotiturnauksessa 
kahden parhaan joukkoon. Tavoite 
on realistinen ja mahdollinen - sa-
malla se tietäisi MM-paikkaa Prahas-
sa 2011, kertoo joukkueen varakap-
teeni Tuomo Aarnikka.
Vantaalainen hurahti pyörätuolicur-
lingiin kolme vuotta sitten. Laji vei 

Tavoitteena sopivasti 
määrämittainen

Pyörätuolicurling rantautui Suomeen seitsemän vuot-
ta sitten. Paljon on ehtinyt tapahtua lajin parissa, sillä 
seuraavaksi Suomen maajoukkue hakee paikkaa vuo-
den 2011 MM-kilpailuihin.

mennessään saman tien.
- Joukkueurheilu, jossa ratkaisevat 
suoritukset tehdään itsenäisesti, on 
kiehtovaa. Laji on vaikea teknisesti 
ja mielenkiintoinen taktisesti, listaa 
Aarnikka vaativan lajin kiehtovuutta.

Paralympialaji vuodesta 
2006
Aarnikka harjoittelee tiiviisti niin 
maajoukkueen mukana kuin Oulun-
kylän paikallisarjaa pelaavan Panthe-

ra Teamin kanssa. Jääaika on tärkeää, 
jotta heittotekniikka ja pelitaktiikka 
kehittyvät.
- Maajoukkueemme on loistava ko-
konaisuus hyviä persoonia, joilta 
löytyy todellinen rakkaus lajiin. Jo-
kainen tuo oman ripauksensa jouk-
kueeseen valmentajista lähtien.
Aarnikan rooli joukkueessa on neljäs 
heittäjä, joka heittää ottelussa ja jo-
kaisessa päässä joukkueen kaksi vii-
meistä kiveä. Vastuu on kova, mutta 
henkinen kantti kestää.
- Haasteet ovat aina tervetulleita! 
Ratkaisevat paikat ovat aina kiehto-
neet, joten en ole ottanut viimeisen 
heittäjän roolista mitään ylimääräisiä 
paineita. Epäonnistunutta heittoa ei 
kannata liikaa murehtia, vaan suun-
nata huomio tuleviin heittoihin, nau-
rahtaa Aarnikka.

Kapteenin salat
Pyörätuolicurlingin pelitaktiikka on 
kapteenin vastuulla. Suomen jouk-
kueessa pelin tahdin määrää Vesa 
Hellman. Kotikisoissa kannattaakin 
kiinnittää huomiota myös kapteenin 
toimintaan.
- Kapteeni on tärkeässä roolissa luo-
dessaan koko joukkueen taktiikan 
- hän määrää koko pelin kulun. Kap-
teenin merkeistä vuorossa olevalle 
heittäjälle selviää minkälainen heitto 
milloinkin heitetään: mihin suuntaan 
kierre suunnataan, millä nopeudella 
kivi heitetään eli kuinka pitkälle kivi 
liukuu, minne tähdätään tai mitä ki-
veä poistetaan, kertoo Tuomo Aar-
nikka.

Pyörätuolicurlingin 
MM-karsintakilpailut
• 7.-12.11. Kisakallio, Lohja
• Suomen joukkue: Riitta Särösa-
lo, Sari Karjalainen, Markku Kar-
jalainen, Tuomo Aarnikka, Vesa 
Hellman ja Pekka Pälsynaho sekä 
valmentajat Lauri Ikävalko, Jari 
Laukkanen ja Vesa Kokko.
• osallistuvat maat: Kiina, Tanska, 
Suomi, Ranska, Italia, Japani, Lat-
via, Venäjä, Slovakia ja Sveitsi
• MM-karsintakilpailun kaksi pa-
rasta maata selviytyy vuoden 
2011 MM-kilpailuihin

Suomen joukkue on valmis kotikisojen koitokseen, joten myös kotiyleisöltä toivotaan 
kannustusta. Tuomo Aarnikka ja Riitta Särösalo ovat iskussa. - Valmistautuminen on suju-
nut hyvin, joten kotikisoista on lupa odottaa hyvää tulosta, kertoo Aarnikka.
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Paralympiakomitea järjesti osana 
Lontoon paralympialaisten valmen-
tajien mentorointiohjelmaansa vie-
railun Lontooseen 13.-16. syyskuuta. 
Mukana oli Paralympiakomitean val-
mennuspäällikön Kimmo Mustosen 
lisäksi 9 eri paralympialajien valmen-
tajaa. Seuraavien paralympialaisten 
ja olympialaisten järjestäjäorganisaa-
tio LOCOG toimi vierailun isäntänä. 
Ryhmä sai tilannekatsauksen para-
lympialaisten valmistelujen suhteen 
ja pääsi tutustumaan kilpailupaikko-
jen ja paralympiakylän rakennusvai-
heisiin. Ohjelmassa oli myös Lontoon 
lähialueen harjoituskeskuksiin tutus-
tumista.
- Merkittävä uudistus aikaisempiin ki-
soihin verrattuna on se, että LOCOG 
tukee paralympiakomiteoita maksi-
missaan 25  000 punnan edestä har-
joitusleireistä paikan päällä aiheutu-
neita kustannuksia, kuten majoitus, 
ruokailut, valmennuskeskusmaksut 

jne. Ainoastaan matkat Lontooseen 
ja takaisin täytyy hoitaa itse, Para-
lympiakomitean valmennuspäällikkö 
Kimmo Mustonen sanoo.

Seitsemän uutta lajia 
ehdolla rion 2016 
paralympialaisiin

Seitsemän lajia pyrkii uusina lajeina 
ohjelmaan Rion 2016 paralympialai-
siin. Hakemuksensa ovat jättäneet 
sulkapallo, kehitysvammaisten kori-
pallo, melonta, golf, sähköpyörätuoli-
salibandy, taekwondo sekä triathlon. 
Arvioinneissa huomioidaan muun 
muassa lajin harrastus- ja kilpailutoi-
minnan maailmanlaajuista levinnei-
syyttä, harrastaja- ja kilpailijamääriä, 
kansainvälisen toiminnan organisoin-
tia ja lajin sopivuutta eri vammaryh-
mille.
Mahdollisista uusien urheilumuoto-

jen lisäämisestä päättää Kansainväli-
sen Paralympiakomitean (IPC) hallitus 
joulukuussa. Suomalaisittain listan 
mielenkiintoisimpia lajeja ovat melon-
ta, taekwondo, spt-salibandy ja golf. 
- Näkemykseni mukaan melonta on 
yksi vahvimmista Rioon pyrkivistä 
lajeista ja on hienoa, että suomalai-
set ovat menestyksekkäästi muka-
na toiminnassa heti alkuvaiheesta 
lähtien, viittaa Mustonen viittaa 
Henry Mannin elokuussa luokas-
saan saavuttamaan MM-pronssiin. 
Taekwondossa Suomen Matti Sai-
ranen voitti toukokuussa käydyis-
sä vammaistaekwondon järjestyk-
sessään toisissa MM-kilpailuissa niin 
ikään pronssia. Spt-salibandyssa Suo-
mi on ollut mukana toiminnassa usei-
ta vuosia ja on tällä hetkellä maa-
ilman rankinginlistan viides. Myös 
Suomen vammaisgolfissa on aktiivis-
ta toimintaa ja myös kansainvälisiltä 
kentiltä on tullut menestystä.

TEKSTI HEIdI LEHIKOINEN KUVA ANTERO AALTONEN

Valmentajat hakivat oppia 
Lontoosta 

Sähköpyörätuolisalibandy on yksi seitsemästä lajista, jotka ovat ehdolla Rion 2016 paralympialaisiin.
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Lyhyesti

Catani-stipendien 
haku käynnissä
Guy Catanin lahjoittamat sti-
pendit käytetään vammaisten 
laskijoiden hiihdonopettajakou-
lutukseen. Tuki on tarkoitettu 
henkilölle, joka osallistuu Suo-
men Hiihdonopettajat ry:n (SHO-
RY) järjestämälle hiihdonohjaa-
jakurssille kaudella 2010-2011. 
Etusijalla ovat hakijat, jotka ei-
vät ole aikaisemmin osallistuneet 
SHORY:n kurssille. 
- Lahjoitus on tarkoitettu vam-
maisille laskijoille, jotka haluavat 
kouluttautua hiihdonohjaajiksi. 
Mikäli hiihtokoulussa on opet-
tajana vammainen henkilö, on 
myös vammaisilla harrastajilla 
matalampi kynnys tulla mukaan 
lasketteluharrastuksen pariin, ki-
teyttää Catani lahjoituksensa ide-
aa.
Catani –stipendit myönnetään 

vuonna 2010 hakemusten perus-
teella kolmelle vammaislaskijalle. 
Hakemus on vapaamuotoinen ja 
siitä tulee ilmetä hakijan tiedot 
sekä perustelut stipendin saan-
nille. 
Stipendihakemukset tulee toi-
mittaa 18.10. mennessä säh-
köpostitse Suomen Vammais-
urheilu ja –liikunta VAU ry:n 
alppihiihdon lajikoordinaatto-
ri Suvi Aholle (suvi.aho@vam-
maisurheilu.fi). Stipendin saajil-
le ilmoitetaan henkilökohtaisesti 
viikon 42 aikana. Stipendien saa-
jien tulee olla paikalla stipendien 
luovutustilaisuudessa SkiExpo –
messuilla 5.-7.11.2010.
Lisätiedot: Suomen Vammaisur-
heilu ja –liikunta VAU ry, lajikoor-
dinaattori Suvi Aho, suvi.aho@
vammaisurheilu.fi.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on myöntänyt 43 
talvilajien urheilijalle yhteensä 418 125 euroa verottomina ur-
heilija-apurahoina. Valmentajatukea myönnettiin yhteensä 
149 000 euroa. Apurahat myönnetään veikkausvoittovarois-
ta. Apurahan tavoitteena on taata urheilijalle taloudellinen pe-
rusturva ammattimaista harjoittelua ja valmentautumista var-
ten. Verovapaa urheilija-apuraha on 15 000 tai 7 500 euroa. 
Vammaisurheilijoille  myönnettiin seuraavat apurahat: suuri apu-
raha Maija Löytynoja (hiihto) ja Ilkka Tuomisto (kuvassa)(hiihto) 
sekä pieni apuraha Katja Saarinen (kuvassa) (alppihiihto).

Vammaisurheilun Tuki ry
Vammaisurheilun Tuki 
ry tukee vammaisurhei-
lijoita taloudellisesti ja 
tekee vammaisurheilua 
tunnetuksi mm. Tuki-
jalka-lehden avulla. Ta-
voitteena on yhteiskun-
nallisesti lisätä tietoisuutta vammaisten 
henkilöiden harrastus- ja kilpailutoimin-
nasta, ja tukea heidän mahdollisuuksiaan 
kilpailla lajissaan kansallisella tasolla. Yh-
distys on toiminut jo 25 vuoden ajan Tam-
pereella ja on ainoa laatuaan koko maassa.
Tukea myönnetään yhdistyksen kulloisen-
kin taloudellisen tilanteen mukaan. Pää-
asiallisesti tukea myönnetään SM-kilpai-
lujen matka- ja majoituskustannuksiin, 
kaikissa kuluissa on omavastuuosuus. Ur-
heiluvälinehankintoja voidaan tukea vain 
osittain, harvoin ja tapauskohtaisesti. Jos 
osallistuminen on mahdollista vain avus-
tajan kanssa, myönnetään tukea myös 
avustajan vastaaviin kuluihin.
Hae rohkeasti tukea! Hakemuslomake löy-
tyy Vammaisurheilun Tuki ry:n nettisivuilta 
osoitteesta www.vutry.net.

Vammaisurheilu-
seminaari Jyväskylässä
Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitos järjestää 
vammaisurheiluseminaarin 23. marraskuuta 2010 klo 
8.30-15.30 Jyväskylän Hipposhallin auditoriossa. Yhteis-
työssä ovat mukana Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry, Suomen Paralympiakomitea ja Kilpa- ja huippu-
urheilun tutkimuskeskus KIHU.
Seminaari on avoin kaikille vammaisurheilusta kiinnostu-
neille, liikunta-, terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijoil-
le, opettajille, ohjaajille, vanhemmille ja avustajille. Semi-
naari on maksuton.
Seminaariohjelma sisältää tietoa mm. KIHU:n vammais-
huippu-urheiluprojekteista, vammaisurheilusta Suo-
messa, Paralympiakomitean Tie Tähtiin -järjestelmästä, 
kehitysvammaisten Special Olympics- ja INAS-FId-toi-
minnasta sekä nuorisotoiminnan haasteista ja erityisky-
symyksistä. Ohjelmassa on myös käytäntöä urheilijoiden 
ja valmentajien opastuksella, mm. näkövammaisurheilua, 
ekoaseammuntaa, havainnollistavia pelejä, leikkejä ja ko-
keiluja sekä pyörätuolikelaus- ja kelkkalaskettelusimu-
laattorit.
Ilmoittautumiset 18.11. mennessä ja lisätiedot: Eero La-
pinkero, eero.lapinkero@jyu.fi, puh. (014) 260 2106.
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Henry Mannin katse on tähdätty tulevaisuuteen. Tavoitteet ratakelaajana on asetettu Lontoon jälkeisiin paralympialaisiin.

Sportin iloa

- On kiva kiertää yksin sitä rataa. 
Se on melkein parasta, kun illal-
la kiertää yksin rataa. Ja kelaus on 
mediaseksikästä, Manni nauraa. 
Kuuden liikunnallisen lapsen per-
heessä Manni omaksui liikunnan elä-
mäntavakseen jo varhain. Kelauk-
seen nyt 18-vuotias urheilija innostui 
SIU:n Sporttiklubileirillä 15-vuotiaana. 
- Sain ensin Karjalaisen Markun van-
han tuolin ja sitten parin kuukauden 
päästä oman. Valmentajani rauno 
Saunavaaran kanssa yhteistyö on 
toiminut, sairaan hyvin on mennyt.
Monien muiden lajien taitamisesta 
huolimatta ratakelaus on silti Mannin 

TEKSTI HEIdI LEHIKOINEN KUVAT SUVI AHO, HENRY MANNIN KOTIALbUMI

 
Henry Mannin lajivalikoima maalla ja vedessä on melkoinen, mutta tuore ratame-
lonnan MM-pronssimitalisti satsaa kuitenkin ensisijaisesti ratakelaukseen.

Liikunnan suurkuluttaja 
viihtyy radalla ja vedessä

ykköslaji. Kehitystäkin on tullut, sillä 
ajat ovat vuosittain parantuneet. Ny-
kyään satasen ennätys kirjataan lu-
kuihin 15,60, kun se vielä ennen tätä 
kautta alkoi 17:llä.
- Meillä oli tavoitteena alle 16,5 se-
kunnin aika satasella tähän kau-
teen. Itse ajattelin, että 15-alkuisen 
jos saisi tänä vuonna. Pidemmät 
matkat ovat minulle parempia, kun 
startti ei ole niin hyvä. Keskipitkil-
lä matkoilla jalat eivät niin haittaa. 
Hieman vanhempaan Esa-Pekka 
Mattilaan verrattuna juuri lähtö tuo 
suurimman eron.
- Maksiminopeus on oikeastaan 

aika sama, siinä ei ole suuria ero-
ja. Siinä lähdössä se ero tulee, 
Manni vertaa itseään Leo-Pekka 
Tähden lähimmäksi suomalais-
haastajaksi nousseeseen Mattilaan. 
Mannin tavoitteet ovat Lontoon jäl-
keisissä paralympialaisissa.
- Lontoo on ihan liian lähellä. Uskon, 
että minulla on kelaajana aika paljon 
annettavaa vielä. Taso kovenee koko 
ajan.

Tähden tavoin myös Manni viihtyy 
koripallokentillä. Eikä Tähden jälkien 
seuraaminen sillä sarallakaan kuulos-
taisi hullummalta.
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- Vanhempana haluan treenata ja pa-
nostaa koripalloon, Manni kertoo.

Liikuntaneuvojan opinnot 
liikuttavat myös
Liikunnan suurkuluttajan opiske-
lupolkukin löytyi liikunnan parista. 
Manni opiskelee Pajulahdessa liikun-
taneuvojaksi, mikä nostaa liikunnan 
parissa vietettyjä tunteja viikossa 
entisestään. Toisen vuoden opiskeli-
ja aikoo suorittaa koulunsa urheilun 
ohessa neljässä vuodessa.
- Viime vuonna koulua oli kahdeksas-
ta neljään ja siitä puolet liikuntaa. Sen 
jälkeen vielä omat treenit, niin aika 
harvoin tuli viikossa alle 30 tuntia lii-
kuntaa. Harjoitteluni on muutenkin 
monipuolista, kesällä enemmän ke-
lausta, mutta käyn myös uimassa ja 
melomassa. Talvella sitten koripalloa, 
Manni kertoo.
Aivan puskista Manni ei Puolaan me-
lonnan toiseksi suomalaiseksi MM-
edustajaksi kysyttäessä lähtenyt, sillä 
hänellä on vahva lajitausta kanootti-
poolossa monen vuoden ajalta.

- Melonta on hyvää treeniä selälle. 
Poolossa tulee myös hyvin keskivar-
talon kiertoja, suunnanvaihtoja ja 
spurtteja. Ratamelonta on ehdolla 
paralympialajiksi Rioon 2016. Jos laji 
ohjelmaan tulee, Manni uskoo tason-
kin nousevan ja kovenevan. Vedes-
sä Manni viihtyy myös sukeltamalla, 
sillä hän on P2-luokan laitesukeltaja. 

Liikunnan lisäksi Mannin aikaa täyt-
tää kirjojen kuuntelu. Hän opiskelee 
mielellään ja on kiinnostunut tieto-
kirjoista.
- Kuuntelen niitä ajaessa ja lenkillä. 
Tavallaan sekin on urheiluun liitty-
vää, mutta on mukava kuunnella kir-
joja, joista oppii jotain.

Sportin iloa

Henry Manni on liikunnan suurkuluttaja. - Kanoottipoolo on kuulunut lajivalikoimaan jo 
monen vuoden ajan, kertoo ratakelauksen ykköslajikseen nostava Manni.

Tiedustelut ja tilaukset:
Tarja Pohjonen, puh. 050 352 4531, tarja.pohjonen@invalidiliitto.fi,  
Invalidiliitto ry, Mannerheimintie 107, 00280 HELSINKI, www.i-puoti.fi

i-puoti on sekä verkkokauppa että myymälä. 
Meiltä löydät turvan, terveyden ja hyvän mielen 
tuotteita – lahjaksi tai itselle!

Tuotteet ovat myrkyttömiä ja mikroaaltouunin kestäviä.

Rauhoittavat kuuma-/kylmä-
sandaalit, 18,75 e,
turvotukseen, särkyyn ja 
verenkiertohäiriöihin 

Napakasti paikallaan pysyvä kuuma-/
kylmähansikas, 15,00 e,
nivelvaivoihin ja urheiluvammoihin

Kaikki kuuma-/kylmätuotteet - 25 %
joulukuun 2010 loppuun 

VAU:n jäsenille ja työntekijöille 
muut tuotteet - 10 %

Monikäyttöinen kuuma-/
kylmäkääre, 28,90 e,
pohkeeseen, reiteen ja  
kyynärpäähän

080910_i_puoti_VAU_183x122.indd   1 8.9.2010   13:11:24
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Sporttiklubin lajileirit
Sporttiklubin istumalentopalloleiri järjestetään 16. loka-
kuuta 2010 Pajulahden liikuntakeskuksessa Nastolassa. 
Leiri alkaa lauantaina klo 9.00 ja päättyy noin klo 18.00. 
Osallistujien on hyvä olla paikalla hyvissä ajoin ennen klo 
9.00.
Päivän aikana käydään monipuolisesti läpi istumalento-
palloon liittyviä lajiharjoitteita. Opetuksesta vastaavat is-
tumalentopallovalmentajat ja maajoukkuepelaajat. Leirin 
ohjelman aikana on leirin puolesta yleisavustus. Mikäli lei-
riläinen tarvitsee henkilökohtaista avustusta, tulee muka-
na olla oma avustaja. 

Osallistumismaksu on 80 euroa, joka sisältää opetuksen, 
lounaan ja päivällisen, osallistujavakuutuksen ja muut lei-
riohjelmaan liittyvät asiat. Mukana tulevat henkilöt voivat 
halutessaan osallistua lounaalle ja päivälliselle omakus-
tannehintaan.  Osallistujien on hoidettava matkajärjes-
telynsä sekä matkoista aiheutuneet kustannukset itse. 
Varustauduthan sisäliikuntavarustein (t-paita, verryttely-
housut, sisäpelikengät)!
Ilmoittautumiset 11.10. mennessä ilmoittautumislo-
makkeella. Lisätiedot: VAU ry, lajikoordinaattori Suvi Aho, 
puh. 0400 933 312, suvi.aho@vammaisurheilu.fi. 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää 
Sporttiklubin yleisurheiluleirin 14.–16. tammikuuta 2011 
Kuortaneen Urheiluopistolla. Leiri on tarkoitettu kaikille 
yleisurheilusta kiinnostuneille yli 12-vuotiaille liikunta-, 
näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirtoväen nuoril-
le (1998 ja aiemmin syntyneet) tai vastavammautuneille 
henkilöille. Leiri alkaa perjantaina 14.1. klo 18.00 ja päät-
tyy sunnuntaina 16.1. klo 14.00.
Yleisurheiluleirillä käydään monipuolisesti läpi vammais-
yleisurheilulajeja ja -harjoitteita. Leirin opetuksesta vastaa-
vat omat leiriohjaajat. Mukaan voi tulla vain kokeilemaan 
eri yleisurheilulajeja ja tutustumaan yleisurheiluharjoitte-
luun. Leiriläisten käytössä ovat myös tarvittavat yleisurhei-
luvälineet. Leiriohjelman aikana on leirin puolesta yleisa-
vustus. Mikäli leirille osallistuja tarvitsee henkilökohtaista 

avustusta, tulee mukana olla oma avustaja.
Majoitus on järjestetty Kuortaneen urheiluopiston tilois-
sa. Huoneet ovat tarvittaessa liikuntaesteettömät. Ruo-
kailut tapahtuvat seisovasta pöydästä. Leiriläisten on 
hoidettava matkajärjestelynsä ja matkoista aiheutuneet 
kustannukset itse.
Osallistumismaksu on 90 euroa/hlö sisältäen täysihoi-
don, opetuksen, ohjauksen, leirivakuutuksen ja välinei-
den käytön. Sama hinta koskee myös leiriläisen avustajia 
ja vanhempia.

Ilmoittautumiset 15.12. mennessä ilmoittautumislomak-
keella. Lisätiedot: VAU ry, lajikoordinaattori Elina Holopai-
nen, puh. 045 139 7373, elina.holopainen@vammaisurhei-
lu.fi.

Sporttiklubin kelkkajääkiekkokoulu järjestetään 23. loka-
kuuta 2010 Kisakallion urheiluopistolla, Lohjalla. Kelkka-
jääkiekkokoulu alkaa lauantaina klo 9.00 ja päättyy noin 
klo 16.30. Osallistujien on hyvä olla paikalla hyvissä ajoin 
ennen klo 9.00.
Päivän aikana käydään monipuolisesti läpi kelkkajääkiek-
koon liittyviä välineitä ja lajiharjoitteita. Opetuksesta vas-
taavat kelkkajääkiekon maajoukkuepelaajat. Käytössä 
ovat myös tarvittavat kelkkajääkiekkovarusteet. Leirin oh-
jelman aikana on leirin puolesta yleisavustus. Mikäli leiri-
läinen tarvitsee henkilökohtaista avustusta, tulee mukana 
olla oma avustaja. 

Osallistumismaksu on 80 euroa, joka sisältää opetuksen, 
lounaan ja päivällisen, jäävuokrat, osallistujavakuutuksen 
ja välineet sekä muut ohjelmaan liittyvät asiat. Mukana 
tulevien henkilöt voivat halutessaan osallistua lounaalle 
ja päivälliselle omakustannehintaan.  Osallistujien on hoi-
dettava matkajärjestelynsä sekä matkoista aiheutuneet 
kustannukset itse. Varustauduthan lämpimästi, sillä jää-
hallissa on kylmä!
Ilmoittautumiset 11.10. mennessä ilmoittautumislo-
makkeella. Lisätiedot: VAU ry, lajikoordinaattori Suvi Aho, 
puh. 0400 933 312, suvi.aho@vammaisurheilu.fi. 

YLEISUrHEILULEIrI

ILMOITTAUTUMINEN SPOrTTIKLUBIN LAJILEIrILLE

KELKKAJÄÄKIEKKOKOULU

ISTUMALENTOPALLOLEIrI

Ilmoittautuminen tulee tehdä ilmoittautumislomak-
keella www.vammaisurheilu.fi -verkkopalvelussa. Ilmoit-
tautumisen yhteydessä on kerrottava leirille osallistuvan 
henkilön nimi ja avustajan nimi, yhteystiedot, puhelin-
numero ja sähköpostiosoite, kuvaus vammasta, mahdol-

linen apuvälineen käyttö ja miten vamma/pitkäaikaissai-
raus näkyy liikkumisessa, avustuksen tarve, lupaus valo-/
videokuvaamiseen ja muut sellaiset seikat, jotka ohjaaji-
en on mielestäsi hyvä tietää.
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Sportin iloa

JUNIOR GAMES –kisat 
Jyväskylässä
Vammaisurheilun JUNIOR GAMES –kisat järjestetään Jy-
väskylässä 24. marraskuuta 2010. Kilpailulajeina ovat 
yleisurheilun kolmiottelu, sokkopingis ja sukkulaviesti. 
Kilpailut alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 17.00 mennes-
sä. Kilpailut etenevät non stop –periaatteella, ainoastaan 
sokkopingiksessä ja sukkulaviestissä on erillinen aikatau-
lu. Myös juoksu- ja kelausmatkat voi kilpailla entiseen 
tapaan joko non-stop -erässä tai järjestäjien aikataulut-
tamassa ns. kilpaerässä avajaisten jälkeen klo 11.30. Il-
moittautumiset kilpaerään tehdään etukäteen ilmoittau-
tumislomakkeella. Kaikki tulokset huomioidaan edelleen 
luokittain riippumatta siitä kummassa erässä (non-stop 
tai kilpaerä) juoksun/kelauksen suorittaa.

Sarjat 
- alle 13-vuotiaat
(1998 ja sitä myöhemmin syntyneet, liikunta, näkö- ja ke-
hitysvammaiset, elinsiirrokkaat sekä avoin luokka)
- alle 16-vuotiaat
(1995-1997 syntyneet, liikunta-, näkö- ja kehitysvammai-
set, elinsiirrokkaat sekä avoin luokka)
- alle 19-vuotiaat
(1992-1994 syntyneet, liikunta-, näkö- ja kehitysvammai-
set, elinsiirrokkaat sekä avoin luokka)

Kilpailuluokat 
L1-L3 pt-luokat, L4-L5 kävelevät, b1-b2 näkövammaisten 
luokat, K kehitysvammaisten luokka, E elinsiirrokkaat, A1-
A2 avoimet luokat.
Luokittelusta on saatavilla tarkempi selvitys vammaisur-
heilujärjestöistä.

Lajit  
Alle 13-vuotiaat voivat kerätä kilpailukorttiinsa halu-
amansa lajisuoritukset, vähintään kolme.
 
Alle 16- ja alle 19-vuotiaiden kilpailulajit:
Kolmiottelu – liikuntavammaisten luokat  
L1: aikarata, tarkkuuspallo ja spt-slalom
L2: 30 m kelaus, tarkkuuspallo ja pt-slalom
L3: 60 m kelaus, pt-slalom ja pallon heitto
L4: 60 m juoksu,  turbokeihäs ja kuula
L5: 60 m juoksu, turbokeihäs ja kuula
  
Kolmiottelu – avoin luokka
A1: 60 m juoksu, pituus ja turbokeihäs
A2: 60 m juoksu, pituus ja turbokeihäs
  
Kolmiottelu – näkövammaisten luokat
B1: 60 m juoksu, pituus ja kuula
B2: 60 m juoksu, pituus ja kuula

Kolmiottelu – kehitysvammaisten luokka
K: 60 m juoksu, pituus ja kuula
Kolmiottelu - elinsiirrokkaiden luokka
E: 60 m juoksu, pituus ja kuula

Sokkopingis – kilpailulaji kaikille, paitsi pt-luokille (L1-L3)

Sukkulaviesti – liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset, elin-
siirrokkaat sekä avoin luokka omissa joukkuesarjoissaan
Sarjat: L, A, b, E ja K (4 hengen sekajoukkueet)

Alle 13-vuotiaiden sarjoissa palkitaan kaikki osallistujat, 
jotka ovat keränneet vähintään kolme lajisuoritusta. Alle 
16- ja alle 19-vuotiaiden sarjoissa palkitaan kolme parasta 
kilpailijaa sarjoittain. Kaikille kilpailijoille jaetaan JUNIOR 
GAMES -diplomi. Sukkulaviestissä voittajajoukkueelle jae-
taan pokaali. Mikäli sarjaan osallistuu vähintään neljä (4) 
joukkuetta, palkitaan kolme (3) parasta joukkuetta JUNI-
OR GAMES -mitaleilla osallistujien iästä riippumatta. Eri-
koispalkintona jaetaan Paras kannustus -kilpailun kierto-
palkinto.

Kilpailupaikalla on mahdollisuus ruokailuun Hipposhallin 
kahviossa. Ruokailun hinta on 6,50 euroa/henkilö. Kaik-
ki ruokailuvaraukset ja arvio ruokailuajasta on tehtävä 
29.10. mennessä suoraan Hipposhallin kahvioon: Mirja 
Korvenranta, puh. (014) 621  517, monnarinlounaskahvi-
la@luukku.com. Ruokailun voi maksaa käteisellä tai las-
kulla. Ruokamenu: pastalounas. Kaikkiin ruokiin sisältyy  
salaatti, juoma, leipä ja jälkiruoka. Hipposhallilta löytyy 
myös kisaravintola, josta voi ostaa  pikkupurtavaa ja juo-
mista. Ruokailu klo 10.30-15.00.

Majoitusta voi kysellä retkeilyhotelli Laajarista, puh. (014) 
2667053, info@laajavuori.com,  www.laajavuori.com. Hin-
nat: 29,50 euroa/hlö/2hh/vrk ja 26,50 euroa/hlö/4hh/vrk. 
Hinnat sisältävät  aamupalan, lakanat ja iltasaunan. Päi-
vällishintoja voi tiedustella Laajarista. Lisätietoa Jyväsky-
län  majoitusliikkeistä löytyy osoitteesta: www.jyvasky-
lanseutu.fi/matkailu. Majoitusvaraus on tehtävä 29.10. 
mennessä suoraan retkeilyhotelli Laajariin. Mainitse vara-
ustunnus: ”Junior Games”.

Ilmoittautumiset 29.10. mennessä: Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta VAU ry, Maija Etholén, Radiokatu 20, 5. 
krs., 00240 Helsinki, toimisto@vammaisurheilu.fi.

Lisätiedot: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, 
Tuomas Törrönen, tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi
puh. 050 408 6151
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Your Move Suurtapahtuma kutsuu 13-19-vuotiaat sport-
taamaan, kokeilemaan uusia lajeja ja kokemaan ainut-
kertaisia elämyksiä 27.5.-1.6.2011. Tapahtumapaikkana 
toimii Helsingin Olympiastadionin ympäristö. Menossa 
mukana on myös Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry.

Your Move SPOrT -viikonloppu 27.-29.5. urheiluseurojen nuorille
-  mukana yli 40 lajia
-  urheiluun tavoitteellisesti suuntautuneiden nuorten Talent Sport: lajiharjoitte-
 lua, demoja omatoimisesta harjoittelusta, oletko urheilija -testit, lajikokeiluja, nuorten urheilumessut
-  urheiluseurassa harrastavien nuorten Active Sport: leirejä ja turnauksia
-  hullut japanilaiset -tyyppisiä toimintaratoja 
-  huippuesiintyjiä ja kohtaamisia huippu-urheilijoiden kanssa 
-  VAU järjestää SPORT-viikonlopun aikana kaksi leiriä: maalipallo ja Special Olympics Unified koripallo

Your Move ACTION -päivät 30.5.-1.6. koulujen liikuntapäiviä ja luokkaretkiä varten
-  yläkoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen liikuntapäiviä ja luokkaretkiä varten
-  50 lajia esittäytyy: ohjattuja lajikokeiluja, vapaata tutustumista eri lajeihin, näytöksiä
-  hullut japanilaiset -tyyppisiä toimintaratoja 
-  huippuesiintyjiä, huippu-urheilijoita ja hyvää, rentoa fiilistä
-  VAU:n Nuoret toimijat järjestävät ACTION-päivien aikana kaikille avoimen Sporttitorin

Lisätiedot: VAU, Tuomas Törrönen, puh. 050 408 6152, tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi.
Lipunmyynti Suurtapahtumaan alkaa marraskuussa. Suurtapahtuma on vuoden 2011 suurin liikuntatapahtu-
ma Suomessa. Paikalle odotetaan 50 000 nuorta!

Your Move 
Suurtapahtuma 2011

Tilaa Vammaisurheilu & -liikunta -lehti!Tilauskuponki

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:

SÄHKÖINEN LEHTI
MAKSUTTA

Lehtitilaukset osoitteella Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry/lehtitilaus,  Radiokatu 20, 
5. krs., 00240 Helsinki tai toimisto@vammaisurheilu.fi tai  Maija Etholén, puh. (09) 4257 9824.
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Ympäri Suomea järjes-
tettävät alueelliset lasten 
liikuntaleirit kokosivat 
tänäkin kesänä tuhansia 
lapsia liikunnan ja urhei-
lun pariin. Liikunnallises-
sa leirimenossa oli mu-
kana myös vammaisia ja 
erilaisin tavoin tukea tar-
vitsevia lapsia. Tavoittee-
na on, että mahdollisim-
man moni vammainen 
lapsi voi kokea liikunnal-
lista leirielämää yhdessä 
ikätovereidensa kanssa.
Tänä kesänä kahdeksalle alueleirille 
osallistui runsaat 50 vammaista tai 
erityisen tuen tarpeessa olevaa lasta. 
Leiriyhteistyötä on tehty jo vuodesta 
1992 lähtien. VAU tukee Suomen Lii-
kunta ja Urheilu SLU ry:n aluejärjestö-
jen sporttileirejä erilaisin tavoin. Tuki 
voi olla esimerkiksi leiriohjaajien 
koulutusta, soveltavan liikunnan vä-
lineineiden lainausta, vammaisurhei-
lun kokeilupäiviä ja urheilijavierailuja 
sekä rahallista tukea ohjaaja- ja avus-
tajakuluihin. 
Leirikoordinaattori Anu Lönnrot ku-
vailee työtään ”monimuotoiseksi”.
- Oli niin monenlaisia tapoja järjestää 
soveltava leiri. Joillakin alueilla eri-
tyislapset pääsevät mukaan suoraan 
lajileireille, toisilla järjestetään osit-
tain oma soveltava leiri, mutta yh-
teisellä ohjelmalla. Myös kokonaan 
omia soveltavia leirejä voi olla. 
Usealla leirillä olisi ollut vielä tilaa ja 
Anu kannustaakin tällaisista yhteis-
leireistä kiinnostuneita ensi kesänä 
mukaan.
- Leirinjohtajiin voi olla myös itse yh-
teydessä etukäteen ja toivoa lajeja, 
antaa ideoita ja kysyä neuvoa. 

TEKSTI AIJA SAARI KUVAT ANU LöNNROT

Vammaiset lapset liikkuvat 
alueleireillä VAU-yhteistyönä

Kymenlaakson Liikunta (KymLi) 
on yksi leirikumppaneista. Leiril-
lä pääsi kokeilemaan myös miek-
kailua.
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Vipanat liikkuvat TEKSTI JA KUVAT MAARI KAARI

Leirillä tutkaillaan aikuisten ”töitä” 
lasten silmin
Leiristä rakennetaan lasten ehdoilla toimiva kaupun-
kiyhteisö, joka tarjoaa oppimisen ja tekemisen paik-
koja erilaisissa työpajoissa. Leirille tullaan päiväksi ja 
kaupunkilaiset kotiutuvat yöksi kotiin nukkumaan. 
Päivä alkaa työpaikan hakemisella ja jatkuu teemoilla. 
Jokaisen päivän päättää kaupunkilaisten kokous, jos-
sa käydään läpi päivän yhteisiä juttuja.
Perjantaina ohjelmassa on iloiset päättäjäiskarne-
vaalit, joita valmistellaan viikon aikana. ”Töitä” ei ole 
pakko tehdä joka päivä, jos siltä tuntuu. Aikuiset ovat 
taustajoukoissa - katsovat, että homma toimii sekä 
ohjaavat lapsia töihin ja opastavat tarvittaessa. 
Kun kaupungin portit aukeavat aamulla, lapset kir-
jautuvat kaupunkiin sisään ja menevät paikalliseen 
työvoimatoimistoon hakemaan itselleen työpaikan. 
Työpaikkoina on tarjolla mm. pankki, posti, poliisi, 
palolaitos, päiväkoti, tuunauspaja, käsityöpaja, puu-
sepän verstas, metallipaja, taksi, terveyskeskus, kau-
pungin oma kauppa, baari/kioski, kielikoulu, mat-
katoimisto jne. Työpajat vaihtelevat päivittäin, jotta 
lasten mielenkiinto säilyy. Päivän päätteeksi pidetään 
kaupunkilaisten oma kokous, jota ohjaa ensimmäise-
nä päivänä valittu kaupungin pormestari.

PlayCity–leirillä on oma valuutta
Kaupunkilaisilla on oma raha Topeeka. Lapset saavat 
Topeekoja ”palkaksi” tekemästään työstä. Rahat lap-
set voivat tallettaa kaupungin pankkiin, ja saavat sitä 
vastaan oman pankkikirjan. Rahaa voi nostaa tililtä ja 
käyttää sen kaupungin palveluihin tai ostoksiin esim. 
kulkemalla taksilla paikasta toiseen tai käymällä kam-
paajalla tai paikallisessa kahviossa nauttimassa leipo-
mon tuotteita.
Tänä vuonna PlayCityssä järjestettiin vammaisliikun-
nan teemapäivä, jossa sai tutustua vammaisliikunnan 
apuvälineisiin, pyörätuoliesterataan ja pyörätuolirug-
byyn. Toteutuksessa olivat mukana Kauhajoen Invali-
dit, Invalidiliitto ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU ry.
PlayCity-leiri järjestettiin yhteistyössä kaupungin, alu-
eellisen liikuntajärjestö Pohjanmaan Liikunta ja Urhei-
lu ry:n sekä paikallisten yhteisöjen, yritysten ja yksi-
tyisten ihmisten kanssa.

Lasten leirikaupunki innostaa liikkumaan
PlayCity eli viikon mittainen lasten 
oma kaupunkileiri järjestettiin viime 
kesänä Kauhajoella jo viidennen ker-
ran. Leirille osallistui noin 200 lasta 
ympäri maakuntaa. 

Erilaiset apuvälinekokeilut tuottivat lapsille leiripäivän aikana monta 
uutta elämystä.

Jukka Parviainen ohjasi lapsia pyörätuolirugbyn kikkoihin ja innostunei-
ta palaajia riitti koko päivän. Lasten mielestä pyörätuolirugbya voisi pe-
lata useamminkin.
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Vatsalauta on vauhdikas liikunnan 
apu-/peliväline, joka soveltuu mo-
nenlaiseen käyttöön. Vatsalaudan 
päällä maatessa ylävartalon lihakset 
joutuvat töihin ja keskivartalon hal-
linta paranee. Vatsalaudan päällä pää-
see nauttimaan vauhdin hurmasta ja 
opettelemaan laudan ohjaamista. 

Vatsalaudan voi nikkaroida 
itse edullisista materiaaleista. 

Tarvitaan koivuvaneria, neljä kumi-
päällysteistä rengasta, ruuveja ja työ-

TEKSTI AIJA SAARI PIIrrOS PETTERI TIKKANEN

Vipanat liikkuvat

VIPANAVINKKI

Vipanavinkki sisältää ideoita kotona leikkimiseen ja perusliikuntaan. Vinkit op-
paasta Leikin ja liikun Lennun kanssa (2000). Opas löytyy pdf-muodossa osoit-
teesta www.vammaisurheilu.fi.

Syksyllä on aika haravoida ja temmel-
tää värikkäissä lehtikasoissa. 

Kuralätäköt ovat ihmeellisen kiinnos-
tavia. 

Keksi kolme erilaista tapaa rikkoa 
syksyn ensimmäinen jää lätäkössä. 
Keskity kuuntelemaan sateen ropi-
naa sateenvarjon alla. 

Heiluta iloisen värisiä nauhoja syys-
tuulessa. 

Lähde seikkailuretkelle pimeään tas-
ku- tai otsalampun kanssa.

Ulos liikkumaan!

TEKSTI ANU LöNNROT KUVA HLU

kaluja. Katso tarkemmat ohjeet www.
välineet.fi.

Väline tutuksi testiradalla. 
Merkkikartioista voi rakentaa 
ajoradan, jossa harjoitellaan 

vatsalaudalla liikkumista eteen- ja 
taaksepäin sekä sivusuunnissa radan 
läpi pujotellen. Suoritusradan läpi-
käytyä kuskille myönnetään ansai-
tusti vatsalauta-ajokortti. Vatsalauta-
ajokorttia suorittaessa väline tulee 
tutuksi ja turvallisuusasiat on helppo 

kerrata.

Kokeile tuttuja pelejä vatsa-
laudalla. Hippaleikit, viestit ja 

erilaiset pallopelit soveltuvat hyvin 
pelattavaksi myös lattiatasossa vatsa-
laudoilla.

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

Vatsa-
lauta

1.

2. 3.

Hämeen Liikunnan ja Urheilun (HLU) sporttitorilla pääsi kokeilemaan vatsalautaa ja suo-
rittamaan vatsalauta-ajokortin.

VATSALAUTA
-AJOKORTTI

on suorittanut vatsalautaslalomradan.

Myöntänyt

Pvm

MAIJA MALLIKAS

LIISA LIIKUTTAJA

1.9.2010

OHJAAJAVINKKI
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry järjestää vammaisurheilun ja 
soveltavan liikunnan koulutuspäivän 
7. lokakuuta 2010 klo 10.00–15.00 
Helsingissä, SLU-talolla (Radiokatu 
20, 2.krs, salit 1–3).  Esittelypöydät 
avoinna koko päivän. Vapaa pääsy.
Esitykset ja käytännön kokeilut klo 10.00–15.00: 

10.00 Oivalluksia
•  VAU! KOULUTUSMESSUT. Jotakin erilaista, 
 Riikka Juntunen, VAU
•  VUK-koulutustarjotin. Aija Saari, VAU
•  Keskity ja kuuntele! Tuomas Törrönen, VAU

11.00 Perstuntumaa  
•  www.välineet.fi yhdistää välinevuokraajat. 
 Teemu Lakkasuo, VAU 
•  wii-tasapainolaudan kehittely (ILMO-pelistuin).  
 Katariina Lappalainen, Aidway Oy 
 (Metropolia AMK, lopputyö)

12.00 Oppimisen ytimessä
•  VOK-perusteet. Pulmu Puonti, SLU
•  Kuka opetti ja ketä Tansaniassa? Tiina Siivonen 
 ja Riikka Juntunen, VAU

•  Sherborne-makupaloja. Päivi Huttunen, 
 Sherborne-kouluttaja, VAU

13.00 Verkostoissa
•  Kaikille avoin Yyteri kaupungin, oppilaitoksen  
 (SAMK) ja järjestöjen yhteiskehittelynä.
  Anna Setälä, Porin kaupunki
•  Vertaiskoulutuksesta voimaa paikallisyhdistysten  
 liikuntaan. Anne Taulu ja Sari Kivimäki, 
 Soveltava Liikunta SoveLi 
•  Oppimisen OSAT.  Marianna Tarhala, Nuori Suomi 

14.00 Lajeissa
•  Soveltavan judon ohjaajakoulutus pähkinän-
 kuoressa. Marita Kokkonen, Judoliitto
•  Uinnin 1-2-3 –tason ohjaajakoulutukset. 
 Kati Kauhanen, Uimaliitto
•  Uinti kuuluu kaikille. Matkalla kaikille avoimeen 
 uimahalliin. Anneli Toivonen, Suomen 
 Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto

Yhteistyössä mukana mm. Suomen Paralympiakomi-
tea ja Tevella. Mahdollisuus kokeilla aisti- ja Sherbor-
neharjoitteita sekä pelisovelluksia myös käytännössä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset (yli 5 hengen ryhmät):
VAU, Aija Saari, aija.saari@vammaisurheilu.fi, 
puh. 040 506 4208.

Sherborne on liikunnan täydennyskoulutusta liikun-
nanohjaajille, erityisryhmien ohjaajille sekä kasvatus-
alan ammattilaisille. Veronica Sherbornen kehittelemä 
liikuntamenetelmä eli SdM (Sherborne developmen-
tal Movement) on kokonaisvaltainen harjoitusmene-
telmä, joka tukee monipuolisesti motoriikan ja sosiaa-
listen taitojen kehittymistä. SdM -menetelmä on alun 
perin kehitetty kehitysvammaisten lasten ja aikuisten 
tarpeisiin, mutta monipuolisuutensa ja muunnelta-
vuutensa ansiosta sitä käytetään laajasti sekä yleis- 
että erityisopetuksessa niin kouluissa kuin päivähoi-
dossakin. Menetelmä soveltuu hyvin myös aikuisten ja 
iäkkäiden liikuntaan.

Syksyn 2010 peruskurssit

Tampere 8.-9.10. (Varalan Urheiluopisto)
Kouluttajana Susa Miettunen. Hinta 175 euroa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Jatta Lehtisyrjä,
jatta.lehtisyrja@varala.fi, puh. 044 345 9914.

Oulu 15.-16.10. (OAMK) 
Kouluttajana Kaisu Laasonen. Hinta 240 euroa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Kirsi Stålnacke, 
kirsi.stalnacke@oamk.fi, puh. 010 272 3218, 
www.oamk.fi/tako.

Sherborne-peruskoulutusta 
syksyllä 2010

VAU! Koulutusmessut 
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Kuntoillen

Timo Karko urheilee kah-
dessa eri lajissa. Hänelle 
sopii hyvin, että golfin ja 
kelkkajääkiekon kilpailu-
kaudet menevät ristiin.  

Syyskaudella Karkon kalenterissa riit-
tää harjoituksia viikon jokaiselle päi-
välle. Vähän enemmänkin hän halu-
aisi tehdä.
- Kahdet jääharjoitukset ja yksi kun-
tosalitreeni viikossa on liian vähän. 
Olemme maajoukkueen kanssa jo 
osallistuneet kansainväliseen turna-
ukseenkin. Golfia olen tämän lisäksi 
treenannut kesän ajan kolme kertaa 
viikossa. 
Kahden erilaisen lajin taitajalle riittää 
haastetta viheriöllä.
- Maailman vaikeammassa lajissa olet 
ainoastaan itsesi kanssa. Siellä on 
vain paikallaan oleva pallo ja kehitet-
tävänä oma lyönti. 
Kilpakentän ulkopuolella ei tarvitse 
olla yksin, sillä klubeilta löytyy muita-
kin innostuneita. 
- Golfissa on saatavana valmennus-
apua ja sitä voi pelata myös vammat-
tomien kanssa. Jokaisella valmenta-
jalla on oma käsityksensä siitä, miten 
vamma vaikuttaa tekniikkaan.
- Turkissa vammaisgolffari löi yhdellä 
kädellä 200 metriä, kun minun drive 
on kymmenen metriä pidempi. Vaik-
ka tiesin noista lukemista etukäteen, 
niin kyllä se kova halu ja taidokkuus 
silti yllätti.  
Tänä kesänä Timo Karko kilpaili sekä 
Ruotsissa että SM-kilpailuissa - sijoi-
tus d-sarjassa oli neljäs. 

Enemmän pelaajia 
kiekkokaukaloon
Timo Karko vammautui neljä ja puo-
li vuotta sitten ja opetteli uudelleen 
kävelemään proteesijalallaan. Sen 
jälkeen ei mennyt kauaa, kun mies in-
toutui urheilemaan. 
- Kun on aina liikkunut, ei ole ollut 
syytä olla urheilematta, hän toteaa. 

Proteesipajan työntekijät houkutteli-
vat mukaan kelkkajääkiekkoon, kun 
Karko kaipasi itselleen pitkäkestoista 
ja fyysistä lajia.
- Olen aina pitänyt luistelemisesta, jo-
ten en ole katunut lajivalintaa. 
Vaikka Karko on liikkunut jäällä ta-
valliseen tapaan myös kahdella luis-
timella, kelkassa joukkuepeli luon-
nistuu paremmin. Silloin rasitus ei 
myöskään tuota särkyä proteesijalas-
sa. 
Timo Karko toimii kelkkajääkiekko-
seura Sledgehammersien puheen-
johtajana. Muutaman urheilijan ide-
asta alkoi, lähes tarkalleen vuosi 
sitten, kelkkakiekkoon erikoistuneen 
seuran toiminta.
- Seurassa on 18 jäsentä, mutta meitä 
on vielä liian vähän. Treenaamaan voi 
tulla, kunhan ottaa mukaan liikun-
taan sopivat vaatteet. Seura lainaa Ki-
sakalliossa mailan, kypärän ja suojia. 
SOLIA:n tukemana kelkkojakin löytyy 
hallilta.
Jäävuoronsa pelaajat joutuvat kus-
tantamaan itse.
- Pidän kiekosta ja yhdessä tekemi-
sestä. Kotiin ei kannata jäädä, pu-
heenjohtaja kannustaa kiekkokansaa 
jäälle ja hallille.

Urheilusta saa fyysistä 
kuntoa ja kavereita
Timo Karko on kokeillut montaa lajia. 
Lista on aika pitkä: ratakelausta, kuu-
lantyöntöä, ammuntaa, purjehdusta, 
koripalloa, pyörätuolitennistä. Ensi 
talveksi Karko on ehtinyt suunnitel-
la lumilautailua, sillä välineet ovat jo 
valmiina.  
- Haaveilen myös juoksulenkistä, 
mutta täytyy katsoa, milloin jalkani 
sen kestää.
Karko kannustaa hakemaan itselle 
sopivaa lajia kärsivällisesti. 
- Kaikki lajit eivät sovellu jokaiselle. 
Minun tapauksessani proteesista täy-
tyy pitää hyvä huoli ja kaikkiin uusiin 
liikkeisiin täytyy totuttautua. 

TEKSTI OUTI LINdROOS 
KUVAT TIMO PELKONEN, TIMO KARKON KOTIALbUMI

Kiekon puolestapuhuja 
golffaa kesäkauden

Kelkkajääkiekkoseura 
Sledgehammers
www.sledgehammers.fi
-  jääaika Kisakallion (Lohja) 
 jäähallilla tiistaisin 
 klo 21.00-22.30, pelaajien on 
 hyvä olla paikalla jo ennen 
 klo 20.00
-  omat liikuntavaatteet
-  seura lainaa mailan, kypärän ja 
 suojat
-  SOLIA lainaa kelkat

Info

Kahden lajin taitaja kuntoilee kesällä golf-vi-
heriöllä ja talvella jääkiekkokaukalossa.
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Iloliikkujan syksyinen 
liikuntavinkki: 
haravointi
”” Haravasta katkes pii, 

katkes vielä toinenkii. 
Isä osti uuden piin, 
taas sitä haravoitiin”.

Näin kuului vanha laulu. 
Sen tahdissa sitä passaakin haravoida. Nykyaikaisista haravoista 
ei taida piit katkeilla, kuten ennen aikaisista puisista.

Syksyn tuloa emme voi estää kesän jälkeen, mutta liikkumattomuutta voim-
me. Ylös, ulos ja haravoimaan! Haravointi on yksi parhaista hyötyliikunnan 
muodoista. Siinä tulee ulkoiltua, rankaan tulee hyvää kiertoliikettä, rivakas-
ta tahdista tulee hiki ja saa nautintoa upeista syksyn väreistä. Haravoida voi 
myös istuen. On hieman hitaampaa, mutta toimii kuitenkin.

Tässä muutama vinkki, miten tehostaa haravointia 
kuntoilumuotona:
•  tee pitkiä ja lyhyitä vetoja
•  tarkkaile jalkojesi asentoa
•  vaihda käsiesi paikkaa: jos oikea on ylempänä kuin vasen, niin vaihda  
 päinvastoin - saattaa olla vaativampaa
•  jos olet paikallasi, niin haravoi lehdet oikealta ja myös vasemmalta 
 kääntymättä itse, vaihdat vaan haravaa puolelta toiselle
•  haravoinnin välissä voi ottaa pienet venytykset:
•  ota tukeva haara-asento tai istu hyvässä asennossa, nosta harava suorille  
 käsille ja taivuta itseäsi oikealle ja vasemmalle (kylkivenytys).
•  nosta haravaa rinnankorkeudelta ylös ja laske alas, laske kädet alas 
 pitäen  edelleen haravasta kiinni, pidä haara-asento, jalat suorina ja 
 kierrä itseäsi oikealle ja vasemmalle (vartalon kierrot)
•  tee toistoja kaikista liikkeistä
•  jos sykemittarin käyttö on tuttua, niin sen avulla voi tarkastella 
 haravoinnin tehokkuutta
•  kävelymittarin avulla näkee kuinka monta askelta haravoinnin 
 tiimellyksessä tulee otettua
•  kuntoilu on hikistä puuhaa, joten muista myös juoda

VAU ja SoveLi 
kouluttavat
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. Koulutuk-
set on tarkoitettu yhdistysten lii-
kuntavastaaville ja vastuuhenki-
löille 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 tue-
taan koulutusten osallistumis-
maksuissa. Jos koulutukset ja 
tuki kiinnostavat, ota yhteyttä: 
Teemu Lakkasuo, 
puh. 040 565 1001, 
teemu.lakkasuo@vammais-
urheilu.fi

TEKSTI TIINA SIIVONEN 

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.

Syksyn koulutus
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”Drive in -nuotion hampurilaiset ja kuumat koirat olivat ensim-
mäisen illan menuussa. Ensimmäisen leiripäivän huikea koke-
mus oli karvaooppeleilla eli hevosilla. Ammunnassa tuli alas 
kiekko, jos toinenkin. Siinä rytkeessä loppui metsonkin soidin. 
Hyvät osumat!”

Kuntoillen

Leirin lähtölaskenta alkoi ja sää ”suosi” 
meitä samanlaisena koko leirin keskivii-
kosta sunnuntaihin saakka. Villahousut, 
sadevermeet ja toppa-asusteet tulivat 

tutuiksi ja moni hämmästeli vaatemää-
rää huikean kesän jälkeen, jolloin ei 
juuri vaatetta tarvittu.
Luontoleirejä on Rantasalmella järjes-

tetty aiemminkin. Tällä kertaa leiri jär-
jestettiin yhteistyössä Invalidiliiton, 
Selkäydinvammaiset Aksonin ja Suo-
men Vammaisurheilu ja –liikunta VAU 
ry:n kanssa. Osallistujia ja avustajia oli 
kaikkiaan 25. Melkoinen kööri pyörä-
tuolinkäyttäjiä, jotka tutustuivat eri 
aktiviteetteihin kahdessa ryhmäs-
sä leiripäivien aikana. Porukassa oli 
niin naisia kuin miehiäkin, jotka olivat 
kiinnostuneet luonnossa liikkumises-
ta ja toimimisesta. Muutamat olivat 
konkareita jo edellisiltä leireiltä. Kan-
sainvälisyyttä leirille toivat virolaiset 
osallistujat.

Fiilispalasia leiriltä

TEKSTI TIINA SIIVONEN KUVAT TARMO LOOSE

Elämyksiä viileissä tunnelmissa
Elokuun loppu, ilma +10 astetta, sadetta, katos ja pari-
kymmentä osallistujaa sen alla. Aivan totta, luontolei-
ri Rantasalmen lomakylässä oli alkamassa. Kello tikitti 
kuutta illalla ja lähes kaikki olivat saapuneet toivot-
tuun aikaan mennessä. Osallistujat näyttivät hytisevän 
vetisessä säässä, mutta kukaan ei valittanut. Tunnelma 
oli jäätävä, mutta vain ilman suhteen.

”Koettiin uutta. Ratsastin vatsallaan ja pää roikkui alaspäin. Paistettiin tikkupullaa nuotiolla. Kireitä siimoja koettiin Saimaalla. Meitin 
porukasta paras tulos oli yli kolmen kilon hauki. Melomassa ollessa nähtiin norppa. Mönkijäreitti oli melko haastava - kiitos Ari Aal-
lon! Vesisade ei haitannut menoa ja meininkiä.”
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TEKSTI ANU PATRIKKA, HAAGA-HELIA AMK JA AIJA SAARI

9. Millainen etukäteistieto esteettömyydestä on tärkeää sinulle? Voit valita useita 
vaihtoehtoja.
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6. Mikä seuraavista rakennetun ympäristön esteettömyyden osa-alueista 
on sinulle tärkein?
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ESTE-kysely 
             innosti vastaamaan 
ESTE-hankkeessa tou-
ko-kesäkuussa tehty 
verkkokysely painottui 
rakennetun liikkumisym-
päristöjen esteisiin. Kyse-
lyn suosio yllätti, sillä vas-
taajia oli kaikkiaan 340, 
joista lievä enemmistö 
(56 %) oli naisia. Vastaaji-
en keski-ikä painottui ikä-
luokkiin 41–60-vuotiaat. 
Ruotsinkieliseen kyselyyn 
vastasi 91 henkilöä. 

Kysely vahvistaa ensinnäkin sen, että 
esteettömyyden käsite on laaja. Toi-
sille on olennaista tietää pääseekö 
ulko-ovelta sisään ja toisille löytyykö 
liikuntakohteesta esteetön liikunta-
paikka, pistekirjoitusopasteet, ruot-
sinkielistä palvelua tai viittomakielen 
tulkki. Toisaalta näyttäisi, että perin-
teinen erityisryhmäajattelu vie osit-
tain harhaan.
Esteettömyyskysely kiinnosti etenkin 
itsenäisesti ja yleisillä paikoilla liik-
kuvia. 15 henkilöä (4  %) vastasi liik-
kuvansa yksin avustajan kanssa ja 
68 (20  %) erityisryhmässä. Kuitenkin 
114 vastaajista (34  %) kuvasi liikku-
vansa tavallisessa liikuntaryhmässä 
muiden kanssa. Avoimissa vastauk-
sissa korostui halu liikkua tilantees-
ta ja liikuntamuodosta riippuen joko 
erityisryhmässä, tai kavereiden kans-
sa. Tämä edellyttää esteettömyyden 
eri osa-alueiden huomioimista kai-
kessa liikuntapaikkasuunnittelussa ja 
-korjauksissa. Esimerkiksi ei riitä, että 
suuren kaupungin uimahalleista tai 
kuntosaleista vain yksi palvelee es-
teettömästi ja muut eivät.   

Ykkösenä liikkumisen 
esteet

Vastaajat korostivat eniten liikkumi-
sen esteettömyyttä (154 vastaajaa) 
(Taulukko 1). Vastausmäärissä toise-
na ovat helposti ymmärrettävät tilat, 
kuten opasteiden selkeys (101). Kol-
manneksi tuli näkemisympäristön 
esteettömyys (36). Eniten liikuntaa 
rajoittavia tai estäviä tekijöitä ovat 
mm. ajan (181) ja rahan (63) sekä so-
veltuvien liikuntatilojen (74) puute. 
Toimimista estäviä tai sitä hankaloit-
tavia tekijöitä liikuntapaikoissa olivat 
mm. esteettömien pukutilojen puut-

tuminen (64), puutteelliset opasteet 
(94) sekä hieman yllättäen huono 
hengitysilma (112). 

Esteettömyyspaineet 
kohdistuvat kaikkiin 
liikuntamuotoihin

Vastaajilta kysyttiin myös millainen 
etukäteistieto liikuntapaikasta on 
tärkeää (Taulukko 2). Puolelle vas-
taajista (50  %) keskeisin tieto kos-
kee wc-, puku- ja pesutilojen sekä 
saunatilojen esteettömyyttä, toisek-
si tärkeimmäksi (44  %) koetaan tie-
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Kuntoillen

to esteettömästä kulkemisesta sisäti-
loissa, sekä kolmanneksi (41 %) tieto 
pysäköintialueista ja esteettömistä 
autopaikoista. Neljänneksi tärkeim-
mäksi (37  %) seikaksi koetaan tieto 
siitä, keneltä voi kysyä lisätietoja. 
Sisäliikuntatiloista eniten käytetään 
(”käytän usein”) uimahalleja ja vir-
kistyskylpylöitä (34  %), kuntosaleja 
(29  %), sekä liikuntasaleja ja -halleja 
(esim. palloilusalit, koulujen liikun-
tatilat) (28 %). Ulkoliikuntapaikkojen 
käytössä näkyy vuodenaikojen vaih-
telu. Ulkoliikuntapaikoista useimmin 
käytettyjä ovat kevyen liikenteen 
väylät ja maantiet (57 %). Seuraavak-
si käytetyimpiä ulkoliikuntapaikkoja 
ovat ulkoilu- ja retkeilyalueet ja -rei-

tit, hiihtoladut, sekä peli- ja urheilu-
kentät.
Lisäksi kysyttiin, mitä tiloja haluttai-
siin käyttää. Vastaajien kiinnostus 
kohdistuu laajasti monenlaisiin tiloi-
hin rinnehiihtokeskuksista purjeh-
dussatamiin, kiipeilyalueisiin, jou-
siammunta- ja ampumaratoihin, 
jäähalleihin ja golfkenttiin. Sisälii-
kuntatiloista etenkin naisten kiinnos-
tuksen kohteita ovat ratsastushallit ja 
keilahallit.
Kyselystä välittyvä laaja ”toiveiden 
tynnyri” saa miettimään esteettö-
myystiedotuksen laatua ja saavu-
tettavuutta. Kuntien ohella liikunta-
paikkoja rakentavat yhä yleisemmin 
yksityiset toimijat. Mitkä ovat par-

haita keinoja sellaisen liikuntapaik-
kakohtaisen esteettömyystiedon vä-
littämiseen, joka kiinnostaa myös 
tulevaisuuden liikuntatoimijoita? 
Vastaajien kokemista esteistä ylei-
simpiä ovat portaat/ hissin puuttu-
minen sekä näkemiseen liittyvät es-
teet, kuten liian kirkas valaistus ja 
valkoiset pinnat, kontrastiteippien 
puuttuminen ja huonot kontrastit 
tiloissa. Etenkin naisilla korostuvat 
sosiaaliset esteet, kuten kiusallinen 
tuijottelu tai ”En tiedä mitä voisi har-
rastaa/mikä liikuntamuoto olisi mi-
nulle sopiva” (naiset 29/miehet 9) 
ja kaverin puuttuminen (naiset 35/ 
miehet 14).  Osa tunnustaa osallistu-
misen esteeksi pelkän laiskuuden tai 
mukavuudenhalun. Vastaajista kaksi 
kolmesta (216) on aktiiviliikkujia har-
rastaen vähintään 3 kertaa viikossa. 
Vajaa viidennes (56) harrastaa vähin-
tään 5 kertaa viikossa. Ohjaajana tai 
muussa toimijaroolissa toimivia oli 
vastanneista 141 (42  %). Vastaajissa 
oli mukana myös sellaisia vammatto-
mia ammattilaisia tai ohjaajia, jotka 
miettivät työnsä puolesta esteettö-
myysasioita. 
  

Lisätietoja
niina.kilpela@kynnys.fi tai 
aija.saari@vammaisurheilu.fi.  

ESTE-kyselyn suosio yllätti
ESTE-kyselyn toteuttivat Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry, Kyn-
nys ry ja Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry. Sen tavoitteena oli kartoittaa 
liikkujien ja ohjaajien kokemia esteitä liikuntatiloissa ja liikuntaan osallis-
tumiselle. Kyselyssä ei selvitetty vastaajien omaa vammaisuutta tai diag-
noosia, vaan kysyttiin millaiset esteettömyyden osa-alueet vastaaja kokee 
itselleen tärkeimpinä.
ESTE-kyselyn tarkempi raportti on ladattavissa vammaisurheilu.fi –verk-
kopalvelusta sen valmistuttua (viimeistään marraskuun alussa). Lisäksi 
liikunnanohjaajaksi opiskeleva Anu Patrikka tekee kyselyn pohjalta lop-
putyötään haastattelemalla liikuntaa ohjaavia liikkumis- ja toimimisestei-
siä henkilöitä. Tiedot toimivat pohjana ESTE-hankkeen jatkosuunnittelul-
le, jossa mietitään millaista esteettömyystietoa liikuntasuunnittelijoille ja 
arkkitehdeille pitäisi tuottaa.

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

ILO LIIKKUA -JUMPPAVIHKO
Ilo liikkua -jumppavihko sisältää 
kuusi helppoa jumppaohjetta lii-
kuntavammaisten henkilöiden koti-
kuntoiluun yksin tai ryhmässä. Nel-
jä ensimmäistä kotikuntojumppaa 
julkaistiin jumppakortteina Kuuskyt 
ja risat -ohjelman (1999-2001) puit-
teissa ja kaksi seuraavaa (kuminau-
hajumppa ja sauvajumppa) osana 
VAU:n Ilo liikkua -harrasteliikuntaoh-
jelmaa. 
Hinta: 6 euroa + toimituskulut.

JUMPPAKUMINAUHAT
Jumppakuminauhojen 
minimitilaus 5 kpl.
Hinta: 2 euroa/pari + toimituskulut.

LIIKUN JA KUNTOILEN
Liikun ja kuntoilen -opas rohkaisee mu-
kaan liikkumaan. Oppaaseen on etsitty 
selkokielistä tietoa siitä miten tasa-ar-
voinen harrastaminen on mahdollista, 
vammasta huolimatta. Opas avaa liikun-
nanharrastajalle kunnan sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen, sekä vakuutusyhtiöiden 
rahoituskiemuroita.
Hinta: 6 euroa + toimituskulut.
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TEKSTI JUKKA PARVIAINEN KUVAT ISMO KYLMäNEN, JUKKA PARVIAINEN

Pyöräilyn riemua 
Pirkan pyöräilyssä

SOLIA:lla uusi nojapyörä
SOLIA:n välinevalikoimaan tuli 
tänä kesänä uusi nojapyörä. Ihan 
täysin uusi pyörä ei ole, vaan se on 
vanhan Easyrider-nojapyörän pa-
ranneltu versio. Uudesta Easyride-
rista on poistettu rungon keskellä 
oleva rungon jousitus. Lisäksi pyö-
rän kokonaispituus on lyhennet-
ty merkittävästi, joka tekee pyö-
rästä kevyemmän ja helpommin 
kuljetettavan. Vanhan pyörän ta-
voin uudesta versiosta löytyy kor-
kea selkänoja, pika säädettävä 
selkänojan kulma ja penkin etäi-
syyden säätö, jolla Easyrider saa-
daan sopimaan monen pituisille 
ihmisille. 

Pyörän plussia ja miinuksia:
+  pyörään helppo siirtyä
+  hyvät ja helpot säädöt
+  korkea selkänoja 
–  painaa hiukan muita 
 nojapyöriä enemmän

Kesällä Tampereella järjestetyssä Pir-
kan pyöräilyssä oli tänä vuonna mah-
dollisuus kiertää perinteisten Pirkan 
lenkin (217 km), kuntolenkin (134 
km) ja perhelenkin (43km) lisäksi 
kymmenen kilometrin pituinen täys-
kymppilenkki.
Malikeen, SOLIA:n, CP-liiton ja Pirkan 
pyöräilyn järjestäjien organisoima 
lenkki oli tarkoitettu erityisryhmille, 
jotka eivät välttämättä pysty tai jaksa 
ajaa pitempää lenkkiä. Mukaan läh-
ti yli kolmekymmentä innokasta eri-
tyispyöräilijää.  
Lenkki oli suunniteltu tasaiseksi ja 
puolessa välin kierrosta oli tankkaus 
paikka, jossa oli tarjolla pientä pur-
tavaa ja juomaa sekä teltta lepäilyä 
varten.  Pirkan pyöräilyn järjestäjiä 
ohjattiin huomioimaan erityisryhmiä 
järjestämällä lähtöpaikalle inva-ba-
jamaja ja varaamalla kaksi suihkua 
hikisten erityispyöräilijöiden käyt-
töön. Ilmoittautumispaikkana ja kisa-
kansliana toimineeseen Hakametsän 
jäähalliin laitettiin irtoluiskat hel-
pottamaan sisälle pääsyä yhdestä si-

vuovesta. Järjestäjiltä toivottiin, että 
ensi vuonna he osaisivat huomioida 
nämä pienet seikat itse, jotta erityis-
ryhmät pystyvät osallistumaan ta-
pahtumaan ilman ulkopuolisten toi-
mijoiden apua. Vuonna 2009 oltiin 
mukana Kuopion Finland Ice -mara-
tonilla ja siellä järjestäjät olivat huo-
mioineet seuraavana vuonna erityis-
ryhmät, ilman SOLIA:n, Malikeen ja 
CP-liiton opastusta. 
Kulkupelit liikkujat saivat käyttöön 
SOLIA:lta ja Malikeelta, ennakkoon 
toivomalla minkälaisella pyörällä ha-
luaisi lenkin ajaa. Jos asiakas itse ei 
osannut valita pyörää, auttoi valin-
nassa SOLIA:n ja Malikeen ammatti-
taitoinen henkilökunta, jotka vastasi-
vat myös pyörien säätämisestä ennen 
lenkin alkua ja lenkin aikana tapahtu-
neiden pienten huoltotoimenpitei-
den tekemisestä.  
Matkan varrella oli myös legendaari-
nen tamperelainen jääkiekkoilija Vil-
le Nieminen kannustamassa pyöräi-
lijöitä jaksamaan maaliin asti, jossa 
kaikki osallistujat palkittiin mitalilla.
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Koulutusta ja välineitä Itä-Afrikaan

VAU:n kokeneet kouluttajat riikka Juntunen ja Tiina Sii-
vonen lähtivät marraskuussa 2009 koulutusmatkalle Tan-
saniaan Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry:n kautta, kun 
paikalliseen opettajakoulutukseen kaivattiin soveltavan 
liikunnan kouluttajia. LiiKen hankkeessa keskityttiin opet-
tajien koulutukseen ja siinä vahvistettiin liikunnan merki-
tystä opetuksessa. 
- Olemme opettaneet ja kouluttaneet Suomessa eri alojen 
ammattilaisia jo yli 10 vuoden ajan. Oli hieno mahdolli-
suus päästä kouluttamaan Tansaniaan, kertovat Juntunen 
ja Siivonen.
- Tansaniassa opetimme butimban Opettajankoulutuslai-
toksessa 11 eri collegen opettajalle soveltavaa liikunta-
kasvatusta 40 tuntia. Vertailun vuoksi on kerrottava, että 
Suomessa liikuntaan erikoistuville luokanopettajille on so-
veltavaa liikuntakasvatusta n. 10–16 tuntia. Kahden opet-
tajan johdolla viikon intensiiviopetuksella päästiin pitkälle 
– opetus ei jäänyt vain ajatuksen tasolle, vaan ryhmätöiden 
ja käytännön harjoitusten avulla soveltaminen tuli tutuksi, 
muistelee Juntunen.

Liikuntavälineitä hyödykkeistä
Suomessa tehdään häntäpalloja muovipusseista ja sano-

malehdestä, mutta Itä-Afrikassa ne ovat hyödykkeitä, joi-
ta ei välttämättä anneta lasten leikkeihin. VAU:n koulutta-
jakaksikko lähtikin hyödyntämään paikallisia välineitä ja 
materiaaleja.
- Oli tärkeää, että ihmiset oppivat mistä tehdä liikuntavä-
line, jos ei ole rahaa tai väline ei ole ostettavissa. Väline-
huolto ei toiminut, sillä tyhjentynyt jalkapallo oli ”rikki”, 
koska pumppua ei ole, kertoo Siivonen.

Apuvälineitä Keniaan
Viime heinäkuussa Eeva Paasikari suuntasi lomamatkal-
le Keniaan. Aija Saaren kuullessa matkasuunnitelmista 
hän muisti kevään EUCAPA-seminaarissa Jyväskylässä ta-
paamansa kenialaisen miehen. Peter Bukhala Kenyattan 
yliopistolta kertoi, miten he pitävät nuorille vammaisille 
lauantaisin liikuntakerhoa, mutta heillä ei ole juurikaan 
välineitä. Niinpä VAU:ssa kerättiin jääkiekkokassillinen eri-
laisia lasten liikuntavälineitä leikkivarjosta, erilaisiin pal-
loihin ja lenkkareihin laitettavaksi menemään Paasikarin 
mukana Keniaan.
Välineet vietiin Kenian pääkaupungin Nairobin ulkopuo-
lella sijaitsevaan Kenyattan yliopistoon ja bukhala otti vä-
lineet vastaan iloiten.

TEKSTI EEVA PAASIKARI KUVAT ARI LAAKSO, LAURI VALKOLA

VAU on toiminnassaan halunnut levittää asiantuntemustaan soveltavasta liikun-
nasta ja jakaa liikunnan apuvälineitä myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Afrikan 
maista Tansania ja Kenia ovat olleet viimeisimpinä avustuskohteina VAU:n työnte-
kijöiden innostuksella.

VAU:n nykyinen toiminnanjohtaja Riikka Juntunen (alh. vas.) ja VAU:n aluetoiminnan suunnittelija Tiina Siivonen (kesk.) kouluttivat vii-
me marraskuussa opettajia Tansaniassa.
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Info

Koulutusta ja välineitä Itä-Afrikaan

- Välineiden avulla voimme soveltaa nuoremmille lapsille 
aktiivisia leikkejä. Tälle ikäryhmälle ei ole aikaisemmin ol-
lut paljon liikunnan apuvälineitä, kertoi bukhala.

Muutos lasten elämään liikunnan avulla
LiiKe ry on suomalainen kansalaisjärjestö, joka tukee eri-
tyisesti Tansanian opetussektoria. LiiKe kouluttaa liikun-
nanopettajia mm. lajikoulutuksella, liikuntapaikkojen ja 
-välineiden kunnostuksella sekä auttaa koulutuksellisessa 
vaikuttamisessa. Koululiikunnan kehityksen avulla pyritään 
houkuttelemaan lapsia käymään koulua ja pääsemään irti 
köyhyyden kierteestä paremman työllisyyden avulla.
LiiKe ry:n toiminnanjohtaja Ari Koivu kertoo, miten sovel-
tavan liikunnan opetusta ei aikaisemmin ollut opettajien 
koulutuksessa.
- Nykyisin 11 opettajankoulutuslaitoksessa tapahtuvassa 
liikunnan opetuksessa on soveltavan liikunnan osuus mu-
kana, kiitos Tiina Siivosen ja Riikka Juntusen. Vammaislii-
kuntajärjestöjä ei Tansaniassa oikeastaan ole lainkaan.
Olemme toiminnallamme tukeneet myös kuurojen, kehi-
tysvammaisten ja sokeiden kouluja Mtwaran ja Singidan 
läänissä mm. välinelahjoituksilla, vapaaehtoisten suoma-
laisten liikunnanohjaajien vierailuilla sekä auttaneet turna-
usten järjestämisessä, kertoo Koivu.
Koivun mukaan vammaisten asema Tansaniassa on huono, 

Liike ry
Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry pyrkii vaikut-
tamaan kehitysmaiden lasten elämään liikunnan 
avulla. LiiKe tukee mm. yli tuhatta peruskoulua ja 11 
opettajankoulutuslaitosta Tansaniassa. Koululiikun-
ta houkuttelee lapset kouluun ja kehittää heidän 
fyysisiä ja sosiaalisia taitojaan.
Lahjoita liikuntaa kehitysmaiden lapsille www.liike.
fi/kauppa kautta.

www.liike.fi

VAU:n viestintäassistentti Eeva Paasikari vei liikuntavälineitä Ke-
niaan.

eikä suuria kehityslinjauksia ole näkyvissä. 
- Vammaisten aseman kehittäminen, työllisyyden takaami-
nen ja vammaisurheilussa menestyminen toisivat parem-
man näkyvyyden tälle asialle.
VAU:lla ja Kuurojen Urheiluliitolla on ystävyyskoulu Tansa-
niassa LiiKe ry:n kautta, jota tuetaan vuosittain. Tuen avulla 
koulutetaan opettajia, hankitaan ja kunnostetaan välinei-
tä. Mikä tahansa yhteisö voi ottaa ystävyyskoulun Tansani-
asta.
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Kuntoillen

Suomen Liikunta ja Urhei-
lu SLU ry julkaisee inter-
netissä olohuonetestit, 
joilla voi arvioida kuntoa 
helposti kotikonstein ja 
saada sytykkeitä moni-
puoliseen liikuntaan.

- SLU haluaa innostaa suomalaisia 
liikkumaan monipuolisesti ja tehdä 
oman kunnon arvioimisen mahdol-
lisimman kiinnostavaksi, SLU:n vies-
tintäjohtaja Eila ruuskanen-Himma 
sanoo.
Internetistä löytyy kymmenen SLU:n 
tuottamaa testiä osoitteesta www.
voimakaksikko.fi/olohuonetestit. 
Mallisuoritukset voi katsoa videoani-
maationa. Testin jälkeen omat tulok-
set kirjataan ja kuntoarvio on saa-
tavilla samantien. Testituloksen voi 
lähettää myös kavereiden ihailtavak-

si yhteisöpalvelu Facebookiin. Palve-
lu on ilmainen eikä siihen tarvita kir-
jautumista. Itselleen voi myös kirjata 
oman tilin ja seurata kunnon kehitty-
mistä palvelun avulla.
- Suomessa on kovatasoista liikunnan 
ja hyvinvoinnin osaamista ja tutki-
musta. Palvelu hyödyntää internetin 
mahdollisuuksia kannustaa ihmisiä 
liikuntaan ja ottaa huomioon moder-
nit mediatottumukset, Ruuskanen-
Himma sanoo.
Testit ovat osa YLE:n ja SLU:n Voima-
kaksikko-hanketta, Suomen liikutta-
vinta haastekampanjaa.

Happea, liikkuvuutta, 
voimaa, kehon hallintaa

- Moni ajattelee edelleen, että hyvää 
kuntoa hankitaan vain kuntoilemalla 
veren maku suussa ja rautaa pumpa-
ten. Nyt viimeistään on aika kumota 
tämä iänikuinen väite, liikuntalääke-

tieteen keskusten verkostoa koordi-
noinut Tiina Heinonen sanoo. 
Hyvä kunto rakentuu useista eri kun-
to-ominaisuuksista. Hyvään kuntoon 
tarvitaan happea, liikkuvuutta, voi-
maa ja kehon hallintaa – ja liikunnan 
iloa. SLU:n olohuonetesteillä voi ko-
tikonstein arvioida omia kunto-omi-
naisuuksiaan ja palveluun kuuluvan 
liikuntapäiväkirjan lajivinkeistä löy-
tyy varmasti jokaiselle kuntoilijalle 
oma lajinsa.

 

SLU avaa olohuonetestit suomalaisille

Näppäile nettiin

SLU:n olohuonetestit

www.voimakaksikko.fi/
olohuonetestit
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LEHTI
1. YLEISTÄ
Olen lehden tilaaja o
Olen irtonumeron lukija o
Lehti tulee työpaikalleni o
Lehti tulee kotiini o

Missä muodossa luet lehden?
Painettu lehti o
Pdf-lehti o
Html-lehti o
daisy-äänitelehti o
Luetus-lehti o

Hyödynnätkö lehden sisältöä?
Omassa arjessani o
Opiskeluissani o
Ammatissani o
En missään o
Jossain muussa  o
Missä? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Mitä teet lehdelle luettuasi sen?
Säästän o
Annan ystävälle/
perheenjäsenelle o
Vien paperinkierrätykseen o
Heitän roskiin o
Luen lehden netissä o

2. LEHDEN ULKOASU
Loistava o
Hyvä o
Keskinkertainen o
Huono o

Miksi? Miten kehittäisit lehden ulkoasua? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

3. LEHDEN SISÄLTÖ
Loistava o
Hyvä o
Keskinkertainen o
Huono o

Miksi? Juttuideat?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Minkälaisia juttuja/aiheita haluat enemmän?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Minkälaisia juttuja/aiheita haluat vähemmän?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Mitkä aihealueet kiinnostavat eniten? Mitä ai-
healueita luet eniten? Merkitse kiinnostavuus as-
teikolla 1-6 (kiinnostavin nro:lla 1, vähiten kiinnos-
tava nro:lla 6).
Teema-osio o
Huipulla-osio (kilpa- ja huippu-urheilu) o
Sportin ilo -osio (nuorten toiminta) o
Vipanat liikkuvat -osio (lasten toiminta) o
Kuntoillen-osio (harrastetoiminta) o
VAU tiedottaa -osio 
(VAU-uutiset, kilpailukutsut) o

Luen useimmiten lehdestä 
(voit rastittaa useita vaihtoehtoja)
Pääkirjoituksen o
Teemaan liittyvät jutut o
Kolumnin o
Kilpaurheiluun liittyvät jutut o
Sporttiklubiin liittyvät jutut 
(nuoret/vipanat)  o
Ilmoitukset tapahtumista ja leireistä o
Kilpailukutsut o
Tilaa omaksi -palstan o
Harrasteliikuntaan liittyvät jutut o
Ruotsinkieliset sivut o
VAU:n uutiset o
Kilpailukutsut o
Kalenterin o

Kuinka kauan vietät aikaa lehden parissa
Selailen lehden muutamassa minuutissa o
Luen muutaman jutun kokonaan o
Luen yli puolet lehdestä o
Luen koko lehden kannesta kanteen o

Minkä kouluarvosanan antaisit 
lehdelle kokonaisuutena (4-10)? _______

Millä sanalla kuvailisit lehteä?
__________________________________________
__________________________________________

Täyttääkö lehti odotuksesi?
Erittäin hyvin o
Hyvin o
Huonosti o
Erittäin huonosti o

Muita toiveita/ehdotuksia lehden tekijöille?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

VAU:N VIESTINTÄ YLEISESTI

Kuinka usein vierailet VAU:n verkkopalvelussa 
osoitteessa www.vammaisurheilu.fi
Joka päivä o
Muutaman kerran viikossa o
Kerran kuukaudessa o
Harvemmin o
En ole käynyt koskaan o

Miten kuvailisit VAU:n verkkopalvelun antia
Loistava o
Hyvä o
Keskinkertainen o
Huono o

Miksi? Miten kehittäisit verkkopalvelua? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Mitä VAU:n viestintäkanavia käytät aktiivisesti
Vammaisurheilu & -liikunta -lehti o
www.vammaisurheilu.fi o

Mitä kautta haluat VAU:n viestin tavoittavan si-
nut jatkossa? Mitkä viestintäkanavat koet tär-
keimmiksi? Merkitse tärkein/kiinnostavin astei-
kolla 1-5 (kiinnostavin nro:lla 1, vähiten kiinnostava 
nro:lla 5).
Vammaisurheilu & -liikunta -lehti _______
www.vammaisurheilu.fi _______
Facebook _______
Twitter _______
IRC-galleria _______

Jokin muu, mikä? 
 __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

YHTEYSTIEDOT

1. Nimi   
__________________________________________

2. Lähiosoite  
 
__________________________________________

3. Postinumero ja -toimipaikka

__________________________________________

4. Syntymävuosi 
__________________________________________

5. Oletko VAU:n jäsenyhdistyksen jäsen?

KYLLä o
Mikä yhdistys?

__________________________________________

EN o

6. Oma roolini vammaisurheilukentällä 
(voit valita useamman kohdan)
urheilija o
liikkuja o
perheen jäsen/omainen o
kouluttaja/ohjaaja o
opettaja o
alan ammattilainen o
 
Mikä? 
__________________________________________
__________________________________________

KIITOS VASTAUKSISTASI!

VASTAA JA VOITA!
Vammaisurheilu & -liikunta -lehden ensimmäinen ilmestymisvuosi lähenee loppuaan. Tässä vai-
heessa haluammekin kysyä juuri Sinulta palautetta lehdestä (ulkoasusta, sisällöstä, jutuista ym.) 
sekä yleisesti VAU:n viestinnästä. Haluamme palvella jatkossa entistäkin paremmin ja oikeilla viestintä- 
välineillä ja tavoilla, joten vastaathan alla oleviin kysymyksiin huolellisesti viimeistään 29.10. mennessä.

Postita palautelomake osoitteeseen VAU ry/lehti, Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki.
Kaikkien vastanneiden kesken arvomme tuotepalkintoja!

Kysely
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Riikka Juntunen valmistui Liikunta-
tieteiden maisteriksi Jyväskylän yli-
opistosta ja työskenteli aluksi yli-

opistolla ja kouluilla. Kesästä 2000 
vuoden 2006 loppuun hän toimi Ro-
vaniemellä soveltavan liikunnan leh-

torina Rovaniemen ammattikorkea-
koulussa. 
- Vuoden 2007 alussa alkoi vammais-
urheilujärjestöjen Kaikille Avoin -oh-
jelma, jonka projektipäällikkönä toi-
min. Hanke siirtyi vuoden 2009 alusta 
hallinnollisesti Suomen Liikunta ja 
Urheilu SLU:lle ja koen kokemukse-
ni SLU:ssa merkittäväksi aloittaessa-
ni VAU:n toiminnanjohtajana, kertoo 
Juntunen.
- Olen työkokemuksieni lisäksi toi-
minut lasten liikunnassa ohjaajana, 
kouluttajana, eri työryhmissä, maali-
pallotuomarina ja naisten maalipal-
lomaajoukkueen valmentajana, jat-
kaa Juntunen. 
Aktiiviselle perheelle urheilu on tuttu 
aihe myös kotona ja perheen esikou-
lulainen poika Joona pitää vanhem-
mat vauhdissa. Aviomies Jussi on 
pelannut pyörätuolitennistä ja -kori-
palloa, joten kotona tiedetään mistä 
vammaisurheilussa on kyse. 

VAU:n vaikutukset 
liikuntakulttuuriin
VAU on valtakunnallisesti merkittävä 
toimija, ja sillä on mahdollisuus vai-
kuttaa ja tuoda esille monipuolista 
liikuntakulttuuria. VAU voi myös vai-
kuttaa valtakunnallisesti liikuntapoli-
tiikkaan.
Riikka Juntunen näkee vammaisurhei-
lujärjestön olevan hektisessä tilassa, 
jossa on paljon toimijoita, tapahtumia 
ja yhteistyökumppaneita sekä lähes 
40 lajia. Haasteena on toimia laajasti, 
valtakunnallisesti ja tehokkaasti.
- VAU on toiminut vajaan vuoden, 
jonka aikana yhteisiä käytäntöjä on 
luotu. Edessä on silti vielä paljon te-
kemistä, visioi Juntunen. 
Uusi toiminnanjohtaja tunnistaa 
edeltäjänsä Pertti Pousin vankan 
järjestöjohtamiskokemuksen, ja on-
kin nyt valmis oppimaan uutta ja lait-
tamaan itsensä likoon. 
- Uskon henkilöstöjohtamiseen ja it-
sensä kehittämiseen ja siksi odotan 
innolla tulevaa vuotta, strategiatyö-
tä, henkilöstön sparraamista ja VAU:n 
tunnetuksi tekemistä.
- VAU haluaa palvella jäsenistöä, ovet 
ovat avoinna. Radiokadun viiden-
teen kerrokseen kannattaa tulla tu-
tustumaan tai olla muuten yhteydes-
sä, kannustaa Juntunen.

TEKSTI JA KUVA EEVA PAASIKARI

Vahva halu viedä suomalaista 
vammaisurheilua ja -liikuntaa 
eteenpäin
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry sai hal-
lituksen päätöksellä uuden toiminnanjohtajan, LitM 
riikka Juntusen. Hän aloitti työssään 1. syyskuuta. 
Uusi toiminnanjohtaja haluaa tuoda järjestön vision 
koskemaan konkreettista arkea ja tehdä pitkäjänteistä 
toimintaa eri kumppaneiden kanssa. 

VAU:n uusi toiminnanjohtaja Riikka Juntunen kannustaa jäsenistöä aktiivisuuteen.
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Svenska sidor ÖVErSÄTTNING AV SVENSKA SIDOr åSA öHRMAN
TExT OUTI LINdROOS, EEVA PAASIKARI, TIINA SIIVONEN

Finlands Handikappidrott och -mo-
tion VAU r.f. fick genom beslut av sin 
styrelse en ny verksamhetsledare 
GyM riikka Juntunen. Hon började 
sitt arbete den 1 september.
Juntunen utexaminerades som ma-
gister i gymnastiska vetenskaper från 
Jyväskylä yliopisto och arbetade som 
lektor i anpassad motion vid yrkes-
högskolan Rovaniemen ammattikor-
keakoulu och senare som projektchef 
för programmen ”Kaikille Avoin”.

–Förutom mina egentliga arbetsupp-
gifter har jag arbetat som instruktör i 
barnmotion, som utbildare, i olika ar-
betsgrupper, som domare i goalball 
och som tränare för kvinnornas lands-
lag i goalball, sammanfattar Juntunen.
VAU är en viktig nationell aktör och 
organisationen har möjligheter att ut-
öva påverkan och lyfta fram mångsi-
dig motionskultur. VAU kan också på-
verka motionspolitiken på nationell 
nivå. Juntunen anser att handikappi-

drottsorganisationen är i ett hektiskt 
skede och utmaningen är att verka 
vidsträckt, nationellt och effektivt.
–VAU har verkat ett knappt år, under 
vilken tid gemensam praxis har ska-
pats. Trots det står vi inför mycket ar-
bete, tror Juntunen.
–VAU vill betjäna sin medlemskår, 
våra dörrar står öppna. Kom på besök 
till femte våningen vid Radiogatan el-
ler kontakta oss på annat sätt, upp-
muntrar Juntunen.

Kalasa på motionskakan
receptet på motionskakan är en-
kelt; motion på olika sätt och olika 
långa tidspass. Till motionskakan 
kan du lätt tillsätta eller byta fyll-
ning allt enligt humör, kondition 
och egna mål.
Motionskakan är ett stöd för din veck-
omotion. Av motionskakan framgår 
rekommenderade motionstider som 
du minst ska prestera varje vecka. I 
rekommendationen sägs ”Förbättra 
din uthållighetskondition genom att 
röra dig raskt under flera dagar i veck-
an sammanlag 2 timmar 30 minuter 

eller genom ansträngande motion 
sammanlagt 1 timme 15 minuter.” Av 
motionskakans figur kan du lätt kon-
trollera vilka grenar som förbättrar 
din uthållighetskondition eller vilka 
motionsformer som tränar upp din 
muskelstyrka och förbättra din koor-
dination och balans. Rekommenda-
tionen för hälsofrämjande kondition 
är gjord för 18–64-åringar. Motions-
kakan är utarbetad av UKK-institutet, 
som är ett privat forsknings- och ex-
pertinstitut inom hälsovården i Fin-
land. På UKK-institutets webbplats 

www.ukkinstituutti.fi kan du även 
skriva ut ett tomt, inte ifyllt botten för 
motionskakan.
För din motion kan du uppställa oli-
ka mål, men det är bra att minnas att 
inte genast lägga ribban för högt. 
du kan alltid utöka din motion. Var 
och en kan uppställa sina egna mål, 
eller göra det tillsammans med en 
vän. Med hjälp av uppställda mål är 
det lätt att komma ihåg regelbun-
denhet, en regelbunden motion 
hjälper nämligen till att uppnå upp-
ställda mål.

Genom en god kondition mår du bättre
Tuija Helander tränar unga häck- 
och sprinterlöpare i Euran raiku. 
Hennes tävlingsbana på olympisk 
nivå fick ett slut i och med en lung-
sjukdom, men hon motionsidrottar 
ändå varje dag – och tävlar också.
–Tillsammans med dem jag tränar 
motionerar jag ibland också själv. 
Jag hoppar och kan göra korta spur-
ter. Min svåra lungsjukdom LAM 
krävde en lungtransplantation år 
2000 och rehabiliteringen tog sin 
tid. På sjukhuset fick Helander veta 
att man också kan motionera som 
sängliggande.
–Före min lungtransplantation gjor-
de jag på läkarens uppmaning bi-
cepsövningar i sängen. då man inte 
kan andas lär man sig verkligen att 
uppskatta rörelseförmågan.
Efter organtransplantationen föränd-

rades rörelseförmågan och tränings-
momenten blev mångsidigare.
–Under min sjukdom hade jag myck-
et hjälp av min bakgrund som idrot-
tare. Några dagar efter transplanta-
tionen fick jag börja röra på mig. Jag 
lyckades ta mig upp på en motions-
cykel och ganska snabbt efter det till 
träningslokalen. En god kondition 
underlättar vardagen på ett konkret 
sätt, medicinerna mot avstötning in-
verkar nämligen på organismen och 
kroppen.
–Motion lindrar medicinernas biverk-
ningar, exempelvis fett- och socker-
omsättningen och avsöndringen av 
serotonin hålls i bättre balans, säger 
Helander.
då det gäller motion och kondition 
för idrottare som varit med om en or-
gantransplantation måste man ob-

servera att kroppens prestationsför-
måga inte är den samma som före 
transplantationen.
–Mina lungors prestationsförmåga 
är lägre, därför måste träningarna 
göras i små portioner och försiktigt. 
Samma råd ger Helander gärna ock-
så till alla som börjar träna och mo-
tionera.
–Om utgångsnivån är låg är det skäl 
att börja försiktigt och motionera lite 
åt gången. det räcker också med att 
utföra vanliga göromål. Med tanke på 
den egna konditionen och glädjen att 
motionera lönar det sig att välja en 
gren och motionsform man är intres-
serad av. En lämplig gren, ett lämpligt 
gäng eller idrottssällskap kan man 
fast försöka finna på nätet. Möjlighe-
terna är många om man bara vågar 
börja söka.

En stark vilja att utveckla och föra fram 
finländsk handikappidrott och -motion
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Suomen Vammais-
urheilu ja -liikunta 
VAU ry sekä Suomen 
suurin ammatilli-
nen erityisoppilaitos 
Ammattiopisto Luo-
vi ovat sopineet mo-
nivuotisesta yhteis-
työstä. Tavoitteena 
on viedä monipuo-
lista ja laaja-alaista 
vammaisurheilua 
eteenpäin yhteisvoi-
min ja yhteisin aja-
tuksin.
Yhteistyö näkyy jo tämän vuo-
den aikana monilla eri osa-alu-
eilla. Ammattiopisto Luovi on 
mukana VAU:n tapahtumissa 
sekä luovuttaa vuosittain viisi 
Luovi-stipendiä innostuneille 
nuorille urheilijoille. 
- Luovin missioon kuuluu aja-
tus yksilöllisten reittien tarjoa-
misesta työelämään ja hyvään 
elämisen laatuun. Hyvän elä-
misen laadun ajatusta tukee 

myös VAU:n toiminta - voimme 
yhdessä pyrkiä tukemaan eri-
tyistä tukea tarvitsevien miele-
kästä vapaa-ajanviettoa ja sitä 
kautta myös terveyttä. Kum-
pikin valtakunnallisena toimi-
jana löydämme varmasti mo-
nenlaisia yhteistyön muotoja, 
arvioi Ammattiopisto Luovin 
johtaja Tarja Mänty.

Myös VAU:n puolella ollaan 
tyytyväisiä yhteistyösopimuk-
seen.
- Yhteistyösopimus takaa Luo-
vi-stipendien myötä yhä use-
ammalle VAU:n lahjakkaalle ja 
päämäärätietoiselle nuorelle 
lisää tukea oman urheilu-uran 
rakentamiseen. Luovin laaja 
oppilaitosverkosto sekä VAU:n 
omat monipuoliset verkostot 
takaavat myös molemminpuo-
lisen synergiaedun: tahtotilana 
on saada nuoret liikkumaan ja 
liikunnallisten harrastusten pa-
riin, kertoo VAU:n talousjohtaja 
Pertti Pousi.

www.luovi.fi
www.vammaisurheilu.fi

TEKSTI NINA JAKONEN KUVA EEVA PAASIKARI

VAU ja Ammattiopisto Luovi: 

Yhteistyöllä tukea nuorten 
liikunnan harrastamiseen

Lisätietoja

VAU! UTBILDNINGSMÄSSA
Finlands Handikappidrott och -motion VAU 
r.f. ordnar en utbildningsdag kring handi-
kappidrott och anpassad motion i Helsing-
fors i SLU-huset (radiogatan 20, 2 vån. salar-
na 1–3) den 7 oktober 2010 kl. 10.00–15.00. 
Utställningen är öppen hela dagen. Fritt in-
träde.
Presentationer och praktiska försök kl. 
10.00–15.00 (på finska):
10.00 Idéer och impulser
· VAU! UTbILdNINGSMäSSA. Något speciellt,  
 Riikka Juntunen, VAU
· VUK-utbildningsbricka, Aija Saari, VAU
· Koncentrera dig och lyssna! 
 Tuomas Törrönen, VAU
11.00 Känningar
· www.välineet.fi en förenande länk för alla  
 som hyr ut redskap, Teemu Lakkasuo, VAU
· Utveckling av wii-balansbrädan (ILMO-
 spelsitsen), Katariina Lappalainen, 
 Aidway Oy (Metropolia AMK, slutarbete).
12.00 I kärnan av inlärning
· VOK (Valmentaja- ja ohjaajakoulutus) 
 grunder, Pulmu Puonti, SLU (Finlands Idrott)
· Vem var det som lärde vem i Tanzania? 
 Tiina Siivonen och Riikka Juntunen, VAU
· Smakbitar av Sherborne, Päivi Huttunen,  
 Sherborne tränare, VAU
13.00 I nätverken
· ”Kaikille avoin Yyteri” arrangörer; staden, 
 yrkeshögskolan Satakunnan ammattikorkea-
 koulu och organisationer, Anna Setälä, 
 björneborgs stad
· Utbildning av stödgrupper främjar lokal-
 föreningarnas motionsaktiviteter, 
 Anne Taulu och Sari Kivimäki, SoveLi
· Inlärningens OSAT, Marianna Tarhala, 
 Nuori Suomi
14.00 I grenarna
· Instruktörsutbildningen i anpassad judo 
 i ett nötskal, Marita Kokkonen, Finlands  
 Judoförbund
· Instruktörsutbildning i simning nivå 
 1-2-3, Kati Kauhanen, Finlands Simförbund
· ”Alla ska ha möjligheter till simning - På väg  
 mot en simhall öppen för alla”, 
 Anneli Toivonen, Finlands Simunder-
 visnings- och Livräddningsförbund r.f.
I samarbetet deltar bland annat Finlands Para-
lympiska kommitté och Tevella. På mässan har 
deltagarna möjlighet att testa sinnesövningar 
och Sherborne övningsmoment och anpassade 
spel också i praktiken.
Närmare upplysningar och anmälningar (över 
5 personers grupper): VAU, Aija Saari, aija.saari@
vammaisurheilu.fi, tfn 040 506 42 08.

Svenska sidor
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SuOMEN vaMMaISuRHEILu 
Ja -LIIkuNTa vau RY 
TIEDOTTaa

Sisällys
Uutisia	 44
VAU:n	toimisto	 45
Kilpailukutsuja	 46
Lajijaostot	 50
VAU:n	hallitus	 50
Tapahtuma-	ja	
kilpailukalenteri	 51

Näkövammaisten	keilailun	avoimet	EM-kilpailut	järjestettiin	18.-20.	elokuuta	2010	Helsingissä.	Suomi	saavutti	kilpailuis-
sa	kaikkiaan	yhdeksän	kultaa,	yhden	hopean	ja	kaksi		pronssia.	Petri	Mäkivirta	(kuvassa)	otti	mm.	kokonaiskilpailun	voi-
ton	B1-luokassa.
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vau:n uutisia 

VAU:n	palloilusarjat	käyntiin
Istumalentopallo- 
kausi  2010-2011
Istumalentopallossa pelataan kaudel-
la 2010-2011 miesten SM-sarja, naisten 
SM-sarjaturnaus, 1-sarja, Veteraanien 
M50 ja N40 SM-turnaus, Beach Volleyn 
SM-sarja, Suomen Cup sekä muutamia 
muita seurojen järjestämiä turnauksia.
Miesten SM-sarja käynnistyy 2. loka-
kuuta 2010 Helsingissä, turnausisäntä-
nä toimii Helsingin Invalidiyhdistys HIY. 
Turnauksessa pelaavat moninkertainen 
Suomenmestari Kotkan Seudun Invali-
dit KSI, Puijo Wolley Kuopiosta ja isäntä-
joukkue HIY Helsinki.
Istumalentopallon tapahtumakalente-
ri löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta 
www.istumalentopallo.info. 

Pyörätuolirugby- 
kausi 2010-2011 
Pyörätuolirugbyssa järjestetään kaudella 
2010-2011 kolme turnausta: yksi Turus-
sa ja kaksi Helsingissä. Sarja käynnistyy 
marraskuussa. Turnauksiin voivat osal-
listua kaikki halukkaat pelaajat. Jouk-
kueet kootaan turnauspaikalla sen mu-
kaan kuinka paljon pelaajia turnaukseen 
on ilmoittautunut. Näin myös ne pelaa-
jat ympäri Suomea, jolla ei ole joukkuet-
ta, voivat tulla mukaan pyörätuolirugbyn 
sarjatoimintaan.
Pyörätuolirugbyn nettisivuilta (www.
pyoratuolirugby.com) löytyy lisätietoa 
sarjasta ja päivämääristä. Tarkat päivä-
määrät ja turnauspaikat ilmoitetaan lo-
kakuussa.

Maalipallokausi  
2010-2011
Maalipallossa pelataan kaudella 2010-
2011 SM-sarja ja 1-divisioona. Sarjat 
käynnistyvät 30.-31. lokakuuta 2010 Pa-
julahdessa, Nastolassa.
Maalipallon nettisivuilta www.maali-
pallo.net löytyy lisätietoa sarjasta ja tur-
nausajankohdista.

Pyörätuolikoripallo- 
kausi 2010-2011
Pyörätuolikoripallossa pelataan kaudella 
2010-2011 SM-sarja ja 1-divisioona. Mo-
lemmat sarjat pelataan neljän joukkueen 
voimin.
• Pyörätuolikoripallon sarjaohjelma löy-
tyy Koripalloliiton nettisivuilta (www.
basket.fi) syyskuun aikana.
• Ensimmäinen sarjaturnaus pelataan 
15.-16. lokakuuta 2010 Tampereella.

Salibandykausi  
2010-2011
Salibandyssa järjestetään kaudella 2010-
2011 kaksi turnausta.

Sähköpyörätuoli- 
salibandykausi  
2010-2011
Sähköpyörätuolisalibandyssa pelataan 
kaudella 2010-2011 SM-sarja ja Finlandia-
sarja. Molemmat sarjat pelataan viiden 
joukkueen voimin 4-kertaisena sarjana.
Ensimmäinen sarjaturnaus pelataan 16.-17. 
lokakuuta 2010 Vantaalla.
Sähköpyörätuolisalibandyn sarjaohjelma 
löytyy Salibandyliiton nettisivuilta (www.
salibandy.net) syyskuun aikana.
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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. 0400 543 679
- 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

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

Pertti Pousi
talousjohtaja, 
puh. 050 571 6891, 
pertti.pousi@
vammaisurheilu.fi
- talousasiat
(osa-aikaeläkkeellä 
1.9.-31.12.2010, 
työpäivät ti-to)

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

NuORISO Ja kOuLuTuS
aija Saari
toimialapäällikkö, 
puh. 040 506 4208, 
aija.saari@vammaisurheilu.fi
betjäning på svenska
- lasten ja nuorten liikunta
- koulutus
- kehitys- ja esteettömyysprojektit

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

kILPa- Ja HuIPPu-uRHEILu
Hannele Pöysti
toimialapäällikkö, 
puh. 050 517 6151, 
hannele.poysti@vammaisurheilu.fi
- kilpa- ja huippu-urheilun 
koordinointi
- lajit: curling

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

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

HaRRaSTELIIkuNTa Ja 
aLuETYÖ
Teemu Lakkasuo
toimialapäällikkö, 
puh. 040 565 1001, 
teemu.lakkasuo@
vammaisurheilu.fi
- harrasteliikunnan ja 
aluetyön koordinointi

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

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

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

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

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

HaLLINTO, TaLOuS Ja 
JÄRJESTÖTOIMINTa 
Riikka Juntunen
toiminnanjohtaja
puh. 0400 340 091, 
riikka.juntunen@
vammaisurheilu.fi
- toiminnan johtaminen
- hallinto- ja talousasiat

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

BOCCIa

XXXII LaSIkauPuNkI BOCCIa
XXXII Lasikaupunki Boccia järjestetään 23. lokakuuta 2010 
Riihimäen Urheilutalolla. Rekisteröityminen alkaa klo 8.15 
ja pelit aloitetaan klo 9.00. Kilpailut järjestetään vähintään 6 
joukkueen lohkoissa. Käytössä luokkien 1-3 hyvityspisteet.
Osallistumismaksu 15 euroa/joukkue ja se maksetaan Riihi-
mäen Seudun Invalidit ry. tilille: RSOP 539602-2132451 (viite-
teksti: Lasikaupunki Boccia 2010). 
Ilmoittautumiset 18.10. mennessä: sihteeri@rinva.fi tai Risto 
Järvenpää, puh. 050 541 6812. Ilmoittautumisen yhteydessä 
kerro joukkue ja mahdolliset hyvityspisteet. 

Lisätiedot: Raimo Peltonen, puh. 050 589 9540 tai Risto Jär-
venpää, puh. 050 541 6812. 
Omat sisäpallot ja mittatikut mukaan. Pelipaikalla mahdolli-
suus ruokailuun. 

kuRIkka BOCCIa (JOukkuE Ja PaRI)
Kurikan Invalidit ry järjestää avoimet boccian joukkue- ja pari-
kilpailut 20. marraskuuta 2010 klo 9.00 alkaen. Kilpailupaikka 
on Monnari (Keskuspuistikko 33).
Sarjat: Yleinen joukkuekilpailu ja parikilpailu luokkiin 1, 2 ja 3 
luokitetuille pelaajille (parin ei tarvitse kuulua samaan yhdis-
tykseen).
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Osallistumismaksu: 15 euroa/joukkue ja 12 euroa/pari ja se 
maksetaan Kurikan Invalidit ry:n tilille: Kurikan OP 472610-
213499.
Ilmoittautumiset 17.11. mennessä: Kurikan Invalidit, puh. (06) 
450 4300, intola@kurikaninvalidit.fi.
Lisätiedot: Raimo Nevanen, puh. 040 512 7142. 
Omat pallot ja mittatikut mukaan. Ruokailumahdollisuus. 

XII vILPPuLa BOCCIa
Mäntän Seudun Invalidit ry järjestää boccian parikilpailut 11. 
joulukuuta 2010 alkaen klo 9.00 Vilppulan urheilutalolla (Ho-
punmäentie 15, Vilppula).
Sarjat: yleinen, naiset ja luokat 1-3. Luokkien 1-3 sarjassa pe-
laajien ei tarvitse kuulua samaan yhdistykseen. Hyvityspisteet 
käytössä.

Osallistumismaksu 12 euroa/pari ja se maksetaan Mäntän 
Seudun Invalidien yhdistyksen tilille: 552107-412876.
Ilmoittautumiset 5.12. mennessä: Pirkko Hyytiäinen, 
Koiviontie 261, 35700 Vilppula, puh. 045 110 6499, 
hyytiainenpirkko@windowslive.com.
Omat pallot ja mittatikut mukaan. Kisapaikalla kahvio ja ruo-
kailumahdollisuus.
Boccialaisten pikkujoulut Keurusselällä kilpailujen jälkeen. 
Perinteisesti kokoonnumme klo 20.00 mennessä pikkujoulu-
aterialle ja vietämme iltaa laulaen, nauraen ja karkeloiden hy-
vän orkesterin tahdissa.  Pikkujouluun sitovat ilmoittautumiset 
10.11. mennessä huonevarauksia varten. Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot: Onerva Uuttera, puh. iltaisin 0400 753 662 tai oner-
va.uuttera@nic.fi.

JuDO
Sovelletun judon syysleiri, -kilpailu sekä ohjaajakoulutus
Judoliitto järjestää sovelletun judon syysleirin, -kilpailun ja oh-
jaajakoulutuksen 8.–10. lokakuuta 2010 Naantalissa. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Judoliiton internetsivut www.
judoliitto.fi.

kEILaILu

kEILaCuP HÄMEENLINNa
Keilacupin kauden 2010–2011 III osakilpailu järjestetään 
20. marraskuuta 2010 klo 9.00 Hämeenlinnan keilahallissa 
(Keilakatu 2). Kilpailussa noudatetaan kauden 2010-2011 sään-
töjä. 
kilpailuluokat: A, B, C, D ja E. Palkitaan jokaisen luokan 3 pa-
rasta. 
Ohjelma: I erä klo 09.00 (aloituserä lähiseudun keilaajat), II erä 
klo 11.15, ratojen huolto, III erä klo 14.00
Osallistumismaksu on 24 euroa/kilpailija ja ruokailu 13 eu-
roa ja ne maksetaan 12.11. mennessä Keilaseura Liilat ry. tilille: 
425200-126380. Maksettua kuittia vastaan ruokailu.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 12.11. mennessä kirjallisesti: 
Eija Vanhalakka, Rantatie 13 K, 13300 Hämeenlinna, eija.van-
halakka@saunalahti.fi, puh. 040 717 1343. Ilmoittautumisen 
yhteydessä on selvittävä osanottajan nimi, kilpailuluokka ja 
yhteyshenkilö osoitetietoineen. Ilmoita myös halukkuudesta 
keilata B1-keilaajan kanssa samalla radalla. Ruokailijat on myös 
ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä (mainitse ruoka po-
rokiusaus tai lohikiusaus). 

Liikuntavammaisten	 jousiammunnan	 EM-kilpailut	 järjestettiin		
8.-15.	 elokuuta	 2010	Vichyssä,	 Ranskassa.	 Suomalaiset	 saavutti-
vat	kaksi	EM-mitalia,	sillä	Jean-Pierre	Antonios	voitti	kultaa	(W1)	
ja	Osmo	Kinnunen	oli	samassa	luokassa	kolmas.	
-	 Suuri	 kiitos	 kuuluu	 valmentaja	 Aulis	 Humalajoelle,	 joka	 antoi		
oikeat	tuuliennakot	ja	oli	hyvä	fiiliksen	luoja.	Nyt	on	aivan	mahta-
va	tunne!	Ja	kun	samalla	tuli	vielä	ensimmäinen	maapaikka	Lon-
toon	paralympialaisiinkin,	niin	mikäs	tässä	on	olla,	iloitsi	Antonios		
kilpailun	jälkeen.
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kEILaCuP JÄRvENPÄÄ

Keilacupin kauden 2010 - 2011 IV osakilpailu järjestetään 
11. joulukuuta 2010 klo 11.00 Järvenpään keilahallissa (Vanha 
Yhdystie 11). Kilpailussa noudatetaan kauden 2010–2011 sään-
töjä. Kaikilla keilaajilla tulee olla voimassa oleva urheiluluokitus 
B1-B4. Henkilökohtaiset kilpailuluokat A, B, C, D ja E. Kilpailussa 
palkitaan jokaisen luokan 3 parasta sekä jokaisen luokan par-
haan sarjan heittänyt keilaaja.
Osallistumismaksu 20 euroa/kilpailija ja se maksetaan yhdis-
tyksittäin 30.11. mennessä tilille: Helsingin ja Uudenmaan Nä-
kövammaiset ry., 800013-281285.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 26.11. mennessä: Helsingin ja 
Uudenmaan Näkövammaiset/liikunta, PL 60, 00030 IIRIS tai 
jenni.blomqvist@hun.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä on selvit-
tävä osanottajan nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö osoite-
tietoineen. Ilmoita myös halukkuudestasi keilata B1-keilaajan 
kanssa samalla radalla.
Keilahallilla on ruokailumahdollisuus. Ruokailijat on myös il-
moitettava ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisätiedot: Esa Martikainen, puh. 040 700 1444.

kORIPaLLO

uNIfIED-kORIPaLLON TuTuSTuMISPÄIvÄ
Unified-koripallon nuorisoprojekti järjestää 16. lokakuuta 
2010 klo 13.00–15.00 Unified-koripallon tutustumistapahtu-
man Lahden Urheilutalon A-salissa (Jalkarannantie 10). Tapah-
tuma on ensisijaisesti 12–25-vuotiaille kehitysvammaisille nuo-
rille.
Unified-koripallon nuorisoprojektin tarkoituksena on aloittaa 
Unified-koripallotoiminta kehitysvammaisista ja vammattomis-

ta nuorista koostuvissa koripallojoukkueissa ympäri Suomea. 
Unified-urheilussa kehitysvammaiset ja vammattomat partne-
rit muodostavat yhdessä joukkueen tai kilpailuparin. 
Tutustumispäivän tavoitteena on kertoa perustietoa Unified-
koripallosta ja tutustua koripalloon pelinä. Tavoitteena on löy-
tää innostuneita pelaajia aloittamaan uusia Unified-koripallo-
joukkueita omalla kotipaikkakunnalla. 
Tapahtuma on ilmainen, mutta edellyttää ilmoittautumista 
etukäteen.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset kirjallisesti 8.10. mennessä: 
Jenni Häkkinen, puh. 050 306 6298, jenni.hakkinen(at)lpt.fi. Il-
moita sähköpostissa nimesi, yhteystietosi ja ikäsi.

LENTOPaLLO

SPECIaL OLYMPICS -TuRNauS Ja ELINSIIRTO-
uRHEILIJOIDEN SM-OSaTuRNauS
Kehitysvammaisten lentopallon Special Olympics -turnaus jär-
jestetään 19.–21. marraskuuta 2010 Koskella. Turnauksessa 
pelataan lauantaina Unified-sarjan Special Olympics -mesta-
ruudesta ja sunnuntaina kehitysvammaisten Special Olympics 
-mestaruudesta. Unified-sarjassa kolme joukkueen pelaajaa on 
kehitysvammaista ja kolme vammatonta pelaajaa. Turnauksen 
yhteydessä järjestetään 20. marraskuuta 2010 elinsiirtourhei-
lijoiden SM-osaturnaus Kosken liikuntahallissa.
Ohjelma: Kilpailut alkavat 20.11. klo 10.00. Ennen kilpailujen 
alkua pidetään joukkuejohtajien ja valmentajien tekninen pa-
laveri klo 9.30. Ottelut jatkuvat 21.11 klo 9.00.
Osallistumismaksu on 100 euroa/joukkue ja se maksetaan 
2.11. mennessä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n 
tilille: Sampo 800010-70212239, maksuun viesti: 405. Jälki-il-
moittautuminen 120 euroa/joukkue. 
Ilmoittautumiset 2.11. mennessä: Eija Helander-Nieminen, 
Kanervamäentie 19, 27510 Eura, eija.nieminen@lyhty.net, puh. 
040 715 3505. Ilmoittautumiseen tulee liittää: 1) pelaajaluet-
telo, 2) joukkueen yhteyshenkilön tiedot (osoite ja puhelinnu-
mero, sähköposti), 3) kisapassivaraukset, 4) erityisruokavaliot 
ja 5) sarja. Joukkueeseen saa ilmoittaa enintään 12 pelaajaa.
Majoittuminen ja ruokailut: kisapassi (pe-su): 40 euroa. Ki-
sapassi sisältää koulumajoituksen 2 yötä (oma patja ja makuu-
pussi mukaan), lauantain lounaan, päivällisen, iltapalan, sun-
nuntain aamiaisen ja lounaan.  kisapassi (la-su): 70 euroa. 
Kisapassi sisältää hotellimajoituksen Salossa 35 km, lauantain 
lounaan, päivällisen, iltapalan, sunnuntain lounaan. Lauantai-
kisapassi: 20 euroa. Kisapassi sisältää lauantain lounaan. Sito-
vat varaukset: Seija Mäyrä puh. 040 747 4799, seija.mayra@
salo.fi. Maksut majoituksista ja ruokailuista suoritetaan kätei-

Pyöräilyn	 MM-kilpailut	 järjestettiin	 19.-22.	 elokuuta	 2010	 Baie-
Comeaussa,	Kanadassa.	Jarmo	Ollanketo	ja	Marko	Törmänen	ajoi-
vat	 aika-ajossa	 kymmenenneksi.	 Näkövammaisten	 tandempyö-
räilyn	 toinen	 suomalaiskaksikko,	 Arttu	 Mäkinen	 pilottinaan	 Aki	
Turunen,	 oli	 22,8	 kilometrin	 kilpailussa	 13:s.	 Kuvassa	 Ollanketo-
Törmänen	paralympiamaisemissa	Pekingissä	2008.k
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sellä paikan päällä tai pankkisiirrolla: Kosken Kaiku 471010-
212309. Maksuun viitteeksi joukkueen nimi.
Lisätiedot: Eija Helander-Nieminen puh. 040 715 3505.
Yhteistyössä VAU:n lentopallojaosto ja lentopalloseura Kosken 
Kaiku.

PYÖRÄTuOLITaNSSI

PYÖRÄTuOLITaNSSILEIRI
Pirkanmaan pyörätuolitanssijat ry ja Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta ry järjestävät 20.–21. marraskuuta 2010 pyörätuo-
litanssileirin Tampereella, Hervannan Vapaa-aikakeskuksessa 
(Lindforsinkatu 5).
Ohjaajina:pt-tanssin monivuotinen harrastaja Reino Laapotti, 
seuratanssin perusohjaaja, ft, aila Peräjoki sekä liikunnan mo-
nitoimimies ja tanssiurheilija Jarno Jokela.
Leirille voi osallistua manuaali- tai sähköpyörätuolilla, ei tarvita 
aikaisempaa kokemusta, vain halua ja intoa kokeilla pt-tanssia 
(tarkoitettu aloittelijoille ja jonkin verran tanssineille). Mielel-
lään parin kanssa, (mutta parin puute ei este osallistumiselle). 
Ellei vakinaisesti käytä tuolia, yritämme järjestää tuolin. 
Ohjelmassa on seuratanssia COMBI-sarjassa (pyörätuolitanssi-
ja ja pystytanssija), DUO’ille harjoitteita, SHOW-meininkiä mu-
kana ja lisäksi iltapippalot tanssien ja seurustellen.
Osallistumismaksu on 60 euroa/henkilö ja se sisältää opetuk-
sen, kahvit ja materiaalit (hinta edellyttää 10 paria). 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: EI majoittuvat - viimeistään 
tiistaina 9.11. mennessä.  Majoituttajat ma 18.10. mennessä: 
Aila Peräjoki, puh. 0400 214 046, aila.perajoki@kolumbus.fi.
Majoitus: edullinen majoitus Hotelli Hermicassa, joka sijait-
seen 900 m harjoittelupaikasta, alkaen n. 40 e /yö/hlö/2hh.
Yhteisruokailu kurssipaikalla, jos riittävä määrä ruokailijoita 
osallistuu. Päiväkahvit tarjotaan osallistujille molempina päivi-
nä.

RaTSaSTuS

vaMMaISRaTSaSTukSEN  
uNIfIED-JOukkuEMESTaRuuSkILPaILuT
Vammaisratsastuksen Unified-joukkuemestaruuskilpailut jär-
jestetään 7. marraskuuta 2010 klo 10.00 alkaen Huittisten Rat-
sastuskeskuksessa. Ratsastajilla tulee olla oma tapaturmava-
kuutus. Jos ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda 
avustaja mukanaan. Kilpailujen johtajana toimii Arto Rekikos-
ki, teknisenä asiantuntijana on Anne Pakarinen, tuomarina toi-
mii Päivi Anttila.
Luokat: Luokka I: Ratsastajamerkin koulukoe (avustajan kans-
sa tai ilman (ei joukkuemestaruusluokka)); Luokka II: Special 
Olympics käynti I (lainahevosella); Luokka III: Special Olym-
pics käynti-raviohjelma I (lainahevosella); Luokka IV: Special 
Olympics käynti-ravi-laukka I (lainahevosella); Luokka V: Va-
paavalintainen kouluohjelma luokituksen mukaan (omalla 
hevosella,%:t ratkaisevat sijoituksen); Luokka VI: K.N. Special 
(lainahevosella, avoin Unified-joukkuemestaruuksissa kilpaile-
ville, ei kehitysvammaisille ratsastajille). Kaikki kouluohjelmat 
saa järjestäjältä ja SRL:n nettisivuilta.
unified joukkuemestaruussäännöt: Joukkueessa 4 ratsasta-
jaa, joista 2 kehitysvammaisia. Kehitysvammaisilla ohjelmana 
vapaavalintaisesti yksi Special Olympics -luokista lainahevosel-
la (Luokat II, III ja IV). Muilla joukkueen jäsenillä luokkana Luok-
ka VI: K.N. Special lainahevosella. Voittaja on se joukkue, joiden 
yhteenlaskettu sijalukupistemäärä on pienin. Mikäli pistemää-
riä on samoja, sijoitus ratkeaa siten, että K.N. Specialissa suu-
rimman yhteispistemäärän saanut on sijoituksissa korkeam-

malla. 
Osallistumismaksut: lähtömaksu 10 euroa/luokka, hevos-
vuokra 10 euroa/luokka. Kaikki maksut maksetaan kilpailu-
kansliaan.
Ilmoittautumiset 25.10. mennessä: puhelimitse Huittisten 
Ratsastuskeskus puh. (02) 567 797 arkisin klo 8.30–16.00.
Majoitustiedustelut Huittisten Ratsastuskeskus, puh. (02) 567 
797. 
Kilpailupaikalla buffetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus. 
Kilpailuja varten järjestetään valmennusleiri 5.–6. marraskuuta 
2010 Huittisten Ratsastuskeskuksessa. Ilmoittautumiset Huit-
tisten Ratsastuskeskus puh. (02) 567 797. Lisätiedot: Anne Pa-
karinen, puh. 040 360 0802. Järjestäjät: Ratsastusseura Varsa, 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja Huittisten Rat-
sastuskeskus.

SuLkaPaLLO

SuLkaPaLLON avOIN kaNkaaNPÄÄ-TuRNauS 
Kuntoutuskeskus Kankaanpää järjestää sulkapallon avoimen 
Kankaanpää-turnauksen 23. lokakuuta 2010 klo 10.00 alkaen 
Kuntoutuskeskus Kankaanpään liikuntasalissa. Kilpailut järjes-
tetään, mikäli osallistujia on vähintään 15.
Sarjat ja luokat: kaksinpelit (pyörätuoliluokka, lattialla istuvi-
en luokka, kävelevien luokka),
nelinpelit (istuvien nelipeli: pyörätuoli/lattialla istuva, kävele-
vien nelinpeli). Pelaaja voi osallistua yhteen henkilökohtaiseen 
luokkaan ja nelinpeliluokkaan. Kilpailuissa noudatetaan sovel-
lettuja sääntöjä pyörätuoliipelaajien ja lattialla istuvien sekä 
liikuntavammaisen pelaajien kävelevien luokissa. Kävelevien 
(muut) luokassa on käytössä sulkapallon viralliset säännöt.
Osallistumismaksu: 10 euroa/henkilö ja se maksetaan kilpai-
lupaikalla.
Valitse myös ao. vaihtoehdoista:
Lauantain päiväpaketti: sis. osallistumismaksun, lounaan ja 
uinnin 27 euroa/hlö.
1 vuorokauden paketti: pe-la tai la-su sis. hotellimajoituksen 
2 hh, aamiaisen, lounaan ja osallistumismaksun 62 euroa/hlö.
2 vuorokauden paketti: pe-su sis. hotellimajoitukset 2 hh, 2 x 
aamiaiset, 1 x lounaan sekä osallistumismaksun 99 euroa/hlö.
Ilmoittautumiset 13.10. mennessä: Kuntoutuskeskuksen 
myyntipalvelu, puh. (02) 573 3401, tarja.lankoski@kuntke.fi.
Lisätiedot: Juhani Pippuri, puh. 050 556 9194.

Liikuntavammaisten	CP-jalkapallon	EM-kilpailut	järjestettiin	15.-
28.	 elokuuta	 2010	 Glasgowissa,	 Skotlannissa.	 EM-kultaa	 voitti	
vasta	rangaistuspotkukilpailun	jälkeen	Ukraina	maalein	9-8.	Ho-
pealle	 sijoittui	Venäjä	 ja	 pronssia	 otti	 Irlanti.	 Suomi	 ei	 voittanut	
turnauksessa	 otteluakaan.	 Sijoitusottelussa	 Tanska	 oli	 parempi	
maalein	3-2	ja	sijoittui	yhdeksänneksi.	Suomi	jäi	turnauksessa	vii-
meiseksi	eli	oli	kymmenes.
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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. 044 545 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. 045 349 0942
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 
pertti.pousi@vammaisurheilu.fi 
puh. 050 571 6891

Riikka Juntunen sihteeri, VAU 
riikka.juntunen
@vammaisurheilu.fi 
puh. 0400 340 091
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Kalenteri 2010 loka-joulukuuE = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat

23.10. Sporttiklubin kelkkajääkiekkokoulu 
(L), Kisakallio
23.10. Sulkapallon avoin
turnaus (L, E, K), Kankaanpää
26.10. vaasa Boccia (joukkue) (L), Vaasa
27.-30.10. Istumalentopallon Euro Cup (L), 
Nyiregyhaza, Unkari
30.10. Istumalentopallon miesten SM-sar-
jaturnaus (L), Toivala             
30.-31.10. Maalipallon 1. sarjaturnaus (N), 
Pajulahti

Marraskuu
marraskuu, Jalkapallon erityisryhmien 
talviturnaus (K, L, N), Vantaa
marraskuu, Espoonlahden uinnit (E, K, L, N), 
Espoo
1.–8.11. Salibandyn MM-kilpailut (L), 
Lignano Sabbiadoro, Italia
5.–7.11. EJu Judon kansainvälinen 
tapahtuma, Baarlo, Hollanti
6.-11.11. Pyörätuolicurlingin 
MM-karsintakilpailut (L),Kisakallio, Lohja
6.–7.11. Pyörätuolitanssin MM-kilpailut (L), 
Hannover, Saksa
7.11. Ratsastuksen unified-kilpailut (K, L, 
N), Huittinen
13.11. II Moilas-turnaus Boccia (joukkue) 
(L), Pieksämäki
13.11. Istumalentopallon miesten SM-sar-
jaturnaus (L), Kuopio
13.-14.11. Maalipallon 2. sarjaturnaus (N), 
Pajulahti
Viikko 46-47 Istumalentopallon miesten 
SM-sarjaturnaus (L), Toivala                           
19.–21.11. Lentopallon Special Olympics 
-turnaus ja Elinsiirtourheilijoiden SM-
turnaus (K, E), Koski TL
19.-21.11. Maalipallon nuorten kv. turnaus 
(N), Ruotsi

Lokakuu
1.–5.10. golfin EM-kilpailut (L,N), Itävalta
2.10. kyrönmaa Boccia (joukkue/pari) 
(L),Isokyrö
2.10. Judon Mikkeli-shiai (K, L, N), Mikkeli
2.10. Sporttitori (L, N, K, E), Helsinki
2.10. Istumalentopallon miesten SM-sarja-
turnaus (L), Helsinki
9.10. Istumalentopallon ykkössarjan 1. 
osaturnaus (L), Kotka      
9.10. Pyörätuolitanssin SM-kilpailut (L), 
Pajulahti
8.-10.10 Sokkopingiksen avoin marathon 
(N), Kööpenhamina, Tanska
8.–10.10. Sovelletun judon syysleiri, 
-kilpailut sekä ohjaajakoulutus (L, N, K, E), 
Naantali
8.–10.10. Pyörätuolitanssin Tanssi estoitta-
tapahtuma (L,K), Pajulahti 
15.-16.10. Pyörätuolikoripallon 1. 
sarjaturnaus (L), Tampere
15.-17.10. Sokkopingiksen Top Twelwe (N), 
Handen, Ruotsi
16.10. I kirmaus Boccia (joukkue) (L), Ylistaro
16.10. Sporttiklubin istumalentopalloleiri 
(L, N, K, E), Pajulahti 
16.10. Istumalentopallon miesten SM-sar-
jaturnaus (L), Jämsä
18.–20.10. SM-kilpailut  Boccia (sisä, pari) 
(L), Virrat
19.–24.10. Maalipallon EM-kilpailut 
B-sarja (miehet) (N), Assens, Tanska 
Viikko 42-43 Istumalentopallon miesten 
SM-sarjaturnaus (L),  Kuopio
23.10. Sulkapallon kansallinen kilpailu (E, 
L), Kankaanpää
23.10. XXXII Lasikaupunki Boccia
(joukkue) (L), Riihimäki

KISAKALLION URHEILUOPISTO 
Kisakalliontie 284, 08360 LOHJA • Puh. 019 315 11 • asiakaspalvelu@kisakallio.fi  • www.kisakallio.fi 

Vammaishuippu-urheilua 

Sopivalla Sykkeellä 

Yhteistyössä VAU ry ja 

Kisakallion Urheiluopisto

www.kisakallio.fi 

kisa_vau_183x122.indd   1 1.4.2010   15.19

20.11. keilacup III osakilpailu (N), 
Hämeenlinna
20.11. kurikka Boccia (joukkue/pari) (L), 
Kurikka
20.11. Sokkopingiscupin 2. osakilpailu 
(N,E,K,L), Turku
20.-21.11. 11. Pyörätuolikoripallon 2. 
sarjaturnaus (L), Pietari
20.–21.11. Pyörätuolitanssileiri (L), Tampere
24.11. Junior games -syyskisat (N, K, L, E), 
Hipposhalli, Jyväskylä
25.10.–3.11. Pöytätenniksen MM-kilpailut 
(L), Gwangju, Korea
26.–29.11. Pöytätenniksen Brasilian Open 
(L), Rio de Janeiro, Brasilia
27.11. v Teuva Boccia (joukkue) (L), Teuva
27.11. Tie Tähtiin -päivä (E, K, L, N), 
Ylläshalli, Helsinki
27.11. uinnin lyhyen radan SM-kilpailut (K, 
L,N), Rauma
27.11. Istumalentopallon miesten SM-sar-
jaturnaus (L), Jämsä

Joulukuu
11.12. XIII vilppula Boccia (pari) (L), Vilppula
11.12. keilacup Iv osakilpailu (N), 
Järvenpää
11.12. Istumalentopallon miesten SM-sar-
jaturnaus (L), Kotka
11.–12.12. Purjehduksen OnTheRocks 
(2.4mR) (L), Naantali 
11.-12.12. Pyörätuolikoripallon 3. 
sarjaturnaus (L), Tampere/Helsinki
17.-19.12. Maalipallon kv. turnaus (naiset) 
(N), Espanja
18.12. ampumaurheilun Maaselkä Match 
(ilma-ase) (L, N), Haapajärvi  
18.12. Istumalentopallon ykkössarjan 
2. osaturnaus (L), Lappeenranta



LIIKKUMISEN APUVÄLINEET
PT-KESKUKSESTA

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

SOPUR HELIUM 
 

FREEWHEEL JA STRICKER LOMO NOKKAPYÖRÄT

Stricker Lomo-nokkapyörä

kiinnitettävissä lähes kaikkiin pyörätuoleihin
erittäin vaativiin maastoihin
pikakiinnitysmekanismi
lue lisää: www.ptkeskus.fi/kasi

asennus kiinteärunkoisiin pyörätuoleihin
vauhdikkaampaan menoon (esim. lenkkeily,
koiranulkoilutus
helppo pikakiinnitysmekanismi
katso video: www.ptkeskus.fi/freewheel
  

FreeWheel-nokkapyörä

Nokkapyörän tehtävänä on nostaa pyörätuolin pienet etupyörät ilmaan ja mahdollistaa liikkuminen vaihte-
levassa maastossa niin kesällä kuin talvellakin. Pyörä on osoittautunut erinomaiseksi metsässä, lenkkipo-
luilla, puun juurakoissa, hiekalla ja lumisessa kaupunkiympäristössä. Nyt tavoitat maastot mistä aikaisem-
min olet vain haaveillut.
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KOTIMAINEN TOJO-SPORT HIIHTOKELKKA
Tojo-sport hiihtokelkka on 
varustettu tukevalla istuimel-
la, pituus-säädettävällä jalka-
tuella sekä helppokäyttöisillä 
kärkisiteillä, joilla suksien kiin-
nitys käy vaivattomasti. Suksi-
adapterit ovat irrotettavat ja 
niiden tilalle voi asentaa lisä-
varusteena saatavat retkiluis-
timet. Jalkojen ja vartalon kiin-
nitys kelkkaan tapahtuu tuke-
villa nylonhihnoilla.

Kelkkapaketti sisältää:
• hiihtokelkka
• suksiadapterit
• 4 kpl kärkisiteitä
• 2 kpl nylonhihnoja

Paino: n. 6 kg
Istuinleveys: 33-38 cm 

Lisävarusteena saatavilla:
• retkiluistimet
• sukset ja sauvat erikseen




