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OSOITTEENMUUTOKSET
toimisto@vammaisurheilu.fi
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ILMESTYMINEN
NRO 1 16.2. Vapaaehtoistoiminta 
NRO 2 13.4. Lasten ja nuorten liikunta 
NRO 3 29.6. Kilpaurheilu elämäntapana 
NRO 4 28.9. Lajit ja harrastuspaikat 
NRO 5 14.12. Esteettömyys 
 
KANNEN KUVA
Iloliikuttajat naurujoogan pyörteissä.
Kuva:  Tiina Siivonen
  
Toimitus pidättää oikeuden lyhentää, 
muokata sekä jättää julkaisematta 
toimitukselle lähetettyjä juttuja.

Selittelyä
Kun vuodet vierivät ja minä niiden mu-
kana, niin huomaan myös selitteleväni 
itselleni, mutta myös muille – liikkumat-
tomuuttani. On niin helppoa vajota soh-
van uumeniin tai jämähtää tv-ruudun 
vangiksi. Tekosyyt ja selittelyt ovat joskus 
vailla vertaa.
Selittelyt vaihtelevat itselläni ja muillakin 
kanssasiskoilla ja -veljillä eri elämän vai-
heissa. Milloin lapset ovat liian pieniä tai 
isoja, välimatkat liian pitkiä tai kotitöihin 
menee liian paljon aikaa. Milloin opiske-
lutehtäviä on liian paljon ja kun samaan 
aikaan on vielä oltava töissä, jotta voi tie-
nata rahaa. Milloin työelämä vaatii osan-
sa... Kun ikää tulee lisää, niin silloin alkaa 
ne kaikki ”rempat kropassa” ja lääkäri-
kin on tainnut sanoa, että pitää levätä ja 
säästää itseään. 
Melko hyviä selityksiä. Tosin mietin niitä uudelleen kuultuani keskustelun, jos-
sa 92-vuotias neuvoi 80-vuotiasta liikkumaan. Ohjeet olivat tiukat: ”Sinun täy-
tyy aloittaa vetreytys jo silloin, kun heräät. Ensin teet sängyssä jalkojen nos-
toja kattoa kohden ja käännyt molemmille kyljillesi ennen kuin heität jalat 
laidan yli ja nouset istumaan. Sitten silmittelet istuen hetken ja nouset tah-
dikkaasti ylös. Nouset varpaille ja menet vähän kyykkyyn. Polvetkin heräävät. 
Kävelylenkit tulee tehdä päivittäin. Kerta viikkoon tai kahteen ei auta sinua 
pysymään kunnossa. Sinun ei tarvitse mennä kovaa. Kunhan liikut säännölli-
sesti. ” Tässä melkoinen ja täydellinen liikuntaresepti, johon ei ammattilaista 
tai lääkäriä tarvita. Myös ikä ei ole ollut esteenä liikkeelle.
Tähän on sen verran kerrottava taustoja, että tämä 92-vuotias on tällä hetkel-
lä 95-vuotias ja asuu edelleen itsekseen. Hän ei ole ollut urheilija – nuorem-
pana raskas työ hoiti liikkumisen. Siihen aikaan ei käyty zumbassa, tuolijum-
passa tai muussakaan järjestetyssä liikuntatuokiossa, satunnaisia lavatansseja 
lukuun ottamatta. Hänen perheensä asui kaupungissa, mutta julkisia ei ollut 
ja omaa autoa ei ollut vara käyttää, joten jalkapelillä taaperrettiin paikasta toi-
seen.
Eläkeikään tultuaan hän aloitti aamujumpan ja kävelylenkit, nyt jo siis yli 30 
vuotta. Niin ja viime kesänä tämän ikäneidon taloyhtiössä oli hissiremontti. 
Hän asuu seitsemännessä kerroksessa. Päivittäin hän teki kävely- tai kauppa-
reissut itsenäisesti ja rappukävelyä tuli melkoisesti. Se vasta olikin hyvää ta-
sapainoharjoittelua. Levähdyspaikat joka kerroksessa oli huomioitu penkein, 
joihin ei kuulemma tarvinnut istuutua enää muutaman viikon jälkeen. 
Onko tässä tarinassa opetus? No tiedä häntä, mutta iästä huolimatta säännöl-
lisellä ja omalla tasolla liikkuminen auttaa arjessa selviytymisessä ja liikkumi-
sessa. Vuosien edetessä vauhti voi hiljetä ja toistomäärät vähentyä, mutta lii-
kettä ei auta pysäyttää. Selityksillä ei siis pitkälle pötkitä!  
VAU:n järjestämä Kuntokuu on hyvä esimerkki liikkuvista immeisistä. Palautu-
neita kuntokortteja on satoja ja osallistujat olivat hyvin eri ikäisiä ja kuntoisia. 
Toimikoon Kuntokuu motivaationamme helmi- ja syyskuussa. Muut kuukau-
det voimme liikkua niiden antamalla sysäyksellä. Terveyssuosituksen mukaan 
30 minuuttia päivässä liikuntaa pitää meidät kunnossa, joten se ei liene liian 
suuri panos meihin itseemme. Voisimme noudattaa ja uskoa valtion päämie-
hemme Kekkosen sanomaa, että kaikki syyt, jotka estävät meitä liikkumasta, 
ovat tekosyitä.  

TIINA SIIVONEN
ALUETOIMINNAN SUUNNITTELIJA

Olen VAU:n jäsenyhdistyksen jäsen:                 en      kyllä

Jäsenyhdistyksen/seuran nimi:
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Parin kanssa liikkuminen on paitsi hyödyllistä, myös hauskaa.

Elina Karvinen

TEKSTI: OUTI LINDROOS
KUVAT: IKäINSTITUUTTITeema

Opiskeluaikanaan ohjatessaan avo-
mielenterveyspotilaiden liikuntaa hän 
tutustui yhteen erityisryhmään. 
- Silloin näki, miten huonoon fyysi-
seen kuntoon mielenterveyspotilaat 
voivat ajautua. Opin paljon palaut-
teen antamisesta ja kontaktin löyty-
misestä.
Liikunta osoittautui toimivaksi työ-
kaluksi ja Jyväskylästä valmistunut 
liikuntatieteen maisteri, sittemmin 
terveystieteiden lisensiaatti, löysi it-
selleen kiinnostavan tehtäväkentän. 
Ikäinstituutista käsin Elina Karvinen 
on työskennellyt jo 28 vuoden ajan.
- Liikunnan ammattilaisena haluan 
jakaa liikuntahyvää sellaisille ihmisil-
le, joille se ei luonnostaan lankea. Se 

Elina Karvinen näkee työssään lähelle ja kauas

Voimaa vanhuuteen 
-ohjelma verkottaa
Toimialapäällikkö Elina Karvinen on työskennellyt eri-
tyisryhmien parissa opiskeluajoistaan lähtien. Hän nä-
kee ikääntyvissä ihmisissä sen, mitä elämä on tuonut 
mukanaan. 

on minulle oikea tapa käyttää osaa-
mistani.
Erityisliikunnan jaoston jäsenenä hän 
on toiminut sen alkuajoista, 1990-lu-
vun alusta lähtien.

Terveysliikunta on muutos
Elina Karvinen vetää Ikäinstituutis-
sa iäkkäiden Voimaa vanhuuteen 
–terveysliikuntaohjelmaa. Sitä ra-
hoittavat Raha-automaattiyhdistys, 
opetus- ja kulttuuriministeriö sekä 
sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjel-
man tavoitteena on tuottaa ja juur-
ruttaa voima- ja tasapainosisältöisiä 
liikuntapalveluja ikäihmisten hyö-
dyksi.

Hänen johtamassaan ohjelmassa nä-
kyy liikuntapoliittinen muutos.
- Terveysliikunnasta puhuminen on 
tehnyt kentästä poikkihallinnolli-
semman. Onneksi liikunta-ajatus on 
levinnyt yli ammatti- ja organisaatio-
rajojen. Liikunnan avulla edistetään 
hyvinvointia laajasti. 
Uusi viisivuotinen ohjelmakausi alkoi 
kesällä. Sen tehtävänä on juurruttaa 
aiemmin tuotettuja, hyviä terveyslii-
kunnan toimintatapoja. Mukana on 
kolmetoista uutta kuntaa. 
- Sitoutumista on edellytetty uudel-
la tavalla, jotta asian taakse saataisiin 
kuntapäättäjiä sekä sosiaali- ja terveys- 
että liikuntapuolelta. 
- Haluan tehdä asioita loppuun asti 
ja nähdä tuloksen, josta iäkäs ih-
minen todella hyötyy. Ohjelmas-
sa painotetaan työn jalanjälkiä ja 
juurruttamista. Kun tärkeäksi nähty 
liikuntatoiminta tapahtuu sekä julki-
sen hallinnon että vapaaehtoistoimi-
joiden yhteistyönä, syntyy helpom-
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Harjoitella voi hymyssä suin joko istuen tai seisten.

min pysyvää jälkeä. Niin monella on 
sormet pelissä.  
- Olisihan se epäeettistä houkutel-
la huonokuntoisia iäkkäitä liikunnan 
pariin ja sitten vain lopettaa toimin-
ta. Sellaisessa en tahdo olla mukana, 
toteaa Karvinen.

Tavoittaminen on suuri 
haaste
Voimaa Vanhuuteen –ohjelma etsii 
hankekunnissa kotona asuvia lähin-
nä yli 75-vuotiaita. Liikuntakyvyn ra-
joittumisen lisäksi uudella ohjelma-
kaudella tavoitellaan ihmisiä, joilla 
on lievää masennusta tai muistisai-
rautta. 
- Puhumme alkavista liikkumisen on-
gelmista, jotka saattavat johtaa eris-
täytymiseen ja yksinäisyyteen. Kou-
lutamme fysioterapian ja sosiaalialan 
ammattilaisia tunnistamaan näitä ih-
misiä ja luomaan tarpeellista verkos-

toa sekä ohjaamaan heitä sopivien 
liikuntapalvelujen pariin. 
- Ollaan löydetty erilaisia tapoja, joilla 
voi ottaa oppia näistä ihmisistä. Esi-
merkiksi seurakuntien diakoniatyös-
sä tiedetään aika hyvin, miten ikäih-
miset elelevät.
Koulutusohjelmien suunnittelussa 
Ikäinstituutti on hyödyntänyt myös 
vammaisurheilujärjestöjä. Materiaa-
lista löytyy istumatansseja ja sovel-
lettuja tasapainoharjoitteita.
- Meillä on osaamista vanhenemi-
sesta ja liikunnasta juuri siitä näkö-
kulmasta. Järjestöillä on puolestaan 
kosketus omiin jäseniinsä ja osaamis-
ta juuri heidän tarpeistaan, pohtii Eli-
na Karvinen.

Työssä saa laittaa 
osaamisensa peliin
Ikäinstituutissa koulutetaan liikunta-
alan ihmisiä, fysioterapeutteja ja hoi-

tohenkilökuntaa sekä vertaisohjaa-
jia kouluttajiksi. Koulutuksen jälkeen 
heillä on mahdollisuus viedä hank-
keen sisältöjä eteenpäin. 
- Erityisryhmien ohjaaja saa laittaa it-
sensä peliin. Ohjaamisen lisäksi tar-
vitaan organisointia. On löydettävä 
sopiva toimintamuoto ja saatettava 
asiakkaita sopivaan suuntaan. Sil-
loin ohjaaja näkee oman taustansa ja 
ympäristön – lähelle ja kauas, toteaa 
Karvinen.  
Saattaminen, soveltaminen ja koor-
dinointi ovat tuttua myös muulla eri-
tyisliikunnan alueella. Erityisliikun-
nan jaosto on tuonut työhön sopivan 
foorumin.  
- Varsinkin jaoston alkuaikoina se 
toimi kehityksen moottorina, kokosi 
erilaisia hankkeita ja toimijoita. Nyt 
jaosto on minulle foorumi, jossa vah-
vistan ikääntyvien ihmisten oikeutta 
liikuntatoimintaan.
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ErKKI ALAJA ON 
MAINOSTOIMISTO 
PäHKINäN TOIMI-
TUSJOHTAJA, URHEI-
LUMARKKINOINNIN 
URANUURTAJA JA 
MONIPUOLINEN 
URHEILUMIES.

Kolumni
KUVA NINA JAKONEN

Tsau!

”” Vammaisurheilulla on myös paljon 
annettavaa huippu-urheilussa vallitsevien 
toimintatapojen, sisältöjen ja rakenteiden 
muutokseen. Tästä on hyvänä esimerkkinä 
vammaisurheilujärjestöjen fuusio. ”

Tämän lehden teemana on ikäänty-
neiden liikunta. En tiedä olenko ikään-
tynyt vai en, passissa lukee joka ta-
pauksessa syntymävuoden kohdalla 
1952. Takanani on 35-vuotiaana päät-
tynyt aktiiviura jalka- ja käsipalloilija-
na. Lopettamista seurasivat routavuo-
det, jolloin paino nousi ja kroppa alkoi 
pikkuhiljaa reistailla. Onneksi löysin 
sosiaalipelaamisen uudestaan. Täytet-
tyäni 48 vuotta vasemman polveni ku-
luma päätti kaikenlaisen juoksemisen 
ja pelaamisen. Siitä lähtien olen har-
rastanut perusliikuntalajeja kävelyä, 
pyöräilyä ja uintia. Liikuntani on joka-
päiväistä nautiskelua. äskettäin aloitin 
ohjatun kuntosalitoiminnan täyden-
tämään aiempaa liikuntasettiäni. Mi-
nut on testattu, tiedän fyysisen ikäni ja 
voin vakuuttaa, että treenimotivaatio-
ni on kohdallaan. Kiva harrastaa ikään-
tyneiden liikuntaa!

VAU! 
Nuori Suomi järjestää ensi vuon-
na yhteistyössä SLU:n ja lajiliittojen 
kanssa Your Move Suurtapahtuman 
Helsingissä 27.5.-1.6.2011. Tapahtu-
maan odotetaan yli 50 000 iältään 
13-19-vuotiasta nuorta. Tapahtuma 
on sisällöltään monipuolinen ja en-
nennäkemätön ja siellä voi kokeilla 
valtavan määrän lajeja omatoimisesti 
tai ohjatusti. 

Sen lisäksi, että tapahtuman koh-
deryhmänä ovat nuoret, myös sen 
suunnittelussa ja toteutuksessa ovat 
nuoret avainasemassa. Olin todista-
massa paikalla, kun nuoret lanseera-
sivat tapahtuman urheiluväelle mar-
raskuun alussa. Sain kokea sellaisen 
ilotulituksen, että voin vain kuvitella 
mitä kaikkea ensi kesänä onkaan lu-
vassa.  Toivottavasti vammaisurheilu 

on vahvasti mukana. Miljoonan taa-
lan paikka!

MAU!
Huippu-urheilun muutosryhmä 
(HUMU) on aloittanut työnsä maam-
me huippu-urheilun kokonaisvaltai-
seksi kehittämiseksi. Vammaisurheilun 
on aika iskeä oma iso kädenjälkensä 
kaikkeen muutostyöhön. HUMU:n ai-
noa naisjäsen, entinen Suomen Para-
lympiakomitean valmennuspäällikkö 
Leena Paavolainen huolehtii varmas-
ti omalla asiantuntemuksellaan vam-
maisurheilun huomioon ottamisesta. 
Vammaisurheilulla on myös paljon 
annettavaa huippu-urheilussa vallit-
sevien toimintatapojen, sisältöjen ja 
rakenteiden muutokseen. Tästä on hy-
vänä esimerkkinä vammaisurheilujär-
jestöjen fuusio. 
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Lyhyesti

Belgiassa järjestettiin lokakuussa lii-
kuntakonferenssi, jonka keskiöön oli 
nostettu ”sosiaalinen inkluusio urhei-
luun ja urheilun avulla”. Bart Ooijen, 
joka työskentelee Euroopan komissi-
on urheiluyksikössä, kertoi Lissabo-
nin sopimuksesta ja sen myötä urhei-
lun vahvistuneesta asemasta EU:ssa. 
Parhaillaan arvioidaan kuluneen kau-
den hankkeita ja valmistellaan ns. 

miniohjelmaa kaudelle 2010–2013. 
Tavoitteena on, että vuonna 2014 al-
kavalla budjettikaudella urheilu on 
täysillä mukana EU:n hankerahoituk-
sessa. Huonompi uutinen on, että ur-
heilun miniohjelman rahoituksesta ei 
vielä ole takeita.
Oojenilla oli viesti myös suomalaisil-
le. Urheilumiehenä hän tietää Suo-
men korkean tason esimerkiksi koko 
kansan liikuttajana ja erityisliikun-
nan ohjelmissa. Samalla hän ihmet-
teli Suomen hitautta YK:n vammaisia 
koskevan ihmisoikeussopimuksen ra-
tifioinnissa.
- Jäsenmaiden ratifiointi vahvistai-
si vammaisten henkilöiden asemaa 
myös EU:n urheiluhankkeissa. YK-
sopimuksen artikla 30.5 velvoittaa 
nykyistä esteettömämpiin liikunta-
palveluihin. Sopimuksen myötä esi-
merkiksi EU:ssa voitaisiin käynnistää 
liikuntapaikkoja koskevien yhtenäis-
ten esteettömyysstandardien valmis-
telu, kiteyttää Oojen.

Catani-stipendit 
kolmelle laskijalle
Guy Catanin lahjoittamat stipen-
dit jaettiin SkiExpo–messujen yhtey-
dessä 5. marraskuuta 2010 Helsingin 
Messukeskuksessa. Kauden 2010 Ca-
tani-stipendin saaivat helsinkiläinen 
Mikko Sjöblom sekä rovaniemeläiset 
Jarno Saapunki ja Mikko Kuusisto. 
Kolmikko osallistuu Suomen Hiihdon-
opettajat ry:n (SHORY) järjestämäl-
le hiihdonohjaajakurssille kaudella 
2010-2011. 
- Lahjoitus on tarkoitettu vammai-
sille laskijoille, jotka haluavat kou-
luttautua hiihdonohjaajiksi. Mikäli 
hiihtokoulussa on opettajana vam-
mainen henkilö, on myös vammai-
silla harrastajilla matalampi kynnys 
tulla mukaan lasketteluharrastuksen 
pariin, kiteyttää Catani lahjoituksen-
sa ideaa.

Minustako VAU:n 
vapaaehtoinen?
Kiinnostaako vammaisurheilu? Löy-
tyykö innostusta kummina, opas-
juoksijana, valmentajana, tuomarina 
tai ohjaajana toimimiseen. Tule mu-
kaan VAU:n toimintaan! Ota rohkeas-
ti yhteyttä ja kerro mikä Sinua kiin-
nostaa!
Ilmoittaudu mukaan: Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU ry, toi-
misto@vammaisurheilu.fi.

Vammaishuippu-urheilua käsittelevä 
kirja on ensimmäinen laajasti pyörä-
tuolilajeja käsittelevä yleisteos. Goo-
sey-Tolfrey on englantilainen liikun-
tatieteiden tohtori, joka on tutkinut 
pyörätuolilajeja ja työskennellyt mm. 
Loughboroughin yliopistossa sekä 
Britannian Paralympiakomiteassa. Kir-
jan kirjoittamiseen on osallistunut lä-
hes 30 vammaisurheilun asiantuntijaa, 
tutkijaa, valmentajaa ja urheilijaa. Kirja 
tarjoaa lukijalle kattavan kuvan ja tie-
topohjan pyörätuoliurheilun taustois-
ta ja käytännöistä.
- Kirja on mielestäni hyvä pyörätuoliur-
heilun perusteos. Siinä käydään sel-
keästi läpi fysiologiset erot vammat-
toman ja vammaisen urheilijan välillä 
sekä miten erot vaikuttavat harjoitte-
luun ja sen tuottamaan vasteeseen. 
Kirja antaa suuntaviivoja pyörätuoliur-
heilijan harjoitteluun eri osa-alueelle: 
voima- ja kestävyysharjoitteluun, ra-
vintovalmennukseen sekä myös henki-
seen valmennukseen ja kilpailemiseen. 
Lisäksi käytännön asioiden, kuten tuo-
lin valinnan ja säätämisen sekä matkus-

tamisen huo-
miointi on 
tärkeää ko-
konaisuuden 
hahmottami-
sen   kannalta.
Kirja on erit-
täin hyödyl-
linen perus-
teos kaikille 
pyörätuoliur-
heilun paris-
sa toimiville 
urheilijoille, valmentajille, fysiotera-
peuteille, toimintaterapeuteille, mut-
ta myös tutkijoille ja opettajille, kertoo 
pyörätuolirugbymaajoukkueen pää-
valmentaja Tommi Ojanen.
Wheelchair Sport – A complete guide 
for athletes, coaches and teachers
Vicky Goosey-Tolfrey (toim.)
Human Kinetics
ISBN-13:978-0-7360-8676-9
ISPN-10:0-7360-8676-5
USA 2010
Tilaukset: www.bookplus.fi.
Hinta: 21,95 euroa + toimituskulut.

TEKSTI JA KUVA: AIJA SAARI KUVA:  JOHANNA ALPPI

Bart Oojens toivoo Suomen pian ratifioi-
van YK:n vammaisten henkilöiden ihmis-
oikeussopimuksen.

Pyörätuoliurheilu – perusteos 
urheilijoille, valmentajille ja opettajille

YK-sopimus, hop hop! 
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Teema
TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN
KUVAT: NINA JAKONEN

- 1970-luvulla siitä jo keskusteltiin. 
Muista Pohjoismaista tuli vähän pai-
neitakin. Suurin ongelma oli, että 
järjestöt olivat kiinni omissa juu-
rissaan.  Sen jälkeen yhdistyminen 
putkahti aina silloin tällöin esiin. 
Pitkän ja antoisan työuran haasta-
vimmat hetket osuivat loppuvuosiin 
ja neljän vammaisurheilujärjestön 
yhdistymisprosessiin. Uuden järjes-
tön perustaminen ja hallinnon puit-
teiden luonti ei ollut aivan helppoa 
Pousillekaan.
- Kaikki asiat eivät menneet ihan 
niin hyvin kuin olisin odottanut. 
Nyt, kun hallinto on saatu kasaan, 
voi keskittyä toimintaan ja aloit-
taa strategiatyön: mikä VAU on 
ja mikä sen rooli on suomalaises-
sa liikuntaelämässä, Pousi sanoo. 
Vammaisurheilussa on tapahtunut 
merkittäviä asioita sen jälkeen, kun 
Pousi tuli Suomen Invalidien Urhei-
luliiton ainoaksi työntekijäksi maalis-
kuussa 1974. 
- Aamupäivällä liimasin postimerkke-

Valokeilassa 

Pertti 
Pousi
Pertti Pousin työuran al-
kupuolella vammaisur-
heilujärjestöjen yhdistä-
misestä jo keskusteltiin, 
mutta vasta sen loppu-
puolella yhdistyminen 
tapahtui. Ajatuksen ja 
toteutumisen välissä-
kin vammaisurheilu ja              
–liikunta tarjosi vuoden 
alussa eläkkeelle jäävälle 
Pousille 36 vuoden työ-
uran aikana paljon. 

Koripallo on ollut Pertti Pousin rakas harrastus jo nuoruudesta lähtien.
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Kutsu
Tervetuloa Pertti Pousin läksiäisiin!
SIU:n pitkäaikaisen toiminnanjohtajan ja VAU:n nykyisen talousjohtajan Pertti 
Pousin työura on loppumetreillä, enää on jäljellä ”loikka” eläkkeelle. Pertin läksi-
äisjuhlia vietetään tiistaina 14. joulukuuta 2010 Helsingissä. Luvassa on värikäs 
koripallo-ottelu sekä maukasta kakkukahvittelua. Pertti All Stars –koripallojouk-
kue saa vastaansa VAU:n haasteketjun. VAU:n haasteketjuun mahtuu edelleen 
pelaajia, joten ilmoittaudu mukaan! Jälkipeleissä on luvassa maittavaa kakkua 
kahvin kera.
Ohjelma 14.12.
klo 14.00-15.00  Koripallo-ottelu: Pertti All Stars – VAU:n haasteketju
  (Pasilan Urheiluhalli, Radiokatu 22, Helsinki)
klo 15.30-17.30  Kakkukahvit
  (SLU-talo, 2. krs, ruokala, Helsinki)
Ilmoittautumiset 9.12. mennessä: Suvi Aho, suvi.aho@vammaisurheilu.fi, puh. 
0400 933  312. Kerro samalla, mikäli haluat osallistua koripallo-otteluun VAU:n 
haasteketjussa. Pukutilat ja suihkut löytyvät pelikentän vierestä.

jä kirjekuoriin ja iltapäivällä neuvot-
telin ministereiden kanssa – tein kaik-
kea siltä väliltä. Työ oli monipuolista. 
Kentällä vedin kursseja, olin valmen-
nusleireillä ja kilpailumatkoilla. Se oli 
hyvää sisäänajoa vammaisurheiluun. 
1980-luvulla vammaisurheilun ase-
ma parani, kun valtion liikuntaneu-
vostoon valittiin Veikko Puputti ja 
opetusministeriksi tuli Kaarina Suo-
nio. Pousi sai olla mukana vaikutta-
massa siihen, että vammaisurheilun 
resurssit nousivat.
- Pystyimme palkkaamaan lisää ih-
misiä. 1980-luvun lopussa meillä 
oli 5-6 ihmistä töissä SIU:ssa. Silloin 
minunkin työt muuttuivat enem-
män kenttätöistä hallintoasioihin. 
Pousi kasvoikin vähitellen työyhtei-
sön johtajaksi, alaisiinsa luottavaksi 
esimieheksi.
- Olen antanut ihmisten tehdä, enkä 
ole hirveästi vahtinut. Olen aina läh-
tenyt siitä, että esimiehen ja alaisen 
suhteen pitää perustua luottamuk-
seen, joustavuuteen ja vastuunkan-
toon. Tässä yhdistymisprosessissa, 
muutoksessa, olisi ehkä johtamistyy-
liä ja –tapaa pitänyt muuttaa enem-
män, hän pohtii.

Aikaa harrastuksille 
Kilpaurheilun puolella Pousi muistaa 
yhä maastohiihtäjien hienon menes-
tyksen paralympialaisissa 1976-1984. 
Yhtenä merkittävimpänä käänne-
kohtana hän pitää nuorisotoiminnan 

aloittamista SIU:ssa 1990-luvulla, kun 
syntyi Sporttiklubi. Pousi on saanut 
työuransa aikana nähdä vammaisur-
heilun ottavan oman paikkansa yh-
teiskunnassa, sen luonnollisena osa-
na. Yleinen ilmapiiri parani, päättäjät, 
rahoittajat ja suuri yleisö näkivät vam-
maisurheilun osana normaalia toi-
mintaa. Integraatiokehitys 2000-lu-
vulla on puolestaan tuonut lajiliitot 
yhteistyökumppaneiksi. Nykytilan-
teeseen hän on melko tyytyväinen.
- En usko, että vammaisurheilulla ja –
liikunnalla on mitään hätää. Se on sel-
keästi paikkansa ottanut. Lajiliittojen 

kanssa melkein jokaisessa tapauk-
sessa yhteistyö on alkanut huippu-
urheilupää edellä, nyt pitäisi löytää 
tavat laajentaa sitä seuratasolle ja 
nuoriin. Pitäisi löytää luonteva yh-
teistyö ja työnjako VAU:n, Suomen 
Paralympiakomitean ja lajiliittojen 
kesken: kuka mitäkin tekee, että saa-
daan paras mahdollinen lopputu-
los, Pousi kertoo yhden haasteen. 
Pertti Pousi on luvannut olla seu-
raajansa apuna tilinpäätöksen val-
mistelussa ja muutenkin tarvittaes-
sa, mutta muuten eläkeläisen päivät 
täyttyvät muista asioista. Rakkaat 
harrastukset saavat enemmän aikaa, 
kun työ väistyy. Ensimmäiseksi hän 
aikoo saada itsensä sairastelujen jäl-
keen jälleen hyvään kuntoon.
- Koripallo on minulle nuoruuden 
rakkaus, jonka harrastamisesta en 
haluaisi luopua. Sen lisäksi kesäpai-
kallamme Virolahdella on paljon te-
kemistä, kuten kalastusta, puutar-
hanhoitoa, veneilyä ja perhosten 
keräilyä, lintujen katselua ja paik-
kojen kunnostamista. Niiden lisäksi 
haluan viettää enemmän aikaa kah-
den pienen lapsenlapsemme kanssa. 
Eläkkeelle jäämisen lähestyessä hän 
kuvaa oloaan helpottuneeksi.
- Vaikka tuntuu, että asioita olisi voi-
nut saada paremmin kuntoon ennen 
kuin seuraaja astuu, jollain tavalla on 
kuitenkin helpottavaa päästä sivusta 
seuraamaan, miten asiat kehittyvät, 
Pousi hymyilee.

Innokkaan kalamiehen vapaa-aika kuluu 
leppoisasti Virolahden kesäpaikalla.
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Vertailussa uimahallit
Uintireissu uimahallilla on mitä parhain liikuntamuo-
to pimenevissä illoissa. Uinti ja mahdollisuus harrastaa 
uintia tulisi kuulua kaikille. Uimahallissa turvallisuus 
on erityisen tärkeää, koska kaatuminen altaaseen, käy-
tävällä tai saunassa on erittäin vaarallista. Lisäksi tulisi 
huomioida riittävä yksityisyys ja intimiteettiasiat.

TEKSTI: EEVA PAASIKARI 
KUVAT: RITVA KOTINURMI

Suomessa on noin 200 uimahallia tai 
uimahallin tyyppistä laitosta, joissa 
voi käydä edullisesti uimassa. Suu-
rin osa uimahalleista on rakennettu 
ennen 1990-lukua, ja tuolloin esteet-
tömyyttä ei paljon huomioitu. Uima-
halleja on kuitenkin peruskorjattu 
2000-luvulla vastaamaan esteettö-
myyden kysyntään. Nykyään uima-
hallihankkeiden peruskorjaukseen 
haetaan avustusta Elinkeino-, Liiken-
ne- ja Ympäristökeskuksesta, jonka 
rakennustarkastajat ottavat esteet-
tömyyden huomioon jo hakemusvai-
heessa.
Uimahalleille on annettu kansallinen 
suositus, että uima-avustaja pääsee 
ilmaiseksi uimahalliin. Uimahallimak-
suissa on kuitenkin useita eri käy-
täntöjä, esimerkiksi erityisuimakor-
tit, jolla saa maksuttoman uinnin ja 
avustajan pääsymaksun, tai saatta-
jakortti, jolla avustaja voi tulla mak-
sutta uimahalliin. Korttien myöntä-
misperusteet vaihtelevat suuresti 
kunnittain.
Uimahallien kannattaisi huomioida, 
että allashissit ja suihkupyörätuolit, 
ovat saatavilla ja välineet on huol-
lettu. Uimahallien henkilöstön tulee 
osata käyttää välineitä. Palvelualttiu-
della pääsee kuitenkin pitkälle. 

Esteettömien uimahallien 
tulisi erityisesti huomioida 
seuraavat asiat:

- kaikki tilat ovat parkkipaikoilta al-
lastilaan asti samassa tasossa ja park-
kipaikkojen esteettömät autopaikat 
ovat pääovien lähellä
- kulkuväylät ovat riittävän väljät
-kävijöiden omille pyörätuoleille on 
säilytystilaa ja tarjolla on lainaksi suih-
kupyörätuoleja
- allasvalikoimassa myös monitoimi-
allas tai erillinen terapia-allas
- ainakin monitoimi-/terapia-altaaseen 
on syytä asentaa allashissi tai -nosturi 
sekä mahdollisuuksien mukaan loivat 
portaat ja/tai luiska, myös uintialtaa-
seen loivat portaat ja/tai luiska sekä 

Hissi, jolla pyörätuoli voidaan laskea uima-altaaseen. Lattialaatta, joka ei ole liukas. (Sy-
napsia).
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Näppäile nettiin
Vammaisuinnin 
koordinointi
Suomen Uimaliitto
- www.uimaliitto.fi/fi/vammaisuinti
- erityisuimaopetusta ja soveltavaa ui-
maopetusta
Suomen Uimaopetus- ja hengenpe-
lastusliitto
- www.suh.fi 
Suomalainen Vesiliikuntainstituutti
- www.vesiliikunta.com
- terveyttä edistäviä ja kuntouttavia ve-
siliikuntapalveluja ja -koulutusta (väli-
neitä ja teknologiapohjaisia tuotekon-
septeja) vesiliikunnasta kiinnostuneille 
sekä vesiliikuntapalvelujen järjestäjille

mahdollisesti allasnosturi, opetusal-
taaseen on myös hyvä päästä suihku-
pyörätuolilla.
- monitoimi-/terapia-altaan läheisyy-
teen esteetön WC, opetus-/kahluual-
taan läheisyyteen WC
- tarjotaan erillisiä ja esteettömiä pu-
keutumis- ja peseytymistiloja intimi-
teettisuojaa tarvitseville, verhot tms. 
kevyet, epähygieeniset ja helposti 
hajoavat ratkaisut voivat olla vain vä-
liaikaisia
- saunassa pyörätuolipaikka, kiuas al-
haalla löylyn varmistamiseksi myös 
pyörätuolilla liikkuvalle, vaihtoehto-
na saunahissi
- pesutiloissa on esteettömiä suih-
kupaikkoja (suihkutuolit, käsikahvat 
seinissä, letkulliset suihkut ym.)
- valaistuksen tulee olla hyvä, ovien, 
portaiden, tasomuutosten ym. kont-
rastivärityksessä tulee huomioida 
tummuusasteet
- lipunmyynnissä, kahvilassa ja vas-
taavissa tiloissa on oltava mahdolli-
suus induktiosilmukan käyttöön
- muita huomioitavia asioita ovat esi-
merkiksi: lattiapinnat, kynnykset, al-
taan pohjan liukkaus, hyvät ja moni-
puoliset opasteet, matalat naulakot 
sekä leveät ja pitkät penkit pukuti-
lassa.

Pyörätuolin käyttäjälle tarkoitettu siirtymistaso altaaseen (Synapsia).

Sidosryhmiltä saatuja suosituksia  
esteettömistä uimahalleista:
Mäkelänrinteen uintikeskus, Helsinki
(valmistunut 1998)

Tuusulan uimahalli  
(valmistunut 2003)

Nivalan uimahalli Uikko  
(valmistunut 2002)

Keuruun uimahalli  
(valmistunut 1980, peruskorjaus ja laajennus 2009)

Ulvilan uimahalli Kaskelotti  
(valmistunut 1981, peruskorjaus ja laajennus 2007)

Internetistä löytyvä uimahallikohtainen tieto on vähäistä, joten tieduste-
luja varten on parasta ottaa suoraan yhteys uimahalliin.
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Huipulla

Vammaisurheilulajeista Launosen kiin-
nostus kohdistui ensin uintiin. 
- Uidessa huomasin, että se sujuu hy-
vin. Voin käyttää käsiäni ja pysyn hy-
vin pinnalla, hän kuvailee vammais-
urheilu-uransa alkua. 
Launonen on saavuttanut useita ar-
vokisamitaleita. Ensimmäisen hopei-
sen paralympiamitalinsa siilinjärve-
läinen kauhoi 25 metrin selkäuinnissa 

TEKSTI: OUTI LINDROOS
KUVAT: MATTI LAUNOSEN KOTIALBUMI, TOR WENNSTRöM, LEHTIKUVA

Pöytätennis on Launoselle 
”johtotähti” 
Matti Launosen kilpailu-ura on kestänyt pian neljänkymmenen vuoden ajan. Mo-
ninkertainen arvokisamitalisti pelaa edelleen lajinsa ehdottomalla huipulla. 

Heidelbergissa vuonna 1972. 
Pallo vei kuitenkin mukanaan. Kestä-
vyyden ja nopeuden hakeminen ui-
ma-altaassa vaihtui pelisilmän kehit-
tämiseen. 
- Uinti on nykyiseen kilpailulajiini 
verrattuna yksinäistä, sillä pöytäten-
niksessä vastustaja ja pelikaverit ovat 
lähietäisyydellä. Voi seurata myös il-
meitä ja eleitä, psyykatakin. 

Menestyksekäs urheilu-ura on ollut 
mahdollinen, sillä innostunut kipinä 
on säilynyt. 
- Olen lähestulkoon rakastanut lajia-
ni. Minulla on kiero savolainen luon-
teenlaatu ja taipumukset, jotka pää-
sevät oikeuksiinsa pingiksessä. Sen 
vuoksi olen jaksanut näin pitkään 
ja päässyt arvokilpailuissa huipulle 
asti.   

Matti Launonen viettää nykyään talvikaudet Floridan lämmössä. 
-Ilma ja lämpötila miellyttävät. Ei tarvitse Suomen pakkasissa hytistä!
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Info

Poimintoja 
Matti Launosen 
meriiteistä
·  EM-hopea 2007
·  paralympialaisten joukkue-
 kulta Atlantassa 1996
·  henkilökohtainen paralym-  
 piakulta Barcelonassa 1992
·  henkilökohtainen MM-kulta   
 Assenissa 1990
·  MM-joukkuekulta Bribanessa  
 1987
·  paralympiahopea 1972 uinnissa
·  vuonna 1997 Launonen voitti  
 sekä henkilökohtaisen Euroo-
 pan mestaruuden että pelasi  
 EM- kultaa voittaneessa 
 Suomen joukkueessa. 
 Samana vuonna hänet valittiin  
 Vuoden vammaisurheilijaksi.

Pingispallo yhdistää

Pöytätennis on ollut yksi suosituim-
mista kilpalajeista liikuntavammais-
ten keskuudessa.
- Käpylän kuntoutuskeskuksessa 
huonekaverini Heikki Lehtonen 
houkutteli minut aikanaan kokeile-
maan. Hän jaksoi harjoitella kanssani 
koko Käpylässä oloaikani, joten aloin 
päästä selville pingiksen salaisuuksis-
ta.
Pelipöydän ääressä Launonen on 
kohdannut myös vammattomia peli-
kavereita ja vastustajia.
- Lajini on siitä hieno, että sitä voi har-
joitella myös vammattomien  kanssa. 
Pitkän ja menestyksekkään uran-
sa aikana Matti Launosella on ollut 
useita hyviä pelikavereita, joista Ykä 
Strömberg toimii kerran viikossa 
harjoitusvastustajana. Harjoitukset 
tehdään keskittyneesti, mutta joskus 
tunnelma on rennompi.
- Pöytätennis on enemmän sosiaa-
lista kuin esimerkiksi uinti. Meillä oli 
pitkään hyvä 5-6 hengen peliporuk-
ka, joten pääsin pelaamaan paljon. 
Nykyään porukka on supistumaan 
päin, kertoo Launonen. 

Pitkäaikainen ura huipulla 
vaatii järjestelyjä
21 vuotta sitten Matti Launonen 
päätti viettää talvikaudet Floridan 
lämmössä, jossa hyvää yleiskuntoa 
on mahdollista hoitaa ulkoillen. 
- Olen tyytyväinen järjestelyyn, sillä 
ilma ja lämpötila ovat siellä miellyt-
täviä. Voi ulkoilla, eikä tarvitse istua 
pyörätuolissa sisällä niin kuin Suo-
men talvipakkasilla. Pitkään yritin to-
tutella Suomen talveen ennen kuin 
ymmärsin vaihtaa minulle sopivam-
piin olosuhteisiin.
Syyskuun jälkeen lenkkeily Suomen 
ilmastossa oli Launosen kokeman 
mukaan mahdotonta. Vaikeavam-
maisella tetrapleegikolla verenkier-
ron hitaus aiheuttaa suuren kylmet-
tymisriskin.
- Täytyy pukea paljon vaatetta ja jos 
niin tekee, on hankala liikkua kunnol-
la, Launonen huokaisee. 
Automatkailua harrastavana Launo-
sen vapaa-ajan etappina ovat usein 
olleet kansainväliset viikonloppukil-
pailut.
- Amerikan ja Euroopan kierrokset 

ovat pitäneet huolta sekä lomamat-
kailusta että kilpailutuntuman säilyt-
tämisestä.

 
Urheilu on aina ollut osa 
elämää

Tapaturma suunnistusreissulla johti 
siihen, että vaikea neliraajahalvaus 
muutti urheilullisen nuoren miehen 
elämän vuonna 1963. Silloin Launo-
nen tunsi jäävänsä seuraamaan elä-
mää ulkopuolisena ja ilman urheilua.
- Kuusi vuotta vammautumisen jäl-
keen osallistuin Invalidiliiton järjes-
tämälle leirille, Lohjan Kisakallion 
urheiluopistolla. Kelluntauintiin löy-
tyi kykyä ja liikunnan harrastamisen 
mahdollisuus heräsi. Tajusin voivani 
vielä ajaa autoakin, hän muistelee.
- Pöytätennis on ollut johtotähtenä 
jo lähes 40 vuotta. Sen avulla olen 
saanut kavereita, iloa, surua ja arvos-
tusta, työn korviketta ja tappioiden 
tuskaa. Ennen kaikkea se on elämi-
sen makua. 
Arvokisamitalisti ja rutinoitunut 
huippu-urheilija haluaa antaa muille 
vammaisurheilijoille vinkin.
- Urheile sillä tavoin, kun tuntuu hy-
vältä. Etsi laji, jossa voit kehittyä. 
Vammaisurheilussa ratkaisut ovat 
aina yksilöllisiä, tiivistää Launonen.

Matti Launosen ura on ollut komea: arvokisamitaleja on kymmenittäin.
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Huipulla
TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN
KUVA: SATU BELL

Ilkka Tuomistolle paluu Vuokatin ki-
saladuille tuo mukavia muistoja, sillä 
edellisen kerran hän voitti tutussa lei-
ripaikassaan MM-kultaa 2009. Tam-
mikuussa hänen avausmatkanaan on 
sprintti.
- Olen aina hiihtänyt Vuokatissa hy-
vin, siellä on tutut maastot ja mu-
kava hiihtää. On mielenkiintoista 
nähdä, mitä vauhtia muut menevät, 
paralympialaisten sprintin pronssi-
mitalisti pohtii. Tuomistolla ja Maija 
Löytynojalla talven kohokohta on 
MM-kilpailut Venäjän Hanti-Mansis-
kissa. Siellä mitaleista kilpaillaan vas-
ta 1.-10. huhtikuuta.
- Kautta joutuu miettimään vähän toisel-
la tavalla – täytyy harjoitella pidempään 
kisojen kustannuksellakin. En usko, että 
se tuottaa minkäänlaista ongelmaa, 
viime vuonnakin kauden päätavoite 
oli myöhään talvella, Tuomisto sanoo. 
Hämeenkyröläisellä on takanaan onnis-

Hiihdon maailmancup-avaus 
tammikuussa Vuokatissa
Vammaishiihdon ja –ampumahiihdon maailman hui-
put kohtaavat paralympialaisten jälkeen ensimmäistä 
kertaa 15.-23. tammikuuta 2011 Vuokatissa. Ohjel-
massa on kolme kilpailua sekä maasto- että ampuma-
hiihdossa.

Suomalaisten kilpailuaikataulu
Lauantai  15.1. 
Maastohiihto, sprintti
Sunnuntai  16.1.  
Ampumahiihto 12,5 km
Tiistai  18.1.  
Maastohiihto, takaa-ajo
Torstai  20.1.  
Maastohiihto 15 km/20 km
Lauantai  22.1.  
Ampumahiihto, takaa-ajo
Sunnuntai  23.1.  
Ampumahiihto, pikakilpailu
Lisätiedot: 
www.ipcvuokatti2009.net.

tunut harjoituskausi, jossa painopiste 
on ollut vapaan hiihtotekniikan kehittä-
minen. Siinä hän kokee myös saaneensa 
parannusta aikaiseksi.
- Siihen on panostettu pitkällä täh-
täimellä Sotshin paralympialaisiakin 
ajatellen.

Syyskuussa työnsä aloittanut kuusi-
henkinen huippu-urheilun muutos-
työryhmä on päässyt työn alkuun ja 
esitteli marraskuun alussa Suomen 
Paralympiakomitean hallitukselle ja 
jäsenjärjestöille työn lähtökohtia ja 
tulevan vuoden tavoitteita.
Muutostyöryhmä asettaa keskiöön 
urheilevan ihmisen, joka pyrkii erin-
omaisuuteen. Muiksi keskeisiksi te-
kijöiksi määritetään yhdessä tekemi-
nen yhteisössä, intohimo, arvostus ja 
menestys. Työryhmälle on annettu 
aikaa työskennellä vuoden 2012 lop-
puun asti, mutta muutoksen on tar-
koitus tapahtua pikku hiljaa pienem-

Huippu-urheilun muutostyöryhmä 
aloitti toimintansa

pien ja suurempien toimenpiteiden 
kautta. Seuraavan vuoden aikana 
päätavoitteena on saada eri osa-alu-
eiden analyysit tehtyä ja muutos-
prosessi käynnistettyä. Tähän liittyy 
myös Olympia- ja Paralympiakomite-
an strategiatyö.
- Kaikessa lähtökohtana on urheile-
va ihminen, ylärakenteet ovat seura-
uksia tämän ihmisen urheilupolusta. 
Olennainen lähtökohta on myös se, 
että emme puhu erikseen vammais-
urheilusta vaan se on mukana urhei-
lussa, kertoo muutostyöryhmän ve-
täjä Jukka Pekkala.

Muutostyöryhmän jäsenet Tapio Korjus 
(vas.), Mika Kojonkoski, Jukka Pekkala,  
Erkka Westerlund, Leena Paavolainen ja 
Jorma Vertainen.

Ilkka Tuomisto tuuletti Vancouverissa 
paralympiapronssia.

Maailmancupin yhteydessä 17. 
tammikuuta 2011 ELMA-pro-
jekti järjestää yhteistyötaho-
jensa kanssa seminaarin, jossa 
käsitellään mm. luokittelua ja 
välineistöä. 

Tarkempia tietoja 
ELMA-projektin nettisivuilta 
www.vuokatti4all.org.
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Ensimmäisessä Pajulahti Games –kil-
pailutapahtumassa on mukana vii-
si lajia: istumalentopallo, maalipallo, 
salibandy, sokkopingis ja pyörätuoli-
tennis. Kansainvälinen turnaus järjes-
tetään neljässä lajissa: naisten istu-
malentopallossa, naisten ja miesten 
maalipallossa, sokkopingiksessä ja 
pyörätuolitenniksessä. Kehitysvam-
maisten salibandyssa järjestetään 
kotimainen kilpailutapahtuma. Pa-
julahti Games –kilpailutapahtumaan 
on ilmoittautunut mukaan yli 300 ur-
heilijaa kaikkiaan 12 eri maasta. Ta-
pahtuman suojelijana on urheilu- ja 
kulttuuriministeri Stefan Wallin.

TEKSTI: HANNELE PöYSTI
KUVAT: ANTTI AIMO-KOIVISTO, LEHTIKUVA

Suuri kansainvälinen 
kilpailutapahtuma Nastolassa
Pajulahti Games

Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU 
järjestää ensimmäistä kertaa viiden lajin 
kansainvälisen vammaisurheilun kilpailuta-
pahtuman 21.-23. tammikuuta 2011 Liikun-
takeskus Pajulahdessa, Nastolassa. Kilpailu-
tapahtuman yhteydessä järjestetään myös 
päivän mittainen vammaisurheiluseminaari, 
jonka teemana ovat joukkuepalloilulajit.

Kovatasoinen 
kilpailutapahtuma
Eri lajien kilpailuista on tulossa kova-
tasoinen, sillä mukaan on ilmoittau-
tunut kansainvälisesti menestyneitä 
maita. Istumalentopallossa mukana 
on paralympialaisten pronssijoukkue 
Hollanti sekä Iso-Britannia, Venäjä ja 
Suomi. Suomen joukkue pääseekin 
mittamaan tasonsa kovassa kansain-
välisessä seurassa.
Maalipallossa mukana on miesten 
hallitseva paralympiavoittaja ja maa-
ilmanmestari Liettua, joka saa vas-
taansa joukkueet Ruotsista, Sloveni-
asta, Iso-Britanniasta, Kanadasta ja 
Suomesta. Naisten puolella mukana 

ovat Suomen lisäksi MM-hopeamita-
listi USA sekä Kanada, Iso-Britannia, 
Ruotsi ja Israel.
Suomalaisten kansainvälisesti menes-
tynyt sokkopingismaajoukkue kohtaa 
Pajulahti Games –kilpailutapahtumas-
sa vastustajat Saksasta, Hollannista, 
Virosta, Tanskasta ja Ruotsista.
Pyörätuolitenniksen turnaus on kan-
sainvälisen paralympiakomitean (IPC) 
hyväksymä rankingkilpailu, jossa Suo-
men tennistähti Taneli Tenhunen 
kohtaa vastustajia ainakin pohjois-
maista.

Opiskelijoiden 
voimainnäytös
Pajulahti Games –kilpailutapahtuma 
ei onnistu ilman mittavaa vapaaeh-
toisten joukkoa. VAU saakin tapah-
tuman toteutukseen Liikuntakeskus 
Pajulahden opiskelijoita, jotka toimi-
vat lajien toimitsijoina. Tapahtuma 
toimii heille samalla myös oppimi-
sen kanavana kansainvälisen tapah-
tuman järjestämisessä. Muut tärkeät 
yhteistyökumppanit ovat Nastolan 
kunta ja Suomen Paralympiakomi-
tea, joka vastaa valmennusseminaa-
rin järjestämisestä.

Lisätiedot: www.pajulahtigames.fi.

Miesten ja naisten kansainvälisessä maalipalloturnauksessa on mukana 
maailman kärkimaat.

Taneli Tenhunen haastaa muut tennisässät pyörätuoliten-
niksen rankingkilpailussa.
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Huipulla TEKSTI: LEENA KUMMU
KUVAT: HANNU JUKOLA, SATU BELL, NINA JAKONEN

Tietokoneen näytölle latautuu va-
kuuttava lista menestystä, kun Kan-
sainvälisen Paralympiakomitean ti-
lastointikoneeseen syöttää nimen 
Pieksaemaeki Kalervo. Noin 20 vuot-
ta kestäneellä urheilu-urallaan Piek-
sämäki saavutti paralympialaisis-
sa yhteensä 12 mitalia. Tähän päällä 
tulee vielä tukku arvokisamitaleja 

Kalervo Pieksämäki ammentaa 
valmentajana omista kokemuksistaan
Kun takana on pitkä urheilu-ura ja elämä on rakentu-
nut kilpailumatkojen ja harjoittelun ympärille, uran 
lopettaminen ei ole aina helppoa. Entinen paralympia-
tason maastohiihtäjä Kalervo Pieksämäki on onnistu-
nut siinä kuitenkin hyvin. Oma liikkuminen on säilynyt 
arjessa ja kokemukset hiihtäjänä hyödyttää nyt mm. 
paralympiamitalisti Maija Löytynojaa.

maastohiihdosta sekä yksi MM-ho-
pea keihäänheitosta. 
Suurempaankin mitalisaaliiseen oli-
si ollut mahdollisuudet. Pieksämäen 
jäykistetylle lonkalle saatiin kansain-
välisesti pätevä luokitus vasta vuo-
den 1988 Innsbruckin paralympia-
laisiin, vaikka Pieksämäki oli Suomen 
huipulla jo 1970-luvun puolivälistä 

asti. Pitkä aktiiviura päättyi Torinon 
vuoden 2006 paralympialaisiin.
- Jäi hiukan harmittamaan nuo muu-
tamat paralympialaiset, jonne en 
päässyt kilpailemaan. Olin urani 
huippukunnossa juuri silloin ja voitin 
Suomen ykköshiihtäjiä. Urasta jäi kui-
tenkin päällimmäisenä hyvät fiilikset 
ja muistelen aikaa lämmöllä. Nau-
tin joka hetkestä, kun sain kilpailla ja 
nähdä maailmaa.

Omat kokemukset 
nuorempien jakoon
Pieksämäen ei ole onnekseen tarvin-
nut jättää kilpaurheilua, sillä hän on 
toiminut tuoreen paralympiamitalisti 
Maija Löytynojan henkilökohtaisena 

Kalervo Pieksämäki ammentaa oman urheilu-uran antia omille valmennettavilleen, joihin kuuluu mm. paralympiamitalisti Maija Löy-
tynoja.
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valmentajana Torinon paralympialai-
sista lähtien. Yhteistyö tuotti upean 
tuloksen maaliskuussa, kun Löytyno-
ja hiihti Vancouverin paralympialai-
sissa ampumahiihdon takaa-ajossa 
toiseksi.
Pieksämäki tapaa Löytynojaa sään-
nöllisesti ja puhelimessa vierähtää 
helposti tunti. Entinen urheilija seu-
raa mielissään nuoren urheilijan ete-
nemistä ja kehittymistä urallaan. 
Pieksämäki on pystynyt auttamaan 
Löytynojaa myös ampumahiihdon 
suhteen, koska hän on tehnyt pitkän 
leipätyön armeijassa, jossa ampu-
maurheilu on tullut tutuksi.
- On ollut hienoa saada jakaa omaa 
kokemusta toisten käyttöön ja seura-
ta, minkälaisiin tuloksiin omilla har-
joittelumenetelmillä tänä päivänä 
hiihdetään. Omat menetelmäni pe-
rustuvat pitkälti oman kehon kuun-
teluun ennemminkin kuin sykemit-
tarin tuijottamiseen. Olennaista on 
myös ymmärtää, että lenkkeily ja har-
joittelu ovat kaksi eri asiaa. Olen yrit-
tänyt Maijaakin motivoida sillä, että 
jos harjoittelu tuntuu puuduttavalta, 

Maija Löytynoja on yksi Kalervo Pieksämäen valmennettavista. Vancouverista oli tuliaisina paralympiahopeaa.

niin täytyy kohdentaa ajatukset tule-
vaan tärkeään kilpailuun, Pieksämäki 
kertaa valmennusmetodejaan.
Löytynojan lisäksi valmennettavina 
on myös muutama muu nuori hiih-
täjä omalla paikkakunnalla Pihtipu-
taalla.

Kilpailemisesta kehosta 
huolehtimiseen
Kilpauran jälkeen Kalervo Pieksämä-
ki on kolunnut maakunta- sekä ve-
teraanikilpailuja. Vielä viime vuonna 
suksi luisti maakuntaviestissä. Lisäk-
si hän pääsee toteuttamaan kilpailu-
viettiään ampumaurheilun parissa.
Hiihtäjäveteraanilla on myös sanansa 
sanottavana ikääntyvien liikuntaan.
- Jotta pysyisi hyvässä kunnossa, 
pelkkä sauvakävely muutaman ker-
ran viikossa ei riitä. Lihaskunnosta 
on pidettävä huolta monipuolisella 
harjoittelulla. Selkä- ja vatsalihasten 
kunto on avainasemassa. Vaikka täy-
tyy kyllä myöntää, että itse en ole iki-
nä tykännyt vatsalihasten tekemises-
tä, Pieksämäki hymähtää.
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Lyhyesti

Puhtaan urheilun sanoma 
on kiirinyt eteenpäin

Vuonna 2008 käynnistynyt ADT:n 
ja Fazerin yhteinen Puhtaasti pa-
ras -ohjelma kunnioittaa puhtaita 
urheilijoita ja reilun pelin arvoja. 
Ohjelma haastaa urheilua seuraa-
vat suomalaiset, urheilujärjestöt, 
urheilijan lähipiirin ja urheilijat mu-
kaan reiluun peliin. Ohjelman tun-
nus, kultaiset kengännauhat, on 
merkki sitoutumisesta puhtaaseen 
urheiluun.   

Osana Puhtaasti paras -ohjelmaa kerätään vetoomusta 
puhtaan urheilun puolesta. Tavoitteena on kerätä maa-
ilman suurin vetoomus puhtaan urheilun puolesta. Ve-
toomus luovutetaan Maailman Antidopingtoimisto 
WADA:lle. Suomi haastaa myös muut maat kampanjoi-
maan rehellisen urheilun puolesta.
Vetoomuksen voi allekirjoittaa myös Suomen Vammais-
urheilu ja –liikunta VAU ry:n nimissä osoitteessa www.
puhtaastiparas.fi. Täyttyykö VAU:n nimissä sata allekir-
joitusta jo ennen joulua? Oletko Sinä yksi allekirjoittajis-
ta? Toimi heti ja laita viestiä eteenpäin!

Tutkimus: 
Suomalaisten vammaishuippu-
urheilijoiden kokemuksia 
urheilijan arkipäivästä

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU on tehnyt 
kartoituksen, jossa selvitetään suomalaisten vammais-
huippu-urheilijoiden näkemyksiä ja kokemuksia urheili-
jan arkipäivästä: taustatekijöistä, harjoittelusta, kilpailu-
toiminasta sekä valmennuksen tukitoimista. Millaisena 
urheilija itse näkee tilanteensa vammaishuippu-urheilija-
na? Mitkä asiat ovat kunnossa ja mihin toivottaisiin muu-
tosta?
KIHU:n tekemä tutkimus keskittyy tarkastelemaan vam-
maishuippu-urheilijan arkipäivään liittyviä tekijöitä ur-
heilijoiden henkilökohtaisiin kokemuksiin perustuen. 
Tutkimus on tehty yhteistyössä Suomen Paralympiako-
mitean kanssa ja on lajissaan ensimmäinen Suomessa 
toteutettu kartoitus. Kartoitus toteutettiin postikyselynä 
vuosina 2006-2007.

KIHU:n julkaisusarja, nro 20
Suomalaisten vammaishuippu-urheilijoiden kokemuksia 
urheilijan arkipäivästä
Kaisu Mononen, Niilo Konttinen
ISBN 978-952-5676-31-0 (PDF)
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Jyväskylä 
2010
Tutkimus on luettavissa myös VAU:n verkkopalvelussa 
www.vammaisurheilu.fi (uutisarkisto).

Tähtiloistoa Suomen 
Urheilugaalassa

Maanantaina 10. tammikuuta 2011 vietetään jälleen 
suomalaisen urheilun juhlapäivää, joka huipentuu Suo-
men Urheilugaalaan. Järjestyksessään neljäs Suomen Ur-
heilugaala on entistäkin viihteellisempi unohtamatta itse 
pääasiaa, urheilun arvon ja arvostuksen nostamista. Gaa-
lan palkintolautakunta on valinnut vuoden 2011 tapahtu-
maan yhteensä kymmenen palkintoluokkaa. Urheilutoi-
mittajat nimeävät puolestaan neljä voittajaa. Näyttävien 
Uuno-pokaalien jako huipentuu perinteisesti kansan ää-
nestämän Vuoden sykähdyttävimmän urheiluhetken ja 
urheilutoimittajien valitseman Vuoden urheilijan julkis-
tamisiin. Kaiken kruunaa Suomen urheilun Hall of Fame, 
joka saa täydennystä viime gaalassa esiteltyyn sankari-
kaartiinsa.
Viime vuonna gaalalla oli lähes 900 000 televisiokatsojaa 
ja paikan päällä oli yli 3 000 gaalavierasta. Nyt tavoitteena 
on rikkoa miljoonan televisiokatsojan raja.
Kuka vie Uuno-pokaalit 10. tammikuuta 2011? Onko jou-
kossa vammaisurheilijoita tai vammaisurheilun vaikutta-
jia? Tule paikan päälle todistamaan tähtiloistoa tai seuraa 
suoraa tv-lähetystä kotisohvalta (klo 19.50-22.10, YleTV2).
Lisätiedot: www.suomenurheilugaala.fi.

Paraklubi
Suomen Paralympiakomitea on luonut uuden yhteistyö-
mallin suomalaisen vammaishuippu-urheilun tukemisek-
si. Paraklubi on Suomen Paralympiakomitean perustama 
yritysklubi, joka tarjoaa väylän saada pienellä panostuk-
sella suuri vastine osallistumalla yhteiskunnallisesti ar-
vokkaaseen toimintaan.
Paraklubin tavoitteena on kerätä varoja suomalaisen 
vammaishuippu-urheilun tukemiseen. Samalla klubi luo 
jäsenyrityksillensä erinomaisen mahdollisuuden saada 
pienellä panostuksella suuri vastine. Yritykset osallistuvat 
yhteiskunnallisesti arvokkaaseen toimintaan ja heillä on 
samalla mahdollisuus verkottua toistensa kanssa, saaden 
näin mahdollisuuden kehittää ja kasvattaa omaa liiketoi-
mintaansa. 
Lue lisää: www.paraklubi.fi.
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Huipulla
TEKSTI: LEENA KUMMU
KUVA: TOR WENNSTRöM, LEHTIKUVA

Mihin vertailu vie?

Usein törmää vertailuun vammais-
urheilun ja vammattomien urheilun 
välillä. Siihen tuntuu olevan helppo 
sortua varsinkin olympialaisten ja pa-
ralympialaisten jälkeen. ”Paralympia-
laisista tuotiin enemmän mitaleja kuin 
olympialaisista” tai ”Vammaisurheili-
joilla on helpompaa, kun ne voi jäädä 
eläkkeelle nuorina” tai ”Tuolla harjoit-
telumäärällä ei pärjäisi meidän puolel-
la” tai ”Kilpaileehan olympialaisissakin 
Juha Hirven ikäisiä urheilijoita”. To-
tuus on, että vertailu ei vie meitä, eikä 
huippu-urheilua eteenpäin, saati lä-
helle totuutta. Paljon on toki samaa: 
tinkimätön halu voittaa, tiukat karsin-
tajärjestelmät ja mahdottomuus pär-
jätä ilman kovaa harjoittelua.
Vammaisurheilu on kuitenkin jotain 
paljon enemmän – enemmän kuin 

Vammaishuippu-urheilun vaietut

Vammaishuippu-urheilu on raivannut tietä hyväksy-
tyksi osaksi huippu-urheilua osittain rajuinkin kei-
noin. Monen mielestä mielikuva vammaisurheilusta 
on kaventunut Leo-Pekka Tähteen ja ratakelaukseen. 
Se on yhdistelmä, jonka penkkiurheilijat pystyvät 
sulattelematta nielemään ja ymmärtämään huippu-
urheiluna. Mitä vammaisurheilu olisi ilman tähteään? 
Mahtuuko urheilun framille vain yksi vammaisurheili-
ja kerrallaan?

vammattomien urheiluko? Taasko 
niitä on verrattava? Vammaishuippu-
urheilu on sitä, että huipulle pystyy 
joissain lajeissa nousemaan nopeasti. 
Se on myös sitä, että 50-vuotias pöy-
tätennispelaaja on aivan maailman 
huippua ja toisaalta lähellä Suomen 
huippua myös vammattomien puo-
lella. Ennen kaikkea vammaishuip-
pu-urheilu on täynnä menestystari-
noita. Vammaisurheilussa urheilijoita 
ei yksinkertaisesti pysty sovittamaan 
samaan muottiin – eikä tarvitsekaan. 
Mutta juuri tämän takia monen mie-
lestä siihen on hankala suhtautua 
huippu-urheiluna.

Monipuolisuudesta 
voimaa
Vammaishuippu-urheilun kuvaa kiil-
lotetaan usein nuoruudella. Onko 

vammaisurheilulla kuitenkaan varaa 
näyttäytyä niin kapea-alaisesti? Oli-
siko jo aika paljastaa koko urheilijoi-
demme kavalkadi rinta rottingilla? 
Uskallan väittää, että saisimme vam-
maisurheiluun mukaan enemmän 
urheilijoita, jos osaisimme nähdä 
vammaisurheilun heterogeenisyy-
den voimavarana, emmekä taakka-
na.
Vammaisurheiluun liittyy erityis-
piirteitä, jotka tekevät siitä osittain 
haastavan ulospäin. Miten selittää 
muutamalla lauseella tietyn lajin luo-
kitteluperiaatteet? Miten selittää, 
että sama urheilija pystyy olemaan 
maailman huipulla useammassa la-
jissa tai nousemaan huipulle vuoden 
harjoittelun jälkeen? Haastavan tästä 
tekee se, että koko ajan pyritään ver-
taamaan siihen, mikä koetaan nor-
maalina.
Mutta mikä se normaali oikein on? 
Tällaisessa pohdinnassa ajautuu hel-
posti umpikujaan, ellei osaa näh-
dä vammaishuippu-urheilua oma-
na osanaan huippu-urheilua. Se ei 
tarkoita, että yhteistyö lajiliittojen ja 
Olympiakomitean kanssa olisi tar-
peetonta. Päinvastoin. On kaikkien 
etu, jos koko liikunta- ja urheiluken-
tästä saataisiin mahdollisimman vä-
rikäs ja moniarvoinen. Urheiluun 
tarvitaan erilaisia esikuvia – myös 
iäkkäämpiä.

Huipulle vie monta tietä
Tie vammaishuippu-urheilun hui-
pulle kulkee hyvin montaa eri-
laista reittiä. Yhden kilpaura alkaa 
vasta vammautumisen jälkeen kol-
mekymppisenä. Toinen on taas ol-
lut vammainen syntymästään asti ja 
harrastanut pienestä pitäen eri laje-
ja seuroissa. Jonkun vamma on taas 
edennyt siten, että lajinvaihto on ai-
noa mahdollisuus jatkaa kilpaurhei-
lua. Kiemuraiset polut huipulle ovat 
olennainen syy siihen, miksi huipul-
lakin mahtuu kilpailemaan eri-ikäisiä 
urheilijoita.
Paljon kysymyksiä ja ilmaan heitetty-
jä olettamuksia, joista on hyvä puhua 
ääneen. Nyt ja jatkossa.
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Huipulla
TEKSTI: HANNELE PöYSTI, SUVI AHO
KUVA: NINA JAKONEN

Jaostot tekivät ennen strategiasemi-
naaria ennakkotehtävän lajien nyky-
tilasta, jonka pohjalta työskentelyä 
jatkettiin Pajulahdessa kohti tulevai-
suuden haasteita. Lajien analyysia 
tarkasteltiin lasten liikunnan, kilpa- ja 
huippu-urheilun sekä harrasteliikun-
nan näkökulmista. Ennakkotehtä-
västä nousi esille muutama yhteinen 
tekijä eri lajien välillä: tekijät ovat 
osaavia ja motivoituneita toimimaan, 
toiminta keskittyy pääasiassa kau-
punkeihin, lajien parissa on vähän 
nuoria ja koulutus lajien erityisosaa-
miseen on vähäistä.
Seminaarin aikana lajeille työstettiin 
painopistealueet, tavoitteet ja toi-
menpiteet vuosille 2012-2015, jotka 
ohjaavat VAU:n lajien toimintaa tule-
vina vuosina.  

Yhteisiä ajatuksia yli 
lajirajojen
Strategiaseminaarin tarkoituksena oli 
myös kertoa valmentajille ja jaoston 

jäsenille VAU:n ensimmäisen toimin-
tavuoden kuulumisia ja tutustuttaa eri 
lajien parissa toimivat henkilöt toisiin-
sa. Tavoitteeseen päästiin, sillä viikon-
lopun aikana Pajulahdessa oli paikal-
la aktiivisia toimijoita lähes jokaisesta 
VAU:n lajista. Tulevaisuudessa VAU jär-
jestää vastaavanlaisia tilaisuuksia val-
mentajille ja lajijaostoille vuosittain. 
Seminaareja tullaan entisestään ke-
hittämään ja seminaarin antia tullaan 
entistä enemmän suunnittelemaan 
eri toimijoiden tarpeet huomioiden.
Kaiken kaikkiaan viikonlopusta mit-
taisesta seminaarista tuli hyvää palau-
tetta. Jalkapalloilijoilta tuli positiivista 
palautetta yhteisistä liikuntatuokiois-
ta.
- Lapselliset palloilijathan aina innos-
tuvat, kun joku puhaltaa pilliin ja on 
jonkunlainen pallo mukana ja teh-
dään maaleja. Jatkossa olisi myös mu-
kava kurkistaa toisten lajien tekemiin 
harjoituksiin, koska niistä voisi aina 
oppia jotain uutta esimerkiksi oman 

VAU:n lajien strategiaseminaari 
startti lajien kehitystyölle

lajin oheisharjoitteisiin, kertoivat in-
nokkaat jalkapalloihmiset.
- Jatkossa auditoriossa liian pitkään is-
tumista voisi välttää. Nyt se oli paikal-
laan, kun olimme ensimmäistä kertaa 
yhdessä isolla porukalla koolla VAU:n 
järjestämässä tilaisuudessa ja oli tär-
keää käydä yleisiä asioita yhdessä läpi, 
summasi miesten Special Olympics 
jalkapalloryhmän päävalmentaja Jar-
mo Häggman viikonlopun ajatuksi-
aan.
Lentopallojaoston jäsen Sari Man-
nersuo oli viikonlopun antiin tyyty-
väinen.
- Oli hienoa tavata laji-ihmisiä yli laji-
rajojen. Keskusteluissa huomasi, että 
suurimmalla osalla on samanlaisia on-
gelmia tekijöiden ja tekemisen kans-
sa. Yhteistä suunnittelua tarvitaan ja 
mahdollisesti tulevaisuudessa myös 
yhteisiä tapahtumia, jotta tekijät jak-
savat olla mukana ja pysyvät motivoi-
tuneina myös jatkossa.
- Ryhmätyöt pienryhmissä olivat 
myös antoisia. Pienryhmissä ihmiset 
uskaltavat puhua enemmän ja samal-
la ehtii myös paremmin tutustua uu-
siin ihmisiin. Jatkossa toivon seminaa-
riohjelmaan yhteisiä liikuntatuokioita 
sekä eri tekijöiden yhteisiä palavereja 
esimerkiksi tuomarit, valmentajat, tie-
dotusvastaavat jne., tiivistää Manner-
suo.

VAU järjesti ensimmäistä kertaa yhteisen kokoontumi-
sen lajien valmentajille ja lajijaostoille 1.-3. lokakuuta 
2010 Liikuntakeskus Pajulahdessa. Mukana oli lähes 70 
osallistujaa. Tapahtuman yhtenä tavoitteena oli aloit-
taa lajien suunnitelmallinen kehitystyö yhdessä lajival-
mentajien ja lajijaostojen kanssa. 
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Kynnys ry:n Turun toimikunta ja Aboa 
Vetus & Ars Nova -museo järjestävät 
osana Turun kulttuuripääkaupunki-
vuotta 2011 kaikille avoimen Makein 
apuväline ikinä –ideointi-, suunnitte-
lu- ja taidekilpailun. Kilpailussa keski-
tytään elämää helpottavien apuväli-
neiden, vekottimien ja vempeleiden 
kehittämiseen ja valmiiden apuväli-
neiden tuunaamiseen ja käyttöomi-
naisuuksien parantamiseen.
Tavoitteena on löytää kilpailun kautta 
uusia ja kekseliäitä tuoteideoita, jot-
ka vastaavat nykyistä paremmin käyt-
täjien toiveita. Kaikki apuvälineiden 
käyttäjät, suunnittelualan ammatti-

Makein apuväline ikinä -ideointi/suunnittelu/taidekilpailu
laiset ja opiskelijat sekä muut kiinnos-
tuneet ovat lämpimästi tervetulleita 
ideoimaan, kehittämään ja tuunaa-
maan kilpailuun tuotteita!

Kilpailuaika on 1.10.2010-28.2.2011. 
Ammattitaitoinen jury arvostelee kil-
pailuun jätetyt työt ja voittajat juliste-
taan Aboa Vetus & Ars Nova -museos-
sa torstaina 31.3.2011. Kilpailutöitä
tuodaan yleisön nähtäville ”Makein 
Apuväline Ikinä” -näyttelyissä Aboa 
Vetus & Ars Novan ja Kynnys Gallerian 
tiloissa syksyllä 2011.
Kilpailukutsu ja kilpailun säännöt: 
www.aboavetusarsnova.fi, www.kyn-

nys.fi ja www.turku2011.fi/sillanra-
kentajat.
Lisätiedot: Aboa Vetus & Ars Nova, 
museolehtori ma. Janna Jokela, jan-
na.jokela@aboavetusarsnova.fi, puh. 
0207 181  637 tai Kynnys ry kulttuu-
rikoordinaattori Pia Bartsch, pia.
bartsch@kynnys.fi, puh. 040 720 9735 
tai suunnitteluinsinööri Riitta Nissilä, 
riitta.nissila@kynnys.fi, puh. 046  687 
7545.
Yhteistyössä Kynnys ry, Aboa Vetus & 
Ars Nova -museo, ED-Design Oy, Res-
pecta Oy, Turun AMK muotoilun kou-
lutusohjelma sekä Turku 2011 –kult-
tuuripääkaupunki.

Seuraava soveltavan alppihiihdon 
taitomoduuli järjestetään 3.-6. tam-
mikuuta 2011 Himoksella. Moduu-
lin hinta on 320 euroa (sis. koulutus 
ja kurssimateriaali). Kurssilaiset hoi-
tavat itse majoituksen, ruokailut ja 
hissiliput.
Moduulien hakuaika päättyy kuu-
kausi ennen ko. moduulin ajankoh-
taa. Mahdollisia vapaita paikkoja voi 

tiedustella tämän jälkeen. Hakemuk-
set moduuleille SHO ry:n internet-si-
vujen kautta www.hiihdonopetta-
jat.com. Taitomoduuli antaa kahden 
vuoden jatkon ISIA-jäsenyydelle.
Moduulilla saa ideoita ja vinkkejä pe-
rusopetusohjelman soveltamiseen 
(alppihiihto, lumilautailu) sekä tietoa 
ja kokemusta apuvälineiden käyt-
töön erilaisten laskijoiden kanssa. 

Moduuleille on osallistunut hiihdon-
opettajien lisäksi mm. liikunnanoh-
jaajia ja fysioterapeutteja.
Pysty- ja kelkkalasketteluun sekä lu-
milautailuun on kehitetty paljon eri-
laisia apuvälineitä. Apuvälineet eivät 
ole itsetarkoitus, mutta niiden avulla 
ensimmäisistä kerroista voidaan saa-
da turvallisia ja onnistuneita. Eri las-
kijat tarvitsevat apua ja tukea eri ta-
valla. Osa erityistä tukea tarvitsevista 
laskijoista tarvitsee yksinkertaisia vä-
lineitä päästäkseen alkuun. Jotkut 
tarvitsevat apuvälineitä aina, osalle 
riittävät ohjaajan neuvot ja ohjeet. 
Moduulin käyneillä ohjaajilla on tai-
toa soveltaa opetusta ja hyödyntää 
apuvälineitä opetuksessa sekä ohjata 
välineiden hankinnassa.
Moduulin aikana käydään teorias-
sa ja käytännössä läpi, millaisia ope-
tukseen ja välineisiin liittyviä tarpeita 
liikunta-, aisti- ja kehitysvammaisilla 
laskijoilla yleisemmin esiintyy. Käy-
tännön harjoituksia tehdään opet-
tajan, avustajan ja laskijan rooleissa. 
Viimeisenä päivänä paikalle saapuu 
oikeita ”mallioppilaita”, jotta opittua 
päästään välittömästi soveltamaan 
käytäntöön. Moduulin keskeinen aja-
tus on, että kaikille halukkaille löytyy 
tapa laskea ja jokainen laskija on ak-
tiivinen vammastaan huolimatta.
Lisätiedot: Susanna Tero 050 3090 
369 tai susanna.tero@kvtl.fi.

Soveltavan alppihiihdon taitomoduuli
Soveltavan alppihiihdon ohjaajaksi voi kouluttautua Suomen 
hiihdonopettajat ry:n järjestämällä taitomoduulilla, jossa yh-
teistyössä ovat mukana Malike ja Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry. Neljä päivää kestävällä moduulilla perehdy-
tään liikunta-, aisti- ja kehitysvammaisten oppilaiden opetta-
miseen sekä apuvälineisiin.

KUVA: SUSANNA TERO
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Sportin iloa TEKSTI: TIINA SIIVONEN
KUVAT: AIJA SAARI

VAU järjestää 13-19-vuotiaille nuoril-
le koulutuksia, joissa liikutaan, ope-
tellaan ohjaamista, pelataan ja tutus-
tutaan liikunnan kenttään. Koulutus 
on kaksiosainen: yksi viikonloppu 
keväällä ja toinen syksyllä. Viikon-
loppujen välillä nuoret suorittavat 
välitehtävän, joka voi olla liikunnan 
ohjaamista tai urheiluseurassa eri 
tehtävissä toimiminen. Nuorille ni-
metään myös tukihenkilö, joka voi 
olla koulutuksissa mukana.
Nuto-koulutuksissa pyritään kartoit-
tamaan tehtäviä ja paikkoja, joissa 
nuoret voisivat toimia omien kyky-
jensä ja kiinnostuksensa puitteissa. 
Ohjaamisessa ja liikkumisessa poh-
ditaan ja kokeillaan eri sovellutuksia, 
jotta erilaiset liikkujat pääsevät kaikki 
mukaan. 

VAU mikä Nuto!

Nuori toimija -koulutuksiin on otet-
tu mukaan jo koulutettuja nuoria 
apuohjaajiksi. Mervi Viinikka kävi 
koulutuksen vuonna 2008 ja oli tänä 
vuonna mukana apuohjaajana.
- Kyllähän meillä riitti kaikenlaista te-
kemistä! Minun lisäkseni apuohjaaja-
na toiminut Laura Pääkkönen sekä 
ohjaajat Antti rusi ja Tuomas Törrö-
nen rakensimme mm. Säpinää Sisäl-
lä -pelipisteet eli ohjasimme uudet 
Nutot tarkkuusboccian, puhallusti-
kan, sisäcurlingin, pöytäkeilauksen 
ja pöytäpelien saloihin. Apuohjaajat 
vastasivat pelien ohjaamisesta ja hy-
vinhän se meni, kun oli hyvä koulu-
tus takana!
- Viikonloppu piti sisällään myös mm. 
tapahtuman suunnittelua ja mainos-
ten ideointia sekä kirjallisia ryhmä-
töitä. Hauskaa oli ja kaikki olivat mu-
kana innolla!, muistelee Mervi.
- Viikonloppu oli onnistunut ja mie-
leenpainuva. Viikonlopun jälkeen 
oma sanontani pitikin täysin paik-
kansa: väsynyt, mutta onnellinen.

Liikunnan kenttä on laaja, joten jokaiselle meistä löy-
tyy sieltä toimimisen paikka ja rooli. Aina ei tarvitse 
olla urheilija, sillä seuroissa, kerhoissa ja lajeissa tarvi-
taan erilaisiin tehtäviin erilaisia ihmisiä. Nuori toimi-
ja eli Nuto on liikunnasta kiinnostunut ja innostunut 
nuori, joka haluaa toimia liikunnan ja urheilun parissa.

Vuoden 2010 Nuori toimija -koulu-
tuksiin osallistui kymmenen nuor-
ta, jotka ovat nyt valmiit osallistu-
maan erilaisiin ohjaajatehtäviin. Ensi 
vuonna VAU:n Nutot ovat tositoimis-
sa mm. Your Move -tapahtumassa ja 
pohjoismaisella NBU-leirillä. Uudet 
Nutot koulutetaan huhti- ja syys-
kuussa.
- Nuoret ottavat hienosti oman paik-
kansa ja osoittavat omalla esimer-
killään muillekin mallia, että he pys-
tyvät mihin tahansa, kunhan vain 
lähtevät mukaan, tiivistää Nuori toi-
mija -koulutuksesta vastaava Tuo-
mas Törrönen.



25

Nuori toimija (Nuto) voi toimia ky-
kyjensä mukaan monissa tehtävis-
sä liikunnan parissa urheiluseurassa, 
oppilaitoksessa tai harrastekerhossa. 
Nuto voi olla esimerkiksi apuohjaaja, 
valmentajan apulainen, huoltaja, lei-
riohjaaja tai toimitsija kilpailussa tai 
liikuntatapahtumassa. Nuto-koulu-
tukseen voivat hakea 13-19-vuotiaat 
liikunnasta ja urheilusta kiinnostu-
neet nuoret. Hakijalla täytyy olla ha-
lua toimia liikunnan parissa muuten-
kin kuin harrastajana tai kilpailijana. 

Nuori toimija –koulutus 2011
1. lähijakso  1.-3.4.2011  
Hinta 85 euroa 
2. lähijakso  9.-11.9.2011  
Hinta 85 euroa

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry järjestää Sporttiklubin yleis-
urheiluleirin 14.–16. tammikuuta 
2011 Kuortaneen Urheiluopistolla. 
Leiri on tarkoitettu kaikille yleisurhei-
lusta kiinnostuneille yli 12-vuotiaille 
liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisil-
le sekä elinsiirtoväen nuorille (1998 
ja aiemmin syntyneet) tai vastavam-
mautuneille henkilöille. Leiri alkaa 
perjantaina 14.1. klo 18.00 ja päättyy 
sunnuntaina 16.1. klo 14.00.
Yleisurheiluleirillä käydään moni-
puolisesti läpi vammaisyleisurheilu-
lajeja ja -harjoitteita. Leirin opetuk-
sesta vastaavat omat leiriohjaajat. 
Mukaan voi tulla vain kokeilemaan 
eri yleisurheilulajeja ja tutustumaan 
yleisurheiluharjoitteluun. Leiriläisten 
käytössä ovat myös tarvittavat yleis-
urheiluvälineet. Leiriohjelman aikana 
on leirin puolesta yleisavustus. Mikä-
li leirille osallistuja tarvitsee henkilö-
kohtaista avustusta, tulee mukana 
olla oma avustaja.
Majoitus on järjestetty Kuortaneen 
urheiluopiston tiloissa. Huoneet ovat 
tarvittaessa liikuntaesteettömät.
ruokailut tapahtuvat seisovasta 

Lähde mukaan Nuori toimija -koulutukseen
Koulutus järjestetään kahdessa lä-
hijaksossa vuoden aikana. Koulu-
tukseen valitut saavat pienen en-
nakkotehtävän ennen ensimmäistä 
lähijaksoa ja koulutusjaksojen välissä 
tehdään ns. välitehtävä käytännös-
sä. Nuto voi olla töissä esimerkiksi 
leiriohjaajana, toimitsijana liikunta-
tapahtumissa tai muissa vastaavissa 
tehtävissä. Jokaiselle Nutolle laadi-
taan oma henkilökohtainen oppimis-
suunnitelma ensimmäisellä lähijak-
solla.
Jokaisella Nutolla tulisi olla tukihen-
kilö, joka toimii henkilökohtaisena 
ohjaajana ja tukijana koulutuksen ai-
kana. Tukihenkilö voi osallistua kou-
lutuksen lähijaksoille ilman kustan-
nuksia. Jos tukihenkilöä ei löydy, niin 

kouluttajat auttavat tukihenkilön 
löytämisessä tarvittaessa.
Haku koulutukseen päättyy 28.2. 
Koulutukseen valituille ilmoitetaan 
15.3. mennessä valinnasta. Hinnat si-
sältävät täysihoidon, ohjelman, ma-
teriaalin ja opetuksen. Matkakus-
tannukset osallistujat maksavat itse. 
Koulutukset järjestetään Liikuntakes-
kus Pajulahdessa, Nastolassa.
Ilmoittautumiset 28.2. mennessä ja 
lisätiedot: Suomen Vammaisurheilu 
ja –liikunta VAU ry, Tuomas Törrönen, 
tuomas.torronen@vammaisurheilu.
fi, puh. 050 408 6152, www.vammais-
urheilu.fi.
Järjestäjä: Suomen 
Vammaisurheilu ja –
liikunta VAU ry.

Sporttiklubin yleisurheiluleiri

pöydästä. Leiriläisten on hoidettava 
matkajärjestelynsä ja matkoista ai-
heutuneet kustannukset itse.
Leirin hinta on 90 euroa/hlö sisältä-
en täysihoidon, opetuksen, ohjauk-
sen, leirivakuutuksen ja välineiden 
käytön. Sama hinta koskee myös lei-
riläisen avustajia ja vanhempia.
Ilmoittautumiset 15.12. mennessä 
ja lisätiedot: Suomen Vammaisur-
heilu ja –liikunta VAU ry, lajikoordi-
naattori Elina Holopainen, puh. 045 
139 7373, elina.holopainen@vam-
maisurheilu.fi.

Ilmoittautuminen tulee tehdä ilmoit-
tautumislomakkeella www.vam-
maisurheilu.fi –verkkopalvelussa.
Ilmoittautumisen yhteydessä on ker-
rottava yleisurheiluleirille osallistu-
van henkilön nimi ja avustajan nimi, 
yhteystiedot, puhelinnumero ja säh-
köpostiosoite, kuvaus vammasta, 
mahdollinen apuvälineen käyttö ja 
miten vamma/pitkäaikaissairaus nä-
kyy liikkumisessa, avustuksen tarve, 
lupaus valo-/videokuvaamiseen ja 
muut sellaiset seikat, jotka ohjaajien 
on mielestäsi hyvä tietää.

Lähde 

mukaan!

KUVA: SUVI AHO
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Sportin iloa

Your Move Suurtapahtuma kutsuu 13- 
19-vuotiaat sporttaamaan, kokeile-
maan uusia lajeja ja kokemaan ainut-
kertaisia elämyksiä 27.5.-1.6.2011. 
Tapahtumapaikkana toimii Helsingin 
Olympiastadionin ympäristö. Menossa 
mukana on myös Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta VAU ry.

Your Move SPOrT -viikonloppu 
27.-29.5. urheiluseurojen nuorille
- mukana yli 40 lajia
- urheiluun tavoitteellisesti suuntau-
tuneiden nuorten Talent Sport: laji-
harjoittelua, demoja omatoimisesta 
harjoittelusta, oletko urheilija -testit, 
lajikokeiluja, nuorten urheilumessut
- urheiluseurassa harrastavien nuor-
ten Active Sport: leirejä ja turnauksia
- huippuesiintyjiä ja kohtaamisia 
huippu-urheilijoiden kanssa 
- VAU järjestää SPORT-viikonlopun ai-
kana kaksi leiriä: maalipallo ja Special 
Olympics Unified-koripallo

Lumilauantai on koko perheen lii-
kuntatapahtuma, jossa jokainen voi 
liikkua mieleisellään tavalla lumella 
lasketellen, hiihtäen tai pulkkaillen. 
Sastamalan Ellivuori ja Porvoon Ko-
konniemi tarjoavat mahdollisuudet 
kelkka- ja pystylasketteluun, pulkka-
laskuun tai muuten vain ulkoiluun. 
Leppävirran Vesileppiksessä hiihde-
tään, liikutaan jäällä sekä ulkoillaan 
monipuolisissa merkeissä. Päivän 
päätteeksi voi pulahtaa Vesileppik-
sen kylpylään. 
Tapahtumat ovat avoimia kaikille ja 
päivän aikana on tarjolla neuvontaa 
ja tietoa ajankohtaisista vammais-
palveluihin sekä liikuntaan liittyvistä 
asioista. Lisäksi tapahtumissa on oiva 
mahdollisuus tutustua muihin per-
heisiin ja rupatella mukavia tulen ää-
rellä oman aikataulun mukaan.
Lasketteluopetusryhmät Ellivuores-
sa ja Kokonniemessä on ensisijaisesti 
tarkoitettu ensikertalaisille lapsille ja 
opetusryhmiin tulee tehdä ennakko-
varaukset. Lapsella on oltava rintees-
sä mukavan oma lasketteleva avusta-
ja, joka saa myös ohjausta.

Lumilauantai kutsuu koko perheen liikkumaan!
Lauantai 5.2.2011 klo 10.00-15.00 
Kokonniemi, Porvoo 
Invalidiliitto, Rea Konttinen, rea.kont-
tinen@invalidilitto.fi, puh. 040 762 
8609
Lauantai 12.2.2011 klo 10.00-
15.00 Vesileppis, Leppävirta
VAU ry, Tuomas Törrönen, tuomas.
torronen@vammaisurheilu.fi, puh. 
050 408 6152
Lauantai 12.2.2011 klo 10.00-
15.00 Ellivuori, Sastamala
Sokeain Lasten Tuki ry, Rilla Aura-Kor-
pi, info@sokeainlastentuki.com, puh. 
040 521 1693
Ilmoittautumisen yhteydessä on 
kerrottava laskijan ja avustajan nimi, 
osallistuvien perheenjäsenten luku-
määrä, yhteystiedot, puhelinnume-
rot ja sähköpostiosoite, pystylaskijan 
pituus/paino ja monon nro tai kelk-
kalaskijan pyörätuolin istuimen le-
veys, kuvaus vammasta/ avustuksen 
tarve, aikaisempi laskettelukokemus 
Kokonniemeä ja Ellivuorta varten, lu-
paus valo-/videokuvaamiseen/haas-
tatteluun ja muut sellaiset seikat, jot-
ka ohjaajien on hyvä tietää.

Lumilauantain ohjelma alkaa klo 
10.00. Lounastauko pidetään puolilta 
päivin ja iltapäivällä toiminta jatkuu. 
Mukana voi olla koko päivän tai osan 
aikaa. Opetusryhmien aikataulut rat-
keavat ilmoittautumisten jälkeen. 
Lisäksi koko päivän ajan järjestöjen 
ammattilaiset vastaavat kysymyksiin. 
Tarjolla on neuvontaa, pientä pur-
tavaa ja mukavaa rupattelua tulen 
äärellä Invalidiliiton kodalla. Tapah-
tuma päättyy klo 15.00. Tule ajoissa 
paikalle ja pukeudu lämpimästä, sillä 
ulkoilemme koko päivän.
Tapahtumat ovat vammaislaskijoille 
maksuttomia. Muut perheenjäsenet 
kustantavat lasketteluun tarvittavat 
väline- ja hissilippukulunsa Ellivuo-
ressa ja Kokonniemessä itse. Mukaan 
voi toki ottaa myös omat välineet.
Yhteistyössä Soveltavan liikunnan 
apuvälinetoiminta SOLIA, Malike, 
Kehitysvammaisten tukiliitto ry, Jaa-
tinen vammaisperheiden monitoi-
mikeskus ry, Invalidiliitto ry, Sokeain 
lasten tuki ry , Sokeain Lasten Tuki-
säätiö.

Your Move ACTION -päivät 30.5.-
1.6. koulujen liikuntapäiviä ja 
luokkaretkiä varten
- yläkoulujen, lukioiden ja ammatti-
koulujen liikuntapäiviä  ja luokkaret-
kiä varten
- 50 lajia esittäytyy:  ohjattuja lajiko-
keiluja, vapaata tutustumista eri la-
jeihin, näytöksiä
- huippuesiintyjiä, huippu-urheilijoi-

ta ja hyvää, rentoa fiilistä
- VAU:n Nuoret toimijat järjestävät 
ACTION-päivien aikana kaikille avoi-
men Sporttitorin
Lipunmyynti  Suurtapahtumaan on 
alkanut, lue lisää: www.yourmove.fi.
Lisätiedot: VAU, Tuomas Törrönen, 
puh. 050  408 6152, tuomas.torro-
nen@vammaisurheilu.fi.

Your Move Suurtapahtuma 2011 Lähde 

mukaan!
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Nordiska Barn och ungdomspelen 
(NBU) eli pohjoismaiset nuorten ki-
sat järjestetään 1.-7. elokuuta 2011 
Liikuntakeskus Pajulahdessa. NBU on 
tarkoitettu 12-16-vuotiaille nuorille 
(s.1995-1999), joilla on näkö-, liikun-
ta- tai kehitysvamma. Kilpailulajeina 
ovat yleisurheilu, uinti, pöytätennis 
ja sokkopingis sekä boccia-maaot-
telut. Kisoihin odotetaan osallistu-
jia kaikista Pohjoismaista. Edellisen 
kerran NBU-kisat järjestettiin kesällä 
2009 Ruotsin Eskilstunassa.
Suomen joukkueeseen valitaan yh-
teensä noin 15 nuorta vammaisur-
heilijaa. Nyt juuri Sinä voit hakea 
paikkaa Suomen joukkueeseen! Voit 

Nuori vammaisurheilija, hae paikkaa 
Suomen joukkueeseen NBU-kisoihin!

osallistua päälajisi ohella myös mui-
hin kilpailulajeihin. Tee vapaamuo-
toinen hakemus, jossa kerrot miksi 
juuri Sinä haluaisit olla mukana Suo-
men joukkueessa. Lähetä hakemuk-
sesi 28.2. mennessä. Joukkueen va-
linta suoritetaan maaliskuun aikana.
Kisaviikon omavastuu on 380 euroa/
hlö (sis. majoitukset, ruokailut, val-
mennus, kilpailut, oheisohjelmat, ki-
satuote).  

Hakemukset 28.2. mennessä ja li-
sätiedot: Suomen Vammaisurheilu 
ja –liikunta VAU ry, Tuomas Törrönen, 
tuomas.torronen@vammaisurheilu.
fi, puh. 050 408 6152.

Sensoteekki (Sensoteket)  on aisti-
ympäristö, joka on tarkoitettu per-
heille, koulu- ja päiväkotiryhmille, 
kehitysvamma-alan toimijoille sekä 
kaikille, jotka ovat kiinnostuneita 
multisensorisesta toiminnasta. Sen-
soteekkeja ylläpitää ruotsinkielinen 
kehitysvamma-alan järjestö FDUV 
(Förbundet De Utvecklingsstördas 
Väl). Sensoteekkejä on Helsingissä ja 
Vaasassa. Esimerkiksi Helsingin toi-
mintatilat koostuvat viidestä tilasta: 
aktiviteettihuone, valkoinen huone, 
mustavalohuone, luovuuden huone 
ja musiikkihuone.

Kysy Helsingin Sensoteekin vierai-
luajoista ja hinnoista: Elina Sagne, 
elina.sagne@fduv.fi, puh. (09) 434 
23615. 

VAU:n kouluttajat vierailivat FDUV:n 
Sensoteekissa ja tutustuivat multisen-
soriseen toimintaan Elina Sagnen (oik.) 
johdolla.

TEKSTI JA KUVA: AIJA SAARI

Suomen Paralympiakomitean marras-
kuussa 2009 julkaisemaa Paralympia-
laiset tutuksi –materiaalia on jälleen 
tilattavissa monipuolisesti liikunta-
kasvatuksessa hyödynnettäväksi. Ma-
teriaali soveltuu käytettäväksi mm. 
kouluissa, liikuntakerhoissa, urheilu-
seuroissa ja iltapäivätoiminnassa. Ma-
teriaali sisältää lajiesittelyjä, tehtäviä, 
helposti toteutettavia liikuntavinkkejä 
kaikenikäisille sekä urheilijoiden haas-
tatteluja. 
Materiaaliin voi tutustua Suomen Pa-
ralympiakomitean kotisivuilla osoit-
teessa www.paralympia.fi/paralym-
pialaiset-tutuksi.
Materiaalin hinta on 7 euroa/kpl, 
kun kerralla tilataan vähintään 10 
kappaletta (sis. postikulut). 
Tilaukset ja lisätiedot: toimisto@
paralympia.fi.

Tilaa Paralympialaiset tutuksi –materiaali 
opetuskäyttöön

Sensoteekki 
kutkuttaa 
aisteja
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alueella voi sijaita myös slalomrata, 
jonka voi suorittaa pyörätuolilla tai 
vatsalaudalla.

Sijoitu itse sellaiselle asemal-
le, jossa tarvitaan eniten apua 
(esim. kieriminen ja kuperkeik-

ka). Käytä asemilla apuna tikku-uk-
kopiirroskuvia tai avustajia. Asemi-
en välillä liikkuminen myötäpäivään 

”kellon suuntaan”.
 

Aloita harjoituskerta alkuläm-
mittelyillä ja lopeta esimerkiksi 

laskuvarjo- tai leikkikuutioleikkeihin.

Tutun liikkeen, pelin tai leikin harjoitte-
lua voi piristää uusilla välineillä ja ide-
oilla. Lasten liikuntakerhojen ohjaajat 
jakavat näillä sivuilla vinkkejä toisilleen.

TEKSTI AIJA SAARI PIIrrOS PETTERI TIKKANENVipanat liikkuvat

VIPANAVINKKI

Vipanavinkki sisäl-
tää ideoita kotona 
leikkimiseen ja 
perusliikuntaan. 
Vinkit oppaasta 
Leikin ja liikun Len-
nun kanssa (2000). 
Opas löytyy pdf-
muodossa osoit-
teesta www.vam-
maisurheilu.fi.

Tunnustele!

TEKSTI JA KUVA: AIJA SAARI

1.

2.
3.

4.

OHJAAJAVINKKI

Tee taikapussi tyynyliinasta. Kerää 
pussiin muotoja, esimerkiksi erimuo-
toisia palikoita tai tuttuja leluja, joita 
yritetään tunnistaa pelkästään tun-
toaistin perusteella. Tai sekoita ma-
karonien joukkoon pikkuesineitä, 
jotka pitää löytää ja tunnistaa.   Jos 
leluja tai muotoja on olemassa kaksi 
samanlaista, voit näyttää toista lelua 
lapselle ja hän yrittää löytää esineelle 
kaverin. Tunnusteluleikit ovat muka-
vaa ajanvietettä koko perheelle.

Perusmotoriikkaharjoitte-
lua MATP-asemilla Special 
Olympics –filosofian mu-
kaan. Saliin rakennetaan 
neljä tai viisi asemaa. Ko-
koa asemien harjoitus-
tehtävät ryhmän mukaan 
sopiviksi, mutta ei liian 
haasteellisiksi.

Rakenna salin nurkka-alueille 
asemat seuraavasti:

a) liikkuvuus: kieriminen ja kuper-
keikka, jolla tavoitellaan voimistelun 
taitoja
b) pallon tai hernepussin tarkkuus-
heitto, jolla tavoitellaan pallopelejä
c) pallon lyöminen: hyödynnä apu-
välineitä, erilaisia mailoja ja palloja – 
tällä tavoitellaan mailapelejä
d) pallon potku maaliin tai kuljetus, 
jolla tavoitellaan jalkapallon taitoja

Keskialueelle voi sijoittaa odo-
tus- ja leikkiaseman. Keski-

Perusmotoriikkaharjoittelu

Carmen harjoittelemassa tarttumista tarkkuusasemalla. Lue lisää MATP-ohjelmasta sivuil-
ta 32-33.
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Nyt takana on lähes kolmen viikon 
kierros Irlannissa, Walesissa ja Tuk-
holmassa, jonka vierailuaikataulun 
sekoitti Lontoossa sattunut konerik-
ko. Lomaksi aiottu piipahdus Pieta-
rissa lyheni kahdeksi vuorokaudek-
si. Lokakuussa oli Helsingin ja VAU:n 
vuoro, josta matka jatkui Lontooseen 
ja Kanadaan.

Strategisesti viisaasti
- Kuulin Australiasta Peter Down-
silta, että Suomessa on hyviä ohjel-

mia. Teiltä löytyy ihmisiä, joita kan-
nattaa jututtaa. Väestöltään lähes 
samankokoisia maita on kiehtovaa 
vertailla. Tosin Uuden-Seelannin vain 
kymmenkunta vammaisurheilula-
jia tuntuu helpolta palaselta verrat-
tuna VAU:n liki neljäänkymmeneen. 
Lisäksi maassa on lyhyet välimatkat 
rannikolta toiselle. Sekä Suomi että 
Uusi-Seelanti haluavat tukea lajiliit-
toja ja muita urheilun organisaatioi-
ta toteuttamaan sellaista liikuntatoi-
mintaa, että vammaisella ihmisellä 
on aidosti mahdollisuus valita vam-

TEKSTI JA KUVA: AIJA SAARI

”Teillä on niin hyviä ohjelmia!”
Uusiseelantilainen Nicki Turner oli lokakuussa ensim-
mäisellä merten takaisella kiertueellaan. Helmikuussa 
Uuden-Seelannin vammaisurheilua ja liikuntaa koor-
dinoivaan Halberg Trustiin siirtynyt liikuntatyönteki-
jä sai unelmapestin. Häntä pyydettiin kartoittamaan 
ideoita inkluusion kehittämiseksi maan liikunnan ja 
urheilun organisaatioissa.

InfoHalberg Trust
Halberg Trust –säätiö on perustet-
tu vuonna 1963. Säätiön perustaja 
Murray Halberg voitti kultaa Roo-
man olympialaisissa 5 000 metril-
lä. Alkuperäisenä tarkoituksena 
oli kerätä rahaa vammaisten las-
ten liikuntaan ja urheiluun osal-
listumisen tukemiseksi. Erillisten 
(vain vammaisille henkilöille tar-
koitettujen) ohjelmien tuki lope-
tettiin vuosituhannen vaihteessa. 
Nykyään tavoitteena on vammais-
ten henkilöiden osallistuminen ja 
osallisuus paikallistason liikunta- 
ja urheiluohjelmissa (inkluusio). 
SPARC (Sport and Recreation New 
Zealand) on valtuuttanut säätiön 
koordinoimaan sekä vammaisur-
heilun että lajiliittojen inkluusio-
työtä. Rahoituksesta vastaa pää-
osin valtio.
Lisätiedot: www.halberg.co.nz

Nicki Turner innostui suomalaisesta välinelainausjärjestelmästä.
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Lyhyesti

maisurheilun ja kaikille avoimen toi-
minnan väliltä. Uudessa-Seelannissa 
ollaan kuitenkin pidemmällä, kertoo 
Turner.
- Vision lisäksi tarvitaan myös toimi-
via malleja, jos haluaa työskennellä 
strategisesti viisaasti. Meidän iso vi-
siomme on inkluusio. Emme tee lii-
kuntaorganisaatioiden puolesta, me 
vain autamme alkuun. Esimerkiksi 
Aucklandin kuntoilutapahtuma hou-
kuttaa vuosittain liki miljoona liikku-
jaa. Meidän työntekijämme auttoivat 
vammaisuuteen liittyvissä erityis-
kysymyksissä ja koulutimme tapah-
tuman henkilökunnan. Nyt he pyö-
rittävät toimintaa aivan itse, kertoo 
Turner.
Turnerin lokakuiseen VAU-päivään 
kuuluivat tietopaketti suomalaises-
ta urheilujärjestelmästä ja vammais-
urheilujärjestöjen yhdistymisen al-
kutaival. Häntä kiinnostivat etenkin 
inkluusiohankkeet sekä millaisiin uu-

siin ongelmiin muutosten myötä on 
törmätty. Esimerkiksi vammaisurhei-
lussa ja erityisliikunnassa työtään te-
kevien uudet roolit ja työtehtävät tai 
se, että inkluusion edetessä inkluu-
sio muuttuu näkymättömämmäksi.
- Ja näkymättömälle on vaikea saada 
rahoitusta, Turner tunnustaa.
Uusien liikkujien mukaan saaminen 
on useasta palasesta kiinni. Suomes-
sa keinot ovat monet, kuten kunnis-
sa toimivat erityisliikunnanohjaajat, 
esteettömät liikuntatilat, kiinnos-
tavat kokeilutapahtumat ja sopivat 
välineet. Halberg Trust on jättänyt 
tapahtumien järjestämisen paikalli-
sille toimijoille. Säätiö on aikoinaan 
kustantanut vammaisille liikkujille 
myös välineitä, mutta nyt siitäkin ol-
laan luopumassa. 
- SOLIA:n tyyppinen vuokrauspal-
velu voisi toimia meilläkin. Ehkä sai-
simme vähät välineet tehokkaam-
paan käyttöön. Eikä meidän tarvitse 

InfoISAPA-konferenssi
Kansainvälinen erityisliikunnan 
ja vammaisurheilun konferenssi 
ISAPA (18th International Sym-
posium on Adapted Physical 
Activity) järjestetään Uudessa-
Seelannissa, Christchurchin kau-
pungissa 4.-8. heinäkuuta 2011. 
Konferenssi on hyvä näköala-
paikka monitieteiseen erityislii-
kunnan kenttään ”down under”, 
sillä siellä kohtaavat kuntoutuk-
sen, kasvatuksen ja vammaisur-
heilun tutkijat, kehittäjät ja käy-
tännön ohjaajat.
Lisätiedot: 
www.isapa2011.com.

toteuttaa kaikkea toimintaa itse. Kyl-
lä tässä inkluusion muutoksessakin 
riittää työsarkaa, tuumaa Turner.

Syyspatikka

VAU:n järjestämälle syyspatikalle osallistui kahdeksan innokasta luonnossa liikkujaa. Patikkareitti kulki 15 neliökilometrin suuruises-
sa Repoveden Kansallispuistossa Kouvolassa. Osallistujien joukossa oli eri tavalla rajoitteisia patikoijia ja jokainen taivalsi tavallaan 
– joku reippaasti edeten ja joku opasta kuunnellen: ”Oksaportaat alas, pieni ylös, kiviporras alas, kaatunut puu poikittain polven kor-
keudella, vähän jyrkkä alas, nelivetoa ylös pari metriä, kanto, iso kivi, aika iso alas ja superlatiivinä persmäki”. Ensi vuonna taas uu-
destaan!
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Tilaa omaksi

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

ILO LIIKKUA 
-JUMPPAVIHKO
Ilo liikkua -jumppavihko sisältää 
kuusi helppoa jumppaohjetta lii-
kuntavammaisten henkilöiden ko-
tikuntoiluun yksin tai ryhmässä. 
Neljä ensimmäistä kotikuntojump-
paa julkaistiin jumppakortteina 
Kuuskyt ja risat -ohjelman (1999-
2001) puitteissa ja kaksi seuraavaa 
(kuminauhajumppa ja sauvajump-
pa) osana VAU:n Ilo liikkua -harras-
teliikuntaohjelmaa.
Hinta: 6 euroa + toimituskulut.

KUNTOKUMMIT-PAKETTI
Kuntokummit-paketti on suunnattu näkövammaisten kerhojen ohjaajil-
le. Kansio sisältää helppoja jumppatuokioita, jotka löytyvät myös DVD:ltä 
(saatavana audio- tai Daisy-versiona). Paketissa myös jumppakuminauha. 
Hinta: 10 euroa + toimituskulut.

Vuonna 2009 päättynyt Kuntokummit - kerhot liikkeelle -projekti aktivoi 
ja koulutti näkövammaisten kerhojen ohjaajia mieltämään ja ottamaan 
liikuntatuokiot luonnolliseksi osaksi kerhotoimintaa. Kerhojen ohjaajien 
käyttöön on suunniteltu kahdeksan malliliikuntatuokiota, joiden suunnit-
telussa on huomioitu näkövammaisen henkilön erityistarpeet niin ohjaa-
jana kuin liikkujanakin. Malliliikuntatuokiot on saatavana mustavalko-, ää-
nite- ja tarvittaessa myös pistekirjoitusversiona.

Ideavihkossa on vuoden jokaisel-
le viikolle valmis tuntiohjelma hel-
pottamaan senioriklubien toimin-
nan suunnittelua. Korttipakassa 
on 44 pelikorttia, joissa on 22 eri-
laista liikettä. Liikkeet on suunni-
teltu siten, että ne kehittävät viittä 
eri ominaisuutta. Kortit on reunus-
tettu eri väreillä: Tasapaino = vih-
reä, Voima = oranssi, Ketteryys = 
violetti, Liikkuvuus = sininen, Kes-
tävyys = punainen. Mukana on 
JOKERI -kortti, jolloin liike on va-

LIIKUN JA KUNTOILEN

Liikun ja kuntoilen -opas rohkaisee 
mukaan liikkumaan. Oppaaseen on 

etsitty selkokielistä tie-
toa siitä miten tasa-ar-
voinen harrastaminen 
on mahdollista, vam-
masta huolimatta. Lii-
kun ja kuntoilen -opas 
rohkaisee sosiaali-, ter-
veydenhuolto- ja liikun-
ta-alan viranomaisia 
yhteistyöhön - kunta-
laisten parhaaksi. Opas 
avaa liikunnanharrasta-
jalle kunnan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen, sekä 

vakuutusyhtiöiden rahoituskiemu-
roita.
Hinta: 6 euroa + toimituskulut.

paasti valittavissa sekä itse keksittä-
vissä. Mukana on tyhjä kortti, johon 
voi vaikka itse piirtää oman mieliliik-
keen. Korttipakkaa voi käyttää myös 
muistipelinä.
Paketti sisältää ohjaajavihkon, peli-
kortit, 5 x harjoituskortti sekä 5 x jä-
senkortti. Ohjaajavihkossa on 52 esi-
merkkituntia, eli vuodeksi valmiit 
tunnit senioriklubin vetämiseen. 
Hinta: 45 euroa + toimituskulut, 
VAU:n jäsenyhdistyksille 30 euroa + 
toimituskulut.

SENIOrIKLUBIOHJAAJAN IDEAVIHKO 
JA PELIKOrTIT
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Sloveniassa järjestetty MATP-koulu-
tus oli ensimmäinen kouluttajakou-
lutus uusituilla sisällöillä.
- Käytännössä MATP sisältää harjoit-
teita, jotka soveltuvat kaikkein vai-
keimmin vammaisten henkilöiden 
perusmotoristen taitojen harjoitte-
luun, kuvaa Special Olympics –or-
ganisaation kouluttaja, erityiskas-
vatuksen tohtori Eleni rossildes 
Kyprokselta.
Yksi keskeisistä uudistuksista on 
osallistujien arviointi. MATP-kelpoi-
siksi arvioidaan vain sellaiset kehitys- 
ja monivammaiset osallistujat, jotka 
eivät täytä Special Olympics –kilpai-
luissa matalimman luokan urheilula-
jien taitovaatimuksia. Vesielementtiä 
lukuun ottamatta MATP-harjoitteita 
tehdään salissa tai urheilukentällä 
ja ne tähtäävät liikkuvuuden, hien-
omotoriikan, sekä pallon lyönnin ja 
potkun harjoitteluun. Lisäksi niissä 
harjoitellaan pyörätuolilla liikkumis-
ta ja tuolin hallintaa. 

Vertaisvalmentajan tärkeä 
rooli
Special Olympicsin MATP-filosofiassa 
painotetaan, että harjoitteiden tu-
lee olla urheilijan ikä- ja kehitystasol-
le sopivia. Niillä tavoitellaan arjessa 
selviämisen taitoja ja integraatiota 
oman lähiyhteisön toimintaan. Osal-
listujien vaikeavammaisuudesta joh-
tuen valmentajan, avustajan ja ver-
taisvalmentajan rooli on tärkeä. Kun 
Special Olympics –filosofiassa puhu-
taan vertaisvalmentajista (Peer Co-
ach), painotetaan samanikäisyyttä. 

TEKSTI JA KUVA  AIJA SAARI

Special Olympics vie eteenpäin 
vaikeavammaisten liikuntaa 
uusituilla MATP-sisällöillä

InfoMATP ja Suomi 
Special Olympics MATP-toimintaa ei ole toteutettu Suomessa tällä nimel-
lä. Toisaalta esimerkiksi useassa kunnassa toteutetaan tapahtumapäiviä, 
joissa on mukana erilaisia sovellettuja taito- ja toimintaratoja. Lisäksi esi-
merkiksi VAU:n nuorisotapahtumien pyörätuoli- ja vatsalautaslalomissa, 
moniottelussa ja esimerkiksi Liikuntamaan motorisissa radoissa on samo-
ja elementtejä, osa jopa pidemmälle kehiteltyinä.
MATP on muistutus siitä, kuinka osalle meistä jopa vammaisurheilun har-
rastustarjonta voi olla liian mutkikasta ja kaukaista. Myös meillä Suomes-
sa on asuntoloita, joissa asuvia ei tuoda Liikuntamaahan asti tai Sportti-
toreille. Vuotuinen liikuntapäivä ja siihen harjoittelu voi motivoida arjessa 
liikkumista. Tuttuun tapahtumapäivään on turvallista tulla, kun ”asemien” 
sisältö ja tila jäsentyvät vuodesta toiseen samankaltaisena.
MATP-toimintaan voi tutustua esimerkiksi Ateenan Special Olympics Maa-
ilmankisojen yhteydessä Ateenassa 3. heinäkuuta 2011.
Lisätiedot: www.specialolympics.org.

MATP tarkoittaa motoristen taitojen harjoittelua ja 
lyhenne muodostuu sanoista Motor Activity Training 
Program. Ohjelma on ollut osa Special Olympics –toi-
mintafilosofiaa vasta kymmenisen vuotta. Sisältöjä on 
uusittu soveltavan liikunnan asiantuntija, tohtori Mar-
tin Blockin avulla.

Eleni rossildes toimii MATP-ohjelman 
kouluttajana ja kehittäjänä.

Esimerkiksi 13-vuotiaan vaikeavam-
maisen MATP-urheilijan vertaisval-
mentaja voi olla korkeitaan 15-vuo-
tias vammaton nuori. Rossildes on 
innostunein juuri tästä uudistukses-
ta.
- Vertaisvalmentajilla tavoitellaan 
inkluusiota. Vertaisvalmentaja voi 
löytyä esimerkiksi samasta koulu-
pihasta. Meillä on esimerkkejä siitä, 
kuinka vertaisvalmentaja on vienyt 
MATP-urheilijaa elokuviin ja ravinto-
laan syömään.
Kolmas muutos liittyy lajipolkuihin 
kohti Special Olympicsin matalim-
man tason kilpailutoimintaa. MATP-
asemat on suunniteltu siten, että ne 
tukevat tavoitteellista harjoittelua. 
Samalla ymmärretään, että kaikista 
vaikeavammaisista MATP-urheilijois-
ta ei välttämättä tule koskaan Special 
Olympics –kisojen osallistujaa.

- Esimerkiksi pallon potkulla tavoi-
tellaan sitä, että urheilija voisi joskus 
toimia jalkapallojoukkueen jäsenenä 
yksinkertaisilla säännöillä pelattaes-
sa, sovelletusti ja avustajan tukema-
na, muistuttaa Rossildes.    
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TEKSTI: AIJA SAARI
KUVAT: GüNTER BLEYMAIR/NATIONALE SOMMERSPIELE, ITäVALTA 2010

Tasapainoasema. Tunneli.

Tasapaino- ja voima-asema.

Tarkkuusasema. Keilailuasema.

Useissa Euroopan maissa järjeste-
tään alueellisia ja valtakunnallisia 
MATP-tapahtumapäiviä, jotka ovat 
jo perinne. Niitä odotetaan ja niihin 
valmistaudutaan harjoittelemalla 
työ- ja toimintakeskuksissa ja muis-
sa kuntouttavissa asumisyhteisöissä. 
Käytännössä MATP-toimintaa toteu-
tetaan monin eri tavoin eri maissa. 
Itävallan Special Olympics soveltaa 
MATP-toimintaa kaikille vauvasta 
vaariin. Maria Schönhofer on järjes-
tänyt vastaavia tapahtumia Itävallas-
sa jo kahdenkymmenen vuoden ajan.
Kesäkuussa järjestetyissä Special 
Olympics -kilpailuissa St. Pöltenissä 
MATP koostui kuudesta taitoradasta 
pyöräilijöille (kolmipyörät) ja kahdek-
sasta taitoasemasta, joilla harjoiteltiin 
esimerkiksi slalomia, kurkottamista, 
tarkkuusheittoa ja keilailua.
- Vaikka puhumme urheilijoista 
(sportler), me tarkoitamme vain ta-
voitteellista liikunnan harrastamista. 
Karsastan liikaa kilpailua. Omassa ta-
pahtumassamme oli mukana kaiken 
ikäisiä urheilijoita. Meidän asemilla 
painotetaan arjen taitoja. Esimerkik-
si slalom-radan voi kiertää pyörätuo-
lilla, ostoskärryillä ja vaikka nuken-
vaunuja työntäen. Osallistujat tulevat 
asuntoiloista ja työkeskuksista vuosi 
vuoden jälkeen aina uudelleen. Kan-
nustaminen ja palkinnot motivoivat, 
muistuttaa Schönhofer.  

MATP-malli Itävallasta
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Kuntoillen

Liikunta liikuttaa koko 
perhettä
Anni Aalto on 21-vuotias himoliik-
kuja Tampereelta. Aallon harrastus-
lista sisältää 27 eri lajia, joten hänen 
liikkumisensa ei ainakaan ole yksi-
puolista. 
- Liikkuessa en kilpaile tai laske aiko-
ja, vaan liikun siksi, kun se on paras-
ta ajanvietettä, mitä tiedän. Talvella 
pidän eniten hiihtämisestä, eskimo-

TEKSTI: EEVA PAASIKARI
KUVAT: ANNI AALLON JA JUHANI PIPPURIN KOTIALBUMI

Kuntokuu liikutti VAU:n jäsenistöä
VAU:n Kuntokuuta vietettiin syyskuussa ja tempaus 
keräsi osallistujia sadoittain. Tarkoituksena oli kuu-
kauden ajan seurata omaa liikkumista ja merkitä lii-
kutut tunnit ylös. Täytetty kuntokortti palautettiin 
VAU:hun ja osallistujien kesken arvottiin palkintoja. 
Seuraava Kuntokuu järjestetään helmikuussa. Syys-
kuun Kuntokuuhun osallistuneista liikkujista neljä on 
lehden haastattelussa. 

käännösten tekemisestä uimahallis-
sa ja avantouinnista. Kesällä pidän 
järvessä uinnista, melomisesta ja ret-
keilystä.
Kuntokuuhun osallistuminen oli Aal-
lolle mieluisaa, kun kuntokortista 
pystyi seuraamaan mitä kaikkea kuu-
kauden aikana oli tehnyt.
- Annille liikkuminen on todella mie-
luisaa ja tärkeä osa arkea. Annin liik-
kumisharrastukset ”pakottaa” meidät 
vanhemmat myös moniin harrastuk-

siin mukaan, mutta hyvää se tekee 
meillekin. Talvisin Anni käy uimassa 
avannossa joka ilta.  Aikaahan har-
rastukset vievät, mutta palkkioksi 
näemme hänen kasvoillaan autuaal-
lisen ilmeen, kertoo Annin äiti Aino 
Aalto. 
- Liikkuminen on kivaa ja tapaan sa-
malla mukavia ihmisiä. En katso telk-
karia, enkä pelaa tietokoneella. Siksi 
minulla on aikaa liikkua ja tehdä kaik-
kea kivaa, kertoo Anni Aalto vinkkinä 
muille. 

Säännöllisyys on tärkeää
57-vuotias Juha Ylinampa huoma-
si Kuntokuu-kampanjan lisäävän hä-
nen arkista liikuntaansa. Eläkkeellä 
oleva opettaja oli tottunut työssään 
liikunnan seuraamiskaavakkeisiin. 
Ylinampa on ottanut liikunnan osak-
si arkea, jotta liikkumisvetreys pysyi-
si hyvänä amputoidusta jalkaterästä 
huolimatta.

Anni Aalto osallistui mielellään Kuntokuuhun. 
- Kuntokortista pystyi hyvin seuraamaan mitä kaikkea kuukauden aikana oli tehnyt.
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Info

Näppäile nettiin

- Oli rohkaisevaa nähdä miten paljon 
liikuin, ja liikunnan seuraaminen ryh-
disti tahtia selkeästi kesän jälkeen. 
Pyrin jatkamaan liikuntaa samalla hy-
vällä tahdilla, säiden salliessa kävel-
len tai mikäli tulee lunta, niin kunto-
pyöräilen sisällä.
Rovaniemeläinen pitää hyötyliikun-
taa myös tärkeänä osana arkea, ku-
ten mökin pihatöissä ja lämmityspui-
ta pilkkoessa.
- Kannustan kaikkia liikkumaan arke-
na edes vähän. Itsekin kävelen 300 
metrin pätkiä bussipysäkiltä seuraa-
valle ja huilaan välillä. Koen, että lii-
kunnassa säännöllisyys on tärkeäm-
pää kuin se, että yrittäisi tehdä paljon 
liikuntaa yhdessä päivässä. Liikun-
nassa maltti on valttia, rohkaisee Yli-
nampa.

Liikuntaa oman voinnin 
mukaan
Liikunnasta nauttiva 80-vuotias Kai-
sa Hämäläinen Rautalammelta 
osallistui mielellään Kuntokuu-ta-
pahtumaan, ja rohkaisi muitakin yh-
distyksensä jäseniä mukaan.
- Vein muillekin lomakkeita ja keräi-
lin niitä kuukauden jälkeen pois. Itse 
liikun aina aktiivisesti, eikä Kuntokuu 
oikeastaan lisännyt liikkumistani. 
Käyn joogassa, uimassa, ulkoilemas-
sa ja kuntosalilla. Tämän lisäksi har-
rastan vielä hyötyliikuntaa: talvella 

Syyskuun 
Kuntokuu-arvonta

Kuntokuun kuntokortteja palau-
tui VAU:n toimistolle satoja. Osal-
listujien kesken arvottiin 10 pal-
kintoa. Onnetar suosi seuraavia:

50 euron InterSport-lahjakortti
Tiina Piili, Puuppola
Aimo Harja, Oulainen
Paavo Föhr, Karkkila
Eeva Korhonen, Raisio
Mona Helminen, Kuivasjärvi
Tuotepalkinto
Terttu Lämsä, Kokkola
Hannele Eteläpää, Puumala
Petri Poltojainen, Espoo
Paula Muotio, Teuva
Arja Lyytikäinen, Kuusankoski

Kuntokuu
Lue lisää VAU:n järjestämästä Kun-
tokuusta osoitteesta 
www.vammaisurheilu.fi 
(Harrasteliikunta). Helmikuussa 
vietetään seuraavaa Kuntokuuta 
– tule mukaan!

teen lumitöitä ja kesällä pihatöitä.
Hämäläisen tämänhetkinen suosikki 
on vesijumppa, jossa ohjaajan uudet 
jumpat ovat tuoneet liikkumiseen 
vaihtelua. Hämäläinen antaa muille 
vinkkinä liikunnan jokapäiväisyyden.
- Pitäisi lähteä rohkeasti liikkeelle ja 
liikkua oman vointinsa mukaan. Ei 
kannata jäädä neljän seinän sisään, 
koska sitten ei pian uskalla enää läh-
teä ulos. Itsekin olen huomannut, 
kun liikuntaryhmät kesän ajaksi lop-
puivat, ei liikkeitä tule tehtyä yksin 
kotona. Teimmekin joogaryhmän 
kanssa kesällä omia tapaamisia tois-
temme kotona, ja siellä jokainen vuo-
rotellen sanoi minkä liikkeen tekisim-
me eli olimme itse ohjaajia, sanoo 
Hämäläinen nauraen.

Liikuntaa oman mielen 
mukaan
Kankaanpääläinen 53-vuotias Juha-
ni Pippuri on myös aktiivinen liikku-
ja. Kesäisin hän tekee pitkiä lenkkejä 
käsipyörällään ja talvisin harrastuk-
siin kuuluvat pallopelit, uinti ja kun-
tosali. Pippuri harrastaa ympäri vuo-
den aktiivisesti eri lajeja.
 - Harrastan paljon ja monipuolises-
ti, sillä paikallinen Kankaanpään 
kuntoutuskeskus antaa siihen hyvät 
mahdollisuudet. Liikkumisen seuraa-
minen oli tuttua, kun pidän käsipyö-
räilystä kesäisin kilometrikirjaa. On 

mukava seurata kuinka monta kilo-
metriä on eri päivinä pyöräillyt.
Pippuri kannustaa harrastamaan mo-
nipuolisesti.
- Kannattaisi katsoa eri kerhoista ja 
seuroista jokin laji, mikä itseä kiin-
nostaa. Ja kun harrastaa mahdol-
lisimman monipuolisesti, ei liikku-
miseen pääse kyllästymään. Eli jos 
kyllästyy välillä uimiseen, voi panos-
taa toiseen lajiin enemmän. Liikku-
mista ei tulisi tehdä väkisin, koska 
silloin siitä ei nauti, eikä se ole muka-
vaa, kertoo Pippuri.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n 
Kuntokuut ovat helmikuu ja syyskuu. Tavoitteena on saada 
VAU:n jäsenet kuntoilun pariin niin talvella kuin syksylläkin. 
Raikkaista syys- ja kevätilmoista voi nauttia ulkoilemalla tai 
urheilemalla hiki hatussa. Kotona voi myös huhkia siivous- 
ja pihatöissä. Osallistu Kuntokuuhun yksin tai porukassa! 

Kuntokuu

Liiku, osallistu ja voita!

Juhani Pippuri on aktiivinen liikkuja ja kannustaa muitakin liikkeelle.
- Kun aharrastaa monipuolisesti, ei liikkumiseen pääse kyllästymään.
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Kunnon Lähde -ohjelma on tarkoitet-
tu yli 65-vuotiaille ja toiminnassa to-
teutetaan vertaisohjaajien ohjaamina 
maksuttomia liikunta- ja toimintaryh-
miä eri puolilla kaupunkia. Toimin-
ta antaa mahdollisuuden aktiiviseen 
osallistumiseen ja yhdessäoloon ryh-
mäläisenä ja/tai vapaaehtoisena ver-
taisohjaajana. Kunnon Lähde -toimin-
ta on Oulun kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimen vanhuspalveluiden ja 
sen hyvinvointia edistävät palvelui-
den hallinnoimaa. 

Vertaisohjaaja on yksi 
ryhmästä
Liikuntavirasto antaa ryhmille tilat ja 
välineet liikuntaan ja toimintaa koor-
dinoi yksi työntekijä, toimintatera-
peutti Mervi Vainio. 
- Meillä on viikoittain kokoontuvia 
ryhmiä jopa 57, yksi kerran kuukau-
dessa kokoontuva ryhmä ja kuusi 
yleisötapahtumaa. Viime vuonna ryh-
missä mukana oli 1303 henkilöä, ker-
too Oulun kaupungin  erityisliikun-
nanohjaaja Virpi rajala.  
- Liikuntaryhmiä on esimerkiksi kun-
tosali-, venyttely- ja sauvakävelyryh-
miä sekä lentopalloa, bocciaa, joogaa 
ja senioritanssia. Lisäksi on toiminnal-
lisia ryhmiä, kuten videokerho, yh-
teislaulu, runoraati ja kirjallisuuspii-
rit. Oulun seudulla suosituimmaksi 
ovat tulleet kuntosaliryhmät, lento-
pallo, sulkapallo ja venyttelyryhmät 
sekä yhteislauluryhmät, kertoo Vainio 
Kunnon Lähde -ohjelmasta.
- Seniorien liikunta- ja toimintaryh-
missä on hyvä erityisesti ottaa huo-
mioon, että vertaisohjaaja perehdy-
tetään hyvin toimintaan, välineisiin 
ja ns. pelisääntöihin. Toisaalta ver-
taisohjaajalle pyritään välittämään 
mahdollisimman vähän paineita, vel-

Oulun seudulla monipuolista 
senioriliikuntaa
Oulun seudulla toimii Kunnon Lähde -ohjelma, seni-
oreilla on käytössään liikuntapalveluihin oikeuttava 
Seniorikortti ja erityisliikuntaa on kehitetty hankkeen 
avulla.

voitteita tai sääntöjä, sanoo Vainio 
vertaisohjaajien sitouttamisesta. 
Vertaisohjaajia on yli 100 vaikka hei-
dän sitoutuneisuus toimintaan vaih-
telee. Toiset ohjaavat viikoittain, osa 
vain tarvittaessa esimerkiksi silloin, 
kun vakituinen ohjaaja on estynyt. 
Vertaisohjaajia on tarkoituksella 
enemmän kuin ryhmiä, koska jokai-
selle ryhmälle pyritään löytämään 
useampi ohjaaja, ettei toiminta olisi 
niin sitovaa.
Vertaisohjaajien koulutuksessa huo-
mioidaan harjoittelun perusteet, ku-
ten venyttely, alkuverryttely ja liikun-
tavälineiden käyttö. Hankerahalla 
vertaisohjaajat ovat voineet osallis-
tua muiden tahojen järjestämiin kou-
lutuksiin, kuten senioritanssi- ja joo-
gaohjaajakoulutukseen.
- Toiminta antaa osaaville ja aktii-
visille ikääntyville mahdollisuuden 
löytää mielekästä tekemistä vapaa-
ehtoistoiminnan parissa, vertaisoh-
jaajana. Tämän toiminnan kautta 
myös moni pääsee mukaan ryhmä-
toimintaan, kun seniorikorttia ei vielä 
voi hankkia. Monen mielestä toimin-
nassa on parasta ilmainen toiminta, 
leppoisuus, mukavat vertaisohjaa-
jat, kuuluminen ryhmään, liikunnan 
säännöllisyys, kunnon kohoaminen 
ja sosiaaliset kontaktit. 

Seniorikortilla palveluita 
yli 70-vuotiaille
Oulun kaupungilla on käytössä myös 
Seniorikortti. Se on tarkoitettu yli 
70-vuotiaille, ja sitä voi käyttää itse-
näiseen kuntosaliharjoitteluun, uin-
tiin ja vesivoimisteluun. Kortti on 
otettu hienosti vastaan ja suosion ta-
kia on ollut painetta alentaa ikärajaa. 
Se ei vain ole ollut mahdollista uima-
hallien pienen kapasiteetin takia, sil-

lä vesijumpat sisältyvät kortin käyt-
töön. Kortteja oli käytössä vuoden 
2009 tilaston mukaan noin 1000 kpl 
ja käyntikertoja kertyi noin 42 000.

Oulun seudun kuntien 
terveyttä edistävä 
erityisliikunnan 
kehittämishanke

Hankkeen tavoitteena on ollut edis-
tää erityisliikunnan mahdollisuuksia 
ja kehittää uusia toimintamalleja ja 
palveluketjuja sekä yhteistyöverkos-
toja. Tarkoitus on myös erityisryhmiin 
kuuluvien uusien liikkujien aktivointi, 
vertaisohjaajien koulutusjärjestelmi-
en kehittäminen ja liikuntaharrastus-
ten saavutettavuuden parantaminen. 
Uusia erityisliikunnan kriteerit täyttä-
viä ryhmiä alueella on käynnistynyt 50.  
- Oulun kaupungin kautta luodut eri-
tyisliikunnan ryhmät ovat tulleet tu-
tuiksi liikkujille, joille on aikaisemmin 
ollut mahdoton löytää ryhmää omal-
ta paikkakunnalta. Tapahtumien 
kautta on edistetty liikuntaesteettö-
myystietoutta ja soveltavaa liikuntaa. 
Välinehankinnat ovat olleet tärkeä 
tukitoimi kuntien omien yksiköiden 
liikkumisen lisäämiseksi, kertoo Virpi 
Rajala, joka toimii hankkeessa suun-
nittelijana. 
- Tapahtumien järjestelyihin löytyi 
laaja toimijaverkosto. Yhdessä voim-
me räätälöidä tapahtuman Oulun 
seudun tarpeisiin ja maksimoida alu-
een osaajien osaaminen ja mahdolli-
suudet. Tärkeää on jakaa myös kus-
tannuksia eri järjestäjien kanssa.
Yksi Rajalan neuvoista kuuluu: kaik-
kea ei tarvitse tehdä itse.
- Erityisliikuntaa ei ole koskaan tar-
peeksi ja yhden ihmisen osaaminen 
on rajallista. Kouluttaudu itse. Tue jo 
olemassa olevien hyvien koulutus-
ten toteuttamista paikkakunnalla-
si. Haasta kuntien eri hallintokunnat 
yhteistyöhön yli kuntarajojen. Kehi-
tä vertaistoimintaa. Yhteisten tapah-
tumien kautta löytää uusia liikkujia, 
ideoita ja yhteistyökumppaneita, 
vinkkaa Rajala muita erityisliikun-
nanohjaajia.
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Kouluttaja Essi Tolonen on tuonut 
naurujoogan 2000-luvun alkupuolel-
la Suomeen. Naurujoogan, jonka on 
kehittänyt intialainen miespuolinen 
lääkäri Madan Katarian. Tolonen on 
ollut hänen opissaan ja kertoo nau-
rusta seuraavaa.
- Naurujoogassa voi huomata, että 
nauraminen voi olla myös hyväksi sil-
loinkin, kun ajattelee, että naurami-
nen ei olisi ”sallittua”. Esimerkiksi sil-
loin, kun ihminen on huonotuulinen 

Hah, hah, haaa!
- Huumorin velvoitetta ei ole tällä kurssilla. Nauru-
jooga ei ole stand up -komiikkaa ja täällä ei ole pakko 
nauraa, jos ei naurata, kertoi naurujooga-kouluttaja 
Essi Tolonen ja jatkoi.
Oli alkanut vertaisohjaajien eli iloliikuttajien marras-
kuun ensimmäisen viikonlopun kurssi Hauholla – oh-
jelmassa oli tutustumista naurujoogaan.

tai allapäin. Vaikeilta tuntuvissa tilan-
teissa voi nauru toimia ns. varavent-
tiilinä. Naurusta saakin voimavaroja, 
jaksamista  ja se tuo lisää harmoniaa 
elämään.

Nauru rentouttaa
Mitä teimme käytännössä? Teimme 
paljon erilaisia ja -tyylisiä harjoitteita. 
Tekonaurua, joka lähti hah hah haaa 
-tavuilla ja loppui lähes hysteeriseen 

räkätykseen. Harjoitteita, joissa vat-
saa hytkyteltiin, katsottiin hassun nä-
köistä paria, mokailtiin ja näistä kai-
kista harjoitteista nauru sai alkunsa. 
Joltain lähti lähes kaikissa harjoitteis-
sa ns. ”mopo käsistä” eli alkoi naurun 
remakka, johon muut osallistuivat. 
Nauru tarttuu, kuten sanotaan.
Osallistujat olivat uupuneita pelkäs-
tä naurusta. Nauru siis rentoutti. Itse 
mietin, että naurujooga terminä tuo 
mieleen, että nauretaan ja väänne-
tään kroppaa uskomattomiin asen-
toihin. Nyt tämäkin termi aukesi. 
Nauru rentouttaa ja sitä voi opetella.
Joogassa pyrkimys on kehon ja mie-
len rentouteen ja tasapainoon. Nämä 
elementit löytyvät myös naurujoo-
gasta. Jokainen meistä on varmasti 
kokenut naurun, joka ei tahdo lop-
pua. Kun sen saa kuriin, niin olo on 
rentoutunut ja hyvä. Niin tapahtui 
myös kurssilla harjoitusten jälkeen. 
Teimme myös rentoutusharjoituk-
sia ja tuntui, että kroppa todella ren-
toutui. Myös hengitysharjoitukset 
kuuluivat ohjelmistoon. Tuntui jopa 
lievältä kivulta, että käytti hengitys-
kapasiteettinsa vatsanpohjasta saak-
ka.
Viikonloppu oli mielenkiintoinen, uu-
vuttava ja rentouttava. Nauraa sai, jos 
nauratti, mutta sitä ei tarvinnut teh-
dä pakosta. Ennakkoasenteita oli var-
masti useimmilla meistä, mutta ne-
kin karisivat. Oli mukava heittäytyä ja 
nauraa mukavien ihmisten seurassa.
Jos sinulla on joskus mahdollisuus 
kokeilla naurujoogaa, niin ota haas-
te vastaan. Tietoa naurujoogasta saat 
sivuilta www.naurujooga.fi.

Hekotusterveisin, Tiina Siivonen

Iloliikuttajien nauruntäyteinen viikonloppu toi jokaiselle lisää voimavaroja ja rennon olo-
tilan.
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Kuntoillen TEKSTI: OUTI LINDROOS 

Materiaalia ja useita 
kumppanuuksia
Kuntokummit koulutuksissa Lapissa, 
Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savos-
sa tavoitettiin yhteensä 240 henkilöä. 
Vuonna 2009 kokoonnuttiin kerho-
toiminnan ja malliliikuntatuokioiden 
parissa. Silloin kouluttautui yli 460 
henkilöä. Yhteistyökumppaneina oli-
vat seurakunnat, kuntourheilu-, kan-
santerveys- ja vapaaehtoisjärjestöt 
kuten SPR, Puijon Latu, Neuvokas 
sekä paikalliset liikuntatoimet.
Nyt Kuntokummit-hanke on päätty-

Kuntokummit - vertaistoimintaa ja 
opaskoulutusta
Näkövammaisten Keskusliiton liikuntatoimen järjestämä 
kolmevuotinen hanke päätti toimintansa vuonna 2009. Kun-
tokummeissa toteutettiin kahdenlaista sisältöä: vertaistoi-
mijoille ja oppaaksi haluaville. Vertaistoimijoille tehtiin ää-
ninauhoitettuja mielikuvamatkoja ja kerrottiin liikunnan 
terveysvaikutuksista. Opaskoulutuksessa perehdyttiin näkö-
vamman vaikutuksiin perusliikunnassa ja ohjattiin näkövam-
maisen liikkujan kohtaamiseen. 

nyt, mutta aikooko VAU jatkaa tämän 
tapaista toimintaa?
- Kuntokummit ja muita aikaisem-
pia harrasteliikunnan malleja ei aiota 
unohtaa tai hukata. Niiden tekemi-
seen ja koostamiseen on käytetty pal-
jon aikaa ja kokemusta. Haluamme 
muokata ja laajentaa sisältöjä siten, 
että pystymme käyttämään olemas-
sa olevia materiaaleja laajasti koko jä-
senkentällä ja koulutuksessa, kertoo 
VAU:n harrasteliikunnan ja aluetyön 
toimialapäällikkö Teemu Lakkasuo.
- Vertaistoimintaa arvostetaan kovas-
ti, koska toiminta vastaa liikkujien tar-

peisiin. Erilaisia toimintamalleja ovat 
mm. Kuntokummit, Senioriklubi ja 
Ilo liikkua sekä Doorikset. Uskon ver-
taistoiminnan olevan pohja myös yh-
teiselle tekemiselle, jatkaa Lakkasuo. 
Kuntokummeissa sekä materiaalin 
että sisällön ideat ovat mainioita. Aja-
tuksessa, että liikkumaan lähdetään 
kaverin, oppaan tai liikuntakummin 
kanssa, yhdistyy monta hyvää. Mu-
kana on sosiaalinen puoli ja ihmis-
kontakti. Kaikki liikkuvat omista läh-
tökohdistaan.
- Erilaiset kumppanuudet liikunnassa 
rikastuttavat. Usein juuri liikkeelle läh-
tö on se suurin kynnys, mutta kave-
rin kanssa kynnys madaltuu huomat-
tavasti. Vertaisten kouluttaminen on 
toinen hyvä juttu, kertoo Lakkasuo.
Turun Ammattikorkeakoulun tuotta-
mia materiaaleja on saatavana hin-
taan 10 euroa (sis. mielikuvamatka-
äänitteitä (2 kpl:tta cd) ja värikuvin 
havainnollistettuja ohjeita mallilii-
kuntatuokioon (A4-koko, 45 s.).

TEKSTI JA KUVA: JUKKA PARVIAINEN

SOLIA:lle uusi BiSki-laskettelukelkka

SOLIA:n uusi BiSki-laskettelukelk-
ka on mainio vuokraväline. Sitä voi-
daan käyttää tukisuksien kanssa tai 
ilman.- Kelkkalaskettelu on helpointa 
aloittaa kaksisuksisella BiSki-kelkalla. 
Kelkka on suunniteltu niin, että kään-
nös on helppoa vähäisillä vartalon 
liikkeillä. Alhaalla olevan painopis-
teen ansiosta kaatumisen pelko on 
vähäisempää ja ylösnouseminen on 
helpompaa. Monipistevöiden ansi-
osta ylävartalolle saadaan hyvä tuki, 
vaikka istuin ei ole niin tiukka kuin 
mono- ja dualski kelkoissa, opastaa 
Suomen Hiihdonopettajat ry:n kou-
luttaja Lauri Louhivirta. 
Kelkkaa vuokrataan vain kelkan käyt-
töön perehtyneille tai osaavan las-
kettelunopettajan kanssa laskeville 
käyttöturvallisuuden takaamiseksi. 
Osaavia soveltavan alppihiihtomo-
duulin käyneitä  laskettelunopettajia 

löytyy useista laskettelukeskuksista 
sekä lisätietoa koulutuksen saaneista 

opettajista saa osoitteesta www.ski.
fi/opettajarekisteri.
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SOLIA:lle uusi BiSki-laskettelukelkka

Rehacare 2010 -apu-
välinemessut järjestet-
tiin 6.-9. lokakuuta 2010 
Düsseldorfissa Saksas-
sa. SOLIA:n tiimi suunta-
si kulkunsa kohti Saksaa 
Ahos-apurahan turvin.

Idea Ahos-apurahan hakemiselle tuli 
jo vuonna 2007 Tampereen Apuvä-
linemessuilla. SOLIA:n toimintayk-
siköiden työntekijät miettivät min-
kälaista on ison maailman meininki 
urheilun ja liikunnan apuvälineiden 
maailmassa - ja siitä se idea sitten 
lähti.

Paljon uusia kontakteja ja 
näkemysten vaihtoa
Rehacare-messuilla on pitkät perin-
teet ja verrattuna Tampereella järjes-
tettäviin Apuvälinemessuihin, myös 
mittasuhteet ovat täysin eri luokkaa. 
Saksassa kuusi messuhallia täynnä 
tavaraa jätti Suomen kaksi hallia täy-
sin varjoonsa. Näytteilleasettajia oli 
ympäri maailmaa ja apuvälineitä löy-
tyi laidasta laitaan liikkumisen väli-
neistä hygieniatarvikkeisiin ja siirto-
laitteisiin sekä sairaalasänkyihin. 
Messuilta löytyi myös paljon urhei-
lun ja liikunnan apuvälineitä, kuten 
erilaisia pyöriä, pelituoleja ja lasket-
telukelkkoja.
Ihan kaikkea ei Saksankaan messuil-
ta löytynyt, sillä esimerkiksi ratsas-
tuksen ja uinnin apuvälineet loisti-
vat poissaolollaan. Lisäksi erilaisten 
urheilun ja liikunnan apuvälineiden 
kokeilua jäätiin kaipaamaan. Pienes-
sä hallissa oli mahdollisuus kokeilla 
joitain erilaisia pelejä ja pyörätuolin 
käyttöä, mutta silti tarjonta oli kovin 
vähäistä. Joiltain välinevalmistajilta 
liikunnan apuvälineet puuttuivat ko-
konaan messuosastolta, vaikka niitä 
heidän tuotevalikoimistaan löytyy-
kin.  
Eri osastoilla oli kuitenkin hyvä mah-
dollisuus tutustua erilaisiin välinei-
siin ja niiden säätömahdollisuuksiin 
SOLIA:n tulevia hankintoja silmällä-

SOLIA:n tiimi messumatkalla Saksassa

TEKSTI JA KUVA: JUKKA PARVIAINEN

pitäen. Suomessa maahantuojalta ti-
latessa on mahdollisuus tutustua vä-
lineeseen ennakkoon, mutta jos tilaa 
suoraan valmistajalta ulkomailta, ei 
sitä mahdollisuutta ole.
Osastoilla pääsi myös tapaamaan ja 
tutustumaan välinevalmistajiin ja hei-
dän edustajiinsa kasvotusten. Kon-
takteja luotiin ja näkemyksiä vaihdet-
tiin.
- Yksi messujen parhaimmasta annis-
ta oli  luoda suhteita Tessierin lasket-
teluväline-edustajiin ja -kouluttajiin. 
Oli antoisaa vaihtaa muutama sana-
nen heidän laaja-alaisesta kokemuk-
sestaan niin opetus- kuin koulutus-
työstä ranskalaisen mallin mukaan, 
kertoo Rovaniemen toimintayksikön 
vetäjä Johanna Alppi. 
Messulöytöjä olivat erittäin hyvillä 
säädöillä oleva italialainen koripallo-/
tennistuoli RR-sport ja erilaiset käsi-
pyöräsimulaattorit. Myös polkupyörä 
jossa on pakki, PF mobilityn Disco Se-
nior sekä BerkelBiken pyörä, jota voi 
polkea yhtä aikaa käsin sekä jaloin 
nousivat messuvieraiden puheissa 

esille. Pyörät olisivat hyviä hankinto-
ja ajatellen Kuopion ja Maskun yksi-
köiden asiakaskuntaa.
- Oli mielenkiintoista nähdä kuinka 
laaja tarjonta erilaisista liikkumisen 
apuvälineistä on tarjolla. Rollaatto-
reita ja pyörätuoleja oli tarjolla kym-
meniä eri malleja. Myös kuntoutumi-
seen liittyviä apuvälineitä oli paljon. 
Erityisesti juoksumaton päälle saata-
va teline kävelyvaljaineen oli mielen-
kiintoinen. Messuilla käynti oli hyvä 
opintomatka, joten saatuja koke-
muksia ja ideoita pystytään varmasti 
hyödyntämään työssä, toteaa riikka 
Stenros Maskun toimintayksiköstä.  
Yleisesti messut olivat hieno tapahtu-
ma ja katsottavaa oli paljon. SOLIA:n 
väki nautti messujen annista ja pys-
tyy käyttämään opittua ja nähtyä tu-
levaisuudessa SOLIA:n työssä ja sitä 
kautta jakamaan messutietoa myös 
omissa yksiköissä eteenpäin SOLIA:n 
asiakkaille.

Messuterveisin SOLIA:n messupo-
rukka. 

SOLIA:n tiimi kävi messumatkalla Saksassa: Anu Hämäläinen (Kuopio) (vas.) , Riikka Sten-
ros (Masku), Johanna Alppi (Rovaniemi), Jukka Parviainen (Helsinki) (alh. keskellä)  sekä 
vertaisohjaajat Ari Aalto (oik.)  ja Jussi Juntunen.
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TEKSTI: TIINA SIIVONEN

Liukastumis.info

Kaatumisen pelko ei kuitenkaan sai-
si estää ketään lähtemästä talvisin 
ulkoilemaan, sillä silloin toimintaky-
ky ja liikunnan arkipäiväisyys estyy. 
Puolet kaatumisista tapahtuu sisäl-
lä, joten tasapainoharjoittelu on tar-
peellista, vaikka välttelisikin liukkaita 
kelejä. Jokainen voi kuitenkin harjoi-
tella kaatumista ja hankkia sitä var-
ten kunnolliset tarvikkeet.
Tarkista kodin ja ympäristön kulku-
reittien turvallisuus eli poista mah-
dolliset esteet ja liukkaat alustat, tar-
kista riittävä valaistus, lisää kaiteet ja 
kahvat. Sopivat jalkineet vähentävät 
liukastumisia jopa 50 %, joten lisää 
kenkiin liukuesteet. Voimaharjoitte-
lu, tasapainoharjoittelu ja hyötylii-
kunta ovat myös oleellisia tasapai-
non säilyttämiseksi.

TEKSTI: EEVA PAASIKARI

Liukastumisen vaarat alkavat taas lisääntyä, kun talvi tuo mukanaan liukkaan, pi-
meän ja lumisen sään. Liukastumisesta voi aiheutua kaatujalle niin pysyviä kuin ti-
lapäisiäkin vammoja. Tilastojen mukaan joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu ainakin 
kerran vuodessa.

Kaatumistilanteessa tasapainolla on 
merkitystä. Kun huomaa horjahtavan-
sa, niin sen pystyy hyvällä tasapainol-
la korjaamaan. Hyvin yksinkertainen 
tasapainoharjoitus on seistä yhdellä 
jalalla. Voit aloittaa siten, että otat tu-
kea vaikkapa tuolin selkänojasta. Voit 
silloin helposti tunnustella ja hakea 
oikeata asentoa pysyäksesi pystyssä. 

Vinkki tasapainoharjoitukseen
Tavoitteena on tehdä harjoitus ilman 
tukea. Voit kokeilla asentoa myös siten, 
että kädet ovat lanteilla tai suorana si-
vuilla hartiatasolla. Tavoitteena on kui-
tenkin se, että kädet roikkuvat suorana 
sivuilla.
Huomioi myös jalan asento eli koko 
jalkapohja on lattiassa. Voit aloittaa 
harjoituksen paljain varpain, sitten 

sukan kanssa ja lopuksi kenkä jalas-
sa. Pyri aluksi seisomaan ainakin 10 
sekuntia jalalla ja vaihda jalkaa. Kun 
harjoitus sujuu, niin pidennä aikaa. 
Toista harjoitus muutamia kertoja. 
Tee harjoitus päivittäin. Voit kirjata 
harjoitusmäärät, ajat ja kerrat ylös.. 
Silloin on helppo seurata kehitty-
mistä ja edistymistä.

Näppäile nettiin

Invalidiliitto yhteistyössä Suomen 
Judoliiton kanssa tuotti Liukastu-
mis.info-verkkopalvelun sisällön 
viime talvena. Hyvät neuvot kan-
nattaa ottaa käyttöön ja hyödyn-
tää verkkopalvelusta löytyvää tie-
toa: www.liukastumis.info.
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 Lyhyesti

Kiinnostaako kahvakuula? Entäpä 
curling tai illanvietto hyvässä poru-
kassa? Tule mukaan Sporttifestareille 
8.–10. huhtikuuta 2011 Kisakallion 
Urheiluopis tolle Lohjalle. Festareil-
la pelataan, voimaillaan, ulkoillaan 
ja virkistäydytään. Sporttifestarit on 
tarkoitettu noin 20-40-vuotiaille lii-
kunta-, näkö- ja kehitysvam maisille 
sekä elinsiirron saaneille henkilöil-
le ja dialyysipotilaille, jotka haluavat 
kokeilla sporttia eri muodoissa. 
Viikonlopun hinta on 80 euroa/osal-
listuja. Mukaan tulevalle henkilökoh-
taiselle avustajalle/oppaalle hinta on 
50 euroa. Hinta sisältää sänkypaikan 

Sporttifestarit

VAU:n Talviliikuntapäivät Mikkelissä

2 hengen huoneessa, ruokaa mahan 
täydeltä, vakuutuksen sekä ohjelman 
mukaiset sporttiosuudet. 
Ilmoittautumiset 7.3. mennessä ja 
lisätiedot: Tiina Siivonen, tiina.sii-
vonen@vammaisurheilu.fi, puh. 040 
833 4869. 
Järjestäjä: Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU ry, www.vammaisur-
heilu.fi.

Alustava ohjelma 
Perjantai 8.4. 
16.00-18.00 Saapuminen ja päivälli-
nen 
18.00 Tervetuloa Sporttifestareille 

Lauantai 9.4. 
07.00-09.00 Aamiainen 
09.00-11.00 Curlingin salat 
11.00-12.30 Lounas 
12.30-14.00 Kuntoon kotikonstein 
14.30-15.30 VAU 
16.00-17.00 Haba hoitoon kuntosalil-
la 
17.00-18.00 Päivällinen 
18.00-20.00 Illanviettoa ja hauskaa 
hubaa liikkuen + pientä huikopalaa 
Sunnuntai 10.4. 
07.00-09.00 Aamiainen 
09.00-11.00 Kahvakuulatreeni 
11.00-12.00 Palaute 
12.00-13.00 Lounas+kotimatka alkaa… 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU ry järjestää Talviliikuntapäi-
vät 12.-13. maaliskuuta 2011 Mik-
kelissä. Talviliikuntapäivät on kaikille 
näkö-, liikunta- ja kehitysvammaisille 
sekä elinsiirron saaneille ja dialyysi-
potilaille avoin harrastetapahtuma. 
Ohjelmassa on sekä harrasteliikun-
taa että lajikokeiluja. Vuoden 2011 
Talviliikuntapäivien harrasteosuus 
painottuu talvisiin lajeihin ja jouk-
kuelajeista on tänä vuonna mukana 
salibandy.

Lumilauantai
Talviliikuntapäivien Lumilauantai järjes-
tetään lauantaina 12. maaliskuuta 
2011 klo 10.00-15.00 Ski Tornimäes-
sä (Metsäsairilantie 4). Lumilauantai 
on koko perheen liikuntatapahtu-
ma, jossa jokainen voi liikkua mie-
leisellään tavalla lumella lasketellen, 
hiihtäen, pulkkaillen tai vaikkapa lu-
messa kierien. Ski Tornimäki tarjoaa 
mahdollisuuden kelkka- ja pystylas-
ketteluun, pulkkalaskuun tai muuten 
vain ulkoiluun.
Tapahtumassa on mahdollista kokeil-
la lumikenkäilyä, pelata kahvipan-
nukurlingia, kokeilla pysty- tai kelk-
kalaskettelua ja kelkkahiihtoa sekä 
laskea pulkkamäkeä ja kokeilla lu-
menveistoa.
Tapahtuma on avoin kaikille, mutta 
kelkkalaskettelun kokeiluun ja pys-
tylaskettelunopetukseen otetaan en-
sisijaisesti uudet laskijat. Tapahtuma 
on maksuton, mutta osallistujien tu-
lee kattaa lasketteluväline- ja hissilip-
pukulunsa itse. Mukaan voi toki ottaa 

myös omat välineet.
Pystylaskettelun kokeiluun pyyde-
tään ilmoittautumaan etukäteen 
25.2. mennessä: VAU, Teemu Lakka-
suo, teemu.lakkasuo@vammaisurhei-
lu.fi, puh. 040 565 1001.

Salibandy
Salibandykokeilu järjestetään lau-
antaina 12. maaliskuuta 2011 klo 
10.00-12.00 Kattilasillan koululla (Laa-
jalammintie 20), jossa on mahdolli-
suus kokeilla salibandya osaavien oh-
jaajien kanssa. Mukaan pääsevät niin 
pystypelaajat kuin sähköpyörätuo-
linkin käyttäjät. Salibandykokeilu on 
maksuton.

Gaalaillallinen ja majoitus
Talviliikuntapäivien yhteinen gaa-
laillallinen järjestetään lauantaina 
12. maaliskuuta 2011 Mikkelin van-
halla sotilaskodilla ”Sotkulla” (Jääkä-
rinkatu 9). Illallisen hinta on 20 eu-
roa/hlö.
Varaukset ja lisätiedot: VAU, Maija 
Etholen, toimisto@vammaisurheilu.
fi, puh. (09) 4257 9824.
Illallinen tulee maksaa Suomen 

Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry:n tilille 25.2. mennessä: SAMPO 
FI1580018710023586. Tiedoksi vies-
tikenttään ”2206/il/osallistujan nimi”.
Talviliikuntapäivien aikana järjeste-
tään myös VAU:n SM-kilpailuja 12.-
13.3., joista löytyy lisätietoa lehden 
sivuilta 46-49 sekä VAU:n verkkopal-
velusta (www.vammaisurheilu.fi).
Majoitus: Cumulus Mikkeli (Mikonka-
tu 9), kiintiön varaustunnus ”Talvilii-
kuntapäivät” on mainittava varauksen 
yhteydessä (sis. buffet-aamiainen): 1 
vrk 76 euroa/vrk/1hh standard, 85 eu-
roa/ vrk/2hh standard tai inva-huone, 
100 euroa/vrk/2hh superior tai 2 vrk 
140 euroa/vrk/1hh standard, 158 eu-
roa/vrk/2hh standard tai inva-huone, 
188 euroa/vrk/2hh superior. Sokos 
hotelli Vaakuna (Porrassalmenkatu 9), 
kiintiön varaustunnus ”BSUO110311” 
on mainittava varauksen yhteydes-
sä (sis. buffet-aamiainen): 77 euroa/
vrk/1hh, 85 euroa/vrk/2hh, 97 euroa/
vrk/1hh superior-huone, 105 euroa/
vrk/2hh superior-huone.
Lisätiedot: VAU, Teemu Lakkasuo, 
teemu.lakkasuo@vammaisurheilu.fi, 
puh. 040 565 1001.

KUVA: TEEMU LAKKASUO
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Svenska sidor ÖVErSÄTTNING AV SVENSKA SIDOr åSA öHRMAN

VAU ordnade för första gången ett 
gemensamt möte för tränare inom 
grenarna och grensektionerna i 
Liikuntakeskus Pajulahti den 1–3 ok-
tober 2010. I mötet deltog närmare 
70 personer. Ett av syftena med mö-
tet var att inleda ett systematiskt 
utvecklingsarbete i fråga om olika 
grenar inom VAU tillsammans med 
tränare och grensektioner.
Före strategiseminariet hade sek-
tionerna på förhand gjort uppgifter 
om den aktuella situationen inom 
grenarna, och dessa utgick man från 
i arbetet med strategin för framti-
den. Analysen av grenarna granska-

des ur perspektivet av barnmotion, 
tävlings- och elitidrott samt fritid-
smotion. Av förhandsuppgifterna 
framkom några gemensamma fak-
torer för de olika grenarna; en perso-
nal som är kunnande och motiverad, 
en verksamhet som i huvudsak kon-
centreras till städerna, få ungdomar 
som medverkar i verksamheten och 
otillräcklig utbildning till special-
kunnande inom grenarna. På semi-
nariet behandlades insatsområden, 
mål och åtgärder i fråga om grenar-
na för åren 2012–2015, som kommer 
att styra verksamheten inom VAU:s 
grenar under kommande år.

Pajulahti Games 21.-23.1.
Finlands Handikappidrott och -mo-
tion VAU r.f. ordnar för första gången 
internationella handikappidrottstäv-
lingar i femkamp i Liikuntakeskus Pa-
julahti i Nastola den 21–23 januari 
2011. I samband med tävlingarna 
ordnas även ett en dag långt handi-
kappidrottsseminarium vars tema är 
lagbollspel.

I de första Pajulahti Games tävling-
arna möts deltagarna i fem grenar; 
sittvolleyboll, goalball, innebandy, 
showdown och rullstolstennis. Inter-
nationell turnering ordnas i fyra gre-
nar; sittvolleyboll för damer, goalball 
för herrar och damer, showdown och 
rullstolstennis. En nationell tävling 
ordnas i styrkelyft och innebandy för 

personer med utvecklingsstörning. 
över 300 idrottare från samman-
lagt 12 olika länder har anmält sig till 
tävlingsevenemanget Pajulahti Ga-
mes. Beskyddare för evenemanget 
är idrotts- och kulturminister Stefan 
Wallin.
Närmare upplysningar: www.paju-
lahtigames.fi

VAU:s 
Vintermotionsdagar i 
S:t Michel
Finlands Handikappidrott och -mo-
tion VAU r.f. ordnar Vintermotions-
dagar i S:t Michel den 12–13 mars 
2011. Vintermotionsdagarna är ett 
öppet fritidsevenemang för per-
soner med synskador, rörelsehan-
dikapp och utvecklingsstörning 
samt för dialyspatienter och perso-
ner som genomgått en organtrans-
plantation. På programmet står 
både fritidsmotion och grenförsök. 
Fritidsdelen av Vintermotionsda-
garna 2011 fokuserar på vintergre-
nar och av laggrenarna spelas den-
na gång innebandy.
Närmare information: www.vam-
maisurheilu.fi

Elina Karvinen leder i äldreinstitu-
tet programmet för hälsofrämjande 
motion för äldre kallat En aktiv ål-
derdom. Programmet finansieras av 
Penningautomatföreningen, Social- 
och hälsovårdsministeriet och Un-
dervisnings- och kulturministeriet. 
Målet med programmet är att pro-
ducera och etablera motionstjänster 
med styrke- och balansträning för 

äldre personer. Karvinens program 
innebär en motionspolitisk föränd-
ring.
-Att tala om hälsomotion har gjort 
fältet mer tväradministrativt. Lycklig-
tvis har motionstänkandet spridit sig 
över yrkes- och organisationsgrän-
serna. Med hjälp av motion främjar 
vi välbefinnandet på bred basis.
Den nya femåriga programperioden 

inleddes på sommaren. Dess syfte 
är att etablera tidigare producerade 
goda verksamhetssätt inom hälso-
motion. Tretton nya kommuner del-
tar i programmet. En aktiv ålderdom 
riktar sig närmast till personer i pro-
jektkommunerna som är över 75 år 
och som fortfarande bor hemma.

Programmet En aktiv ålderdom (Voimaa vanhuuteen) skapar nätverk

VAU:s Motionsmånad firades i sep-
tember och jippot samlade hundra-
tals deltagare. Avsikten var att del-
tagarna under en månads tid följde 
med den egna motionen och skrev 
upp sina motionstimmar. Det ifyll-
da konditionskortet returnerades 
till VAU och bland deltagarna utlot-

tades priser. Nästa Motionsmånad 
ordnas i februari. Bland de perso-
ner som deltog i Motionsmånaden i 
september utlottades tio priser. Fru 
Fortuna gynnade följande perso-
ner med; ett 50 euros presentkort 
till InterSport (Tiina Piili, Puuppola, 
Aimo Harja, Oulainen, Paavo Föhr, 

Högfors, Eeva Korhonen, Reso, Mona 
Helminen, Kuivasjärvi) och med ett 
produktpris (Terttu Lämsä, Karle-
by, Hannele Eteläpää, Puumala, Petri 
Poltojainen, Esbo, Paula Muotio, öst-
ermark, Arja Lyytikäinen, Kuusanko-
ski).

Motionsmånaden fick fart på VAU:s medlemskår

Utvecklingsarbetet för VAU:s olika grenar 
inleds med ett strategiseminarium



k
u

va
 O

LL
I A

N
TI

KA
IN

EN

VAU TIEDOTTAA 43

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

Sähköpyörätuolisalibandyn MM-kilpailut järjestettiin 1.-8. marraskuuta 2010 Italiassa. Suomi teki historiaa, sillä se otti 
lajin ensimmäisen arvokisamitalin kukistaessaan pronssiottelussa Italian maalein 6-5. Maailmanmestaruuden vei Saksa, 
sillä se voitti loppuottelussa Hollannin 7-6.
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vau:n uutisia 

VAU:n 
hallituksessa 
ja toimistolla 
henkilö-
muutoksia
Suvi Helanen jättää luot-
tamustehtävänsä Suomen 
Vammaisurheilu ja –liikun-
ta VAU ry:n hallituksen jäse-
nenä. Uusi hallituksen jäsen 
valitaan keväällä 2011 liit-
tovaltuuston kokouksessa. 
VAU kiittää Suvia pitkästä 
ja ansiokkaasta työstä vam-
maisurheilun ja –liikunnan 
parissa ja toivottaa menes-
tystä tulevaisuuden haas-
teisiin.

Lajikoordinaattori Suvi aho 
jää vuodeksi vuorotteluva-
paalle 17. tammikuuta 2011 
lähtien. Suvin tehtäviä hoi-
taa vuorotteluvapaan ajan 
Sami Övermark.

Vammaisurheilu & -liikunta –lehden 
ensimmäinen ilmestymisvuosi on tä-
män lehden myötä takana. Viisi mo-
nipuolista ja runsaan tietopaketin 
sisältävää lehteä on saanut paljon po-
sitiivista palautetta vuoden aikana. 
Lehden toimitus jatkaa lehden kehit-
tämistä edelleen ja ottaa palautetta 
mielellään vastaan jatkossakin. Viime 
lehdessä olleeseen kyselyyn saimme 
runsaasti vastauksia ja niiden pohjal-
ta on hyvä jatkaa eteenpäin.
Vammaisurheilu & -liikunta -lehden 
saavutettavuus ei ole itsestäänsel-
vyys, vaan tavoitteellisen työn tulos-
ta. Saavutettavuus on monipuolisen 

Vammaisurheilu & -liikunta –lehti 2011

aINEISTO- Ja ILMESTYMISaIkaTauLu 2011
 Teema aineisto Postitus 
NRO 1  Vapaaehtoistoiminta ke 15.12. ke 16.2. 
NRO 2  Lasten ja nuorten liikunta pe 4.3. ke 13.4. 
NRO 3  Kilpaurheilu elämäntapana pe 20.5. ke 29.6. 
NRO 4  Lajit ja harrastuspaikat pe 26.8. ke 28.9. 
NRO 5  Esteettömyys ke 2.11. ke 14.12.

sisällön ohella yksi lehden päätavoit-
teista. Lehti jatkaa samalla tiellä ja toi-
mii myös hyvänä esimerkkinä muille 
mm. urheilujärjestöjen lehdille.
Vammaisurheilu & -liikunta -lehden 
painetun version lisäksi lehti ilmes-
tyy neljässä eri formaatissa, jotta lehti 

olisi mahdollisimman monen lukijan 
saavutettavissa. Sähköisessä muo-
dossa lehti ilmestyy pdf- ja html-muo-
dossa. Lukemisesteisille toteutetaan 
Daisy-äänitelehti ja näkövammaisille 
oma Luetus-julkaisu. Lehden levikki 
on noin 10 000 kpl.

SM-kILPaILuT 2011
Boccian lajijaosto myönsi ko-
kouksessaan 30.9.2010 SM-
kilpailujen järjestelyvastuut 
seuraavasti: sisäpallojen hen-
kilökohtaiset SM-kilpailut 14. 
-15.5.2011 Eurajoen Jäähallissa 
(Rauman Invalidit ry), ulkopal-
lojen henkilökohtaiset SM-kil- 
pailut 23.-24.7.2011 Nurmon 
Skaala-areenalla (Seinäjoen In-
validit ry)  ja ulkopallojen jouk-
kueiden ja parien SM-kilpailut 
13.-14.8.2011 Lappeenrannas-
sa (Etelä-Saimaan Invalidit ry). 
Sisäpallojen joukkue- ja pa-

Liikunta- ja urheiluseurojen 
Seuratuki-kehittämishanke 
on onnistunut yli odotusten ja 
sen jatkamista urheilun kansa-
laistoiminnan turvaamiseksi ja 
kehittämiseksi aiotaan jatkaa. 
Vuonna 2009 aloitetun seu-
ratoiminnan kehittämistuen 
tarkoitus on vahvistaa seura-
toimintaa, hankkia lisää liikku-
jia sekä lisätä mukana olevien 
liikkujien tyytyväisyyttä seu-
ran toimintaan. 
Seuratukeen ovat oikeutet-
tuja kaikki rekisteröidyt urhei-
luseurat (ry:t), myös Suomen 

Vammaisurheilu ja –liikun-
ta VAU ry:n jäsenyhdistykset. 
Seuratuen avulla on käynnis-
tetty Helsingin ja Uudenmaan 
Näkövammaisten, Helsingin 
Invalidien Yhdistyksen ja Hel-
singin Kehitysvammatuki 57:n 
yhteinen Spurtti, jossa toimii 
liikuntakoordinaattori Jenni 
Blomqvist.
Spurtilla on yhteensä 4913 jä-
sentä ja yli 600 liikkujaa. Voimi-
en yhdistäminen on antanut 
uusia mahdollisuuksia yhdis-
tysten liikuntatoimintaan, liik-
kujien määrä on lisääntynyt ja 

uusia toimintamallejakin on 
saatu kehitettyä. Paikallistason 
liikunnan kehittämisessä on 
mukana ollut myös Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU ry. Tutustu Spurttiin: 
www.hun.fi/jasenille/liikunta.
Päätoimisen palkkaamiseen 
liittyvän tuen lisäksi on mah-
dollista hakea seuran toimin-
nan kehittämisen toiminnal-
lista tukea. Seuratoiminnan 
tuesta tiedotetaan lisää joulu-
kuun aikana www.seuratuki.fi 
ja www.vammaisurheilu.fi –si-
vuilla.

VAU:n jäsenet voivat hakea seuratoiminnan 
kehittämisen tukea myös ensi vuonna

Bocciauutisia
rikilpailut järjestää lajijaosto 
Härmän Kuntokeskuksessa 
4.-6.2.2011.

SM-kILPaILuJEN  
OSaLLISTuMISMakSuT 
2011
Lajijaosto ei kokouksessaan 
muuttanut osallistumismaksu 
ja, joten vuoden 2011 osallis-
tumismaksut ovat: sisäpallot 
21 euroa/joukkue, 16 euroa/
pari ja 16 euroa/henkilö, ulko-
pallot: 18 euroa/joukkue, 16 
euroa/pari ja 15 euroa/henki-
lö. Järjestävä yhdistys tilittää 

osallistumismaksuista 3 euroa 
/hlö lajijaokselle.

SääNTÖMuuTOkSIa
Sääntöihin lisätään jo kilpai-
luissa noudatettu käytäntö, 
että kouru- ja luokkaan 1 luo-
kitellut pelaajat saavat kilpai-
lussa käyttää omia sääntöjen 
mukaisia palloja. Luokkien 
1-3 sarjassa pelaajat saavat 
pelata myös vastustajan pal-
loilla niin halutessaan. Boc-
cian vuoden 2011 SM-sään-
nöt löytyvät verkkopalvelusta 
www.vammaisurheilu.fi.
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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

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
HONka BOCCIa (PaRI)  
Karstulan Seudun Invalidit ry järjestää 15. tammikuuta 2011 
klo 9.30 alkaen kaikille avoimet boccian sisäpallojen parikilpai-
lut Karstulan liikuntahallissa. 
Sarjat: yleinen miehet, naiset, luokat 1–3 ( kilpailijoiden ei tar-
vitse kuulua samaan yhdistykseen) sekä 70-vuotiaat miehet ja 
naiset samassa sarjassa. Hyvityspisteet käytössä vain luokis-
sa 1–3.  
Osallistumismaksu on 14 euroa/pari ja se maksetaan Karstu-
lan Seudun Invalidien tilille: OP 511402-574947. 
Ilmoittautumiset kirjallisesti 11.01. mennessä: Kari Hokkanen, 
Pekkasentie 20 C 7, 43440 Pylkönmäki, kh.hokkanen@gmail.
com. 
Lisätiedot: Veikko Hiekkanen, puh. 040 734 7094. 
Omat pallot mukaan. Kilpailupaikalla on kahvio.

POHJaNMaaN aLuEMESTaRuuSkILPaILuT 
(JOukkuE Ja PaRI) 
Kyrönmaan Invalidit järjestää 22. tammikuuta 2011 klo 9.00 
alkaen avoimen Pohjanmaan aluemestaruuskilpailun joukkue- 
ja paribocciassa Isonkyrön liikuntahallissa.
Sarjat: naiset, miehet ja luokat 1-3 parikilpailuna.
Osallistumismaksu on 15 euroa/joukkue ja 12 euroa/pari, ja 
se maksetaan tilille: 472710-215022.
Ilmoittautumiset 19.1. mennessä: Sauli Kujala, puh. (06) 472 
4519. Omat pallot mukaan.

BOCCIaN SM-kILPaILuT (JOukkuE Ja PaRI) 
Boccian SM-kilpailut (joukkue ja pari) järjestetään 4.-6. helmi-
kuuta 2011 Härmän  Kuntokeskuksessa (Vaasantie 22). Jouk-
kueiden alkukilpailu pe klo 12.30-20.00. finaalit la klo 9.00 alka-
en.  Parien alkukilpailut la klo 13.30-18.00 ja alkukilpailut/finaali 
su klo  9.00 alkaen. Osanoton varmistus puolituntia ennen kil-
pailun alkua. Varmistuksen yhteydessä on ilmoitettava mihin 
luokkaan joukkueen/parin pelaajat kuuluvat hyvityspisteiden 
merkitsemistä varten.  Jos pelaajan luokituksessa on epätietoi-
suutta, ota etukäteen yhteys Marko Yli-Kleemolaan.
Sarjat: luokat 1-3, naiset ja yleinen (luokkaan 1-3 luokiteltujen 
pelaajien ei tarvitse kuulua samaan yhdistykseen). Hyvityspis-
tejärjestelmä käytössä. Luokkien 1-3-sarjassa kouru- ja 1-luok-
kaan kuuluvat pelaajat saavat käyttää omia palloja ja vastusta-
jalla on oikeus käyttää joko em. palloja tai järjestäjän kentälle 
arpomia palloja. Parikilpailussa pelataan 4 kierrosta.
Osallistumismaksu on 16 euroa/pari ja 21 euroa/joukkue.
Majoituspaketti sisältäen yöpymiset, 2xaamiainen, 2xpäi-
vällinen ja su-buffetpöytä 133 euroa/hlö/2vrk/2 hh, 193 
euroa/2vrk/1 hh, kahden hengen minisviitissä 163 euroa/
hlö/2vrk (2 hlöä) ja kun sviitissä majoittujia 3-4 hlöä, hinta 133 
euroa/hlö/2vrk. Sitovat majoitusvaraukset 5.1. mennessä Oner-
va Uutteralle (majoittujien nimet huoneittain ja maininta eri-
tyisruokavaliosta ilmoittautumisen yhteydessä).  
Osallistumismaksu ja majoituspaketti maksetaan 20.1. mennes-
sä tilille: Boccian lajijaosto, Länsi-Suomen Osuuspankki 570081-
2170159.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 20.1. mennessä: Onerva Uuttera, 
Hallituskatu 13 A 6, 35800 Mänttä, onerva.uuttera@nic.fi.  Säh-
köpostitse ilmoittautuneille lähetään kisainfo viikkoa ennen kil-
pailua.
Lisätiedot: Marko Yli-Kleemola, puh. 045 126 5974. Omat pal-
lot mukaan.

YSTäväBOCCIa (JOukkuE Ja PaRI)
Mäntän Seudun Invalidit ry järjestää Ystäväboccian 13. helmi-
kuuta 2011 klo 9.30 alkaen Vilppulan urheilutalolla (Hopunmä-
entie 15). Tavarapalkinnot.
Sarjat: joukkue ja pari. Hyvityspisteet käytössä. Joukkueissa ja 
pareissa pelaavien henkilöiden arvonta tapahtuu paikan päällä.  
Kisajärjestäjä muodostaa kilpailuun tarvittavan määrän joukku-
eita ja pareja, ja kukin pelaaja arpoo itsensä joukkueeseen/pa-
riin.
Osallistumismaksu on 6 euroa/hlö ja se maksetaan yhdistyk-
sen tilille: 552107-412876.
Ilmoittautumiset viimeistään 8.2. mennessä: Onerva Uuttera, 
Hallituskatu 13 A 6, 35800  Mänttä, onerva.uuttera@nic.fi. Ilmoit-
tautumisen yhteydessä ilmoitetaan henkilömäärä. Omat pallot 
mukaan.  Kahvio. Arpajaiset.

HäRMä BOCCIa (JOukkuE) 
Härmäin Invalidit ry järjestää 26. helmikuuta 2011 klo 9.00 al-
kaen boccian avoimet joukkuekilpailut Alahärmän koulukeskuk-
sessa (Koulukuja 5).
Osallistumismaksu 15 euroa/joukkue ja se maksetaan Alahär-
män Osuuspankin tilille: 474010-221569.
Ilmoittautumiset 23.2. mennessä: Antti Porre, Viitalantie 5 C 14, 
62300 Härmä, puh. (06) 484 9539 tai 040 565 3584, antti.porre@
gmail.com. Paikalla järjestetty ruokailu. Omat pallot mukaan.

PaRRa BOCCIa (PaRI Ja JOukkuE)
Teuvan Invalidit ry järjestää 29. tammikuuta 2011 avoimet boc-
cian sisäpallojen kilpailut klo 9.00 alkaen Teuvan yhteiskoulun lii-
kuntasalissa ( Filppulankuja 2).
Sarjat: luokat 1-3 parikisa (parin ei tarvitse kuulua samaan yh-
distykseen), naisten parikisa, yleinen sarja joukkueille. Hyvitys-
pisteet käytössä vain 1-3 luokissa.
Osallistumismaksu on parikisoihin 12 euroa, joukkuekisaan 15 
euroa, ja maksu maksetaan Teuvan Invalidit ry:n tilille: Nordea 
107730 – 101782.  Laita viitetietoihin yhdistyksesi nimi.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 25.1. mennessä: Aaro Länsikallio, 
Kauhajoentie 541, 64760 Peltola, puh. (06) 266 7105  tai 0400 
168 202, jorma.yliranta@suomi24.fi. Omat pallot mukaan. Kisa-
paikalla mahdollisuus ruokailuun.

HIIHTO

MaaSTOHIIHDON SM-kILPaILuT 
Maastohiihdon SM-kilpailut järjestetään 12.–13. maaliskuuta 
2011 alkaen klo 10.00 Mikkelin Rantakeitaan maastossa (Kun-
nanmäki 3). Lauantaina hiihdetään vapaalla tyylillä ja sunnuntai-
na perinteisellä.
kilpailuluokat, -sarjat ja -matkat:
B1-B3, B4= näkövammaiset, LW2-9= liikuntavammaiset (pysty-
luokat), Lva= liikuntavammaiset avoin (pystyluokka), K= kehitys-
vammaiset, E= elinsiirrokkaat
T ja P 20v - La: sprintti 1km (V), 5 km (V) Su: 2,5 km (P)
N ja M yleinen - La: sprintti 1 km (V), 10 km (V), E-luokka 5 km 
(V), Su: 5 km (P)
N ja M yli 50v - La: sprintti 1km (V), 5 km (V) Su: 2,5 km (P) 
(omissa luokissaan)
N ja M yli 60v - La: sprintti 1km (V), 5 km (V) Su: 2,5 km (P) 
(omissa luokissaan)
LW10–12= liikuntavammaiset (kelkkahiihto)
T ja P 20v - La: sprintti 1km, 5 km Su: 2,5 km
N ja M yleinen - La: sprintti 1km, 5 km Su: 2,5 km
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N ja M yli 50v - La: sprintti 1km, 5 km Su: 2,5 km (omat luokat)
N ja M yli 50v - La: sprintti 1km, 5 km Su: 2,5 km (omat luokat)
N ja M yli 60v - La: sprintti 1km, 5 km Su: 2,5 km (omat luokat)

Näkö- ja liikuntavammaisten alle 20-vuotiaiden sekä N ja M ylei-
sessä sarjassa yhdistetyissä kilpailuluokissa B1–B3, LW2–9 sekä 
LW10–12 käytetään IPC:n vuosittain julkaisemaa %-hyvitysjärjes-
telmää tuloslaskennassa. T/P 20-vuotiaiden sarjoihin voivat osal-
listua vuonna 1991 tai sitä myöhemmin syntyneet kilpailijat. N/M 
yli 50-vuotiaiden sarjoihin voivat osallistua vuonna 1961 tai sitä 
aikaisemmin syntyneet kilpailijat. N/M yli 60-vuotiaisen sarjoihin 
voivat osallistua vuonna 1951 tai sitä aikaisemmin syntyneet kil-
pailijat.
Sprintit hiihdetään sarjoittain yhteislähtöinä ja muut matkat 30 
s. väliaikalähdöllä. Kilpailun tarkempi aikataulu on nähtävissä il-
moittautumisajan päätyttyä osoitteessa www.mikkelinhiihtajat.fi 
ja tiedusteltavissa VAU:n toimistolta, puh. (09) 4257 9824, toimis-
to@vammaisurheilu.fi. Palkintojenjako suoritetaan kilpailupäivä-
nä kilpailupaikalla. Kilpailuissa noudatetaan VAU:n maastohiih-
don SM-kilpailusääntöjä.
Osallistumismaksu on 8 euroa/päivä ja se maksetaan 25.2. men-
nessä Mikkelin Hiihtäjät ry:n tilille: ESOP 527104-4156751. Viit-
teeksi kilpailijan nimi ja VAU SM 2011. Jälki-ilmoittautumismak-
su on 24 euroa/päivä ja se tulee maksaa 9.3. mennessä samalle 
tilille. 
Ilmoittautuminen ilmoittautumislomakkeella 25.2. mennessä 
osoitteessa www.vammaisurheilu.fi/fin/tapahtumia tai postitse: 
Mikkelin Hiihtäjät ry, Runeberginaukio 4, 50100 Mikkeli. Huom! 
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 8.3. mennessä, maksu kol-
minkertainen. Ilmoittautumislomakkeen voi tarvittaessa tilata 
VAU:sta: Maija Etholén, maija.etholen@vammaisurheilu.fi, puh. 
(09) 4257 9824.
Lisätiedot: Marko Suhonen, puh. 0400 543 679, marko.suho-
nen@vammaisurheilu.fi, Kimmo Aalto puh. 0500 797 758, kaal-
to@kopteri.net ja Elina Holopainen puh. 045 139 7373, elina.ho-
lopainen@vammaisurheilu.fi.
Huom! SM-kilpailut ovat osa VAU:n Talviliikuntapäiviä, joten kat-
so gaalaillallisen ja majoituksen tiedot sivulta 41.

kEILaILu

kEILaCuP 2010-2011, vIIDES OSakILPaILu
Keilacupin kauden 2010–2011 viides osakilpailu järjestetään 16. 
tammikuuta 2011 Salossa klo 9.00 (Pormestarinkatu 5). Kilpai-
luluokat A, B, C, D ja E. Kilpailussa keilataan kuusi sarjaa, jokaisen 
luokan kolme parasta palkitaan. 
Ilmoittautumiset 5.1. mennessä: Salon keilahalli, Pormestarinka-
tu, 524100 Salo, skhsalo@netti.fi.   
Ilmoittautumisessa tulee olla keilaajan nimi ja kilpailuluokka sekä 
yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.
Osallistumismaksu on 19 euroa/keilaaja ja se maksetaan Salon 
keilahallin kassalle. 
Keilahallilla on ruokailumahdollisuus, varaukset ilmoittautumisen 
yhteydessä. Ruokailun hinta 10 euroa (sis. lohikeitto tai kinkku-
kiusaus, tuoresalaatti, leipä ja juoma).
Lisätiedot: Hannu Riihimäki, puh. 044 516 4394, VAU, Petri Räbi-
nä, puh. 050 596 5014.

kEILaCuP 2010–2011, kuuDES OSakILPaILu
Keilacup 2010–2010 kuudes osakilpailu järjestetään 19. helmi-
kuuta 2011 klo 10.00 alkaen Kaupin keilahallissa Tampereella 
(Keilakuja 1). Kilpailussa noudatetaan kauden 2010–2011 sään-
töjä. Näkövammaisilla keilaajilla pitää olla voimassa oleva luoki-
tus B1–B4.
kilpailuluokat: A, B, C, D, ja E. Kilpailussa keilataan kuusi sarjaa 
ratoja vaihtamatta. Jokaisen luokan kolme parasta palkitaan. 

Osallistumismaksu on 25 euroa/keilaaja, joka maksetaan 4.2. 
mennessä Tampereen seudun näkövammaiset ry:n tilille: Sampo 
800019-1257056, viite keila-cup. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 4.2. mennessä Leena Yrjänäi-
selle, puh. 040 729 1053, leenayr@hotmail.com. Ilmoittautuessa 
pitää kertoa keilaajan nimi, kilpailuluokka sekä yhteyshenkilön 
tiedot. Ilmoittakaa myös ruokailijoiden määrä. Keilahallin ravin-
tolassa on myös ruokailumahdollisuus.

kEILaCuP MIkkELI
Keilacupin kauden 2010-2011 seitsemäs  osakilpailu järjestetään 
12. maaliskuuta 2011 Mikkelissä (Patteristonkatu 1, puh. 015 
164 005). Kilpailut alkavat klo 10.00. Henkilökohtaiset kilpailuluo-
kat A, B, C, D ja E. Palkitaan jokaisen luokan 3 parasta. 
Osallistumismaksu on 20 euroa/keilaaja ja se on maksetta-
va yhdistyksittäin Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry:n 
tilille 18.2. mennessä: SAMPO FI1580018710023586. Tiedoksi 
”2206/kc/luokka/osallistujan nimi”. Ilmoittautumisen yhteydes-
sä on selvittävä osallistujan nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö 
osoitetietoineen.
Keilahallilla on ruokailumahdollisuus. Ruokailijat on myös ilmoi-
tettava ilmoittautumisen yhteydessä (mainitse ruoka porokiusa-
us tai lohikiusaus). 
Ilmoittautumiset 18.2. mennessä: VAU, Petri Räbinä, puh. 050 
596 5104, petri.rabina@vammaisurheilu.fi.
Huom! Keilacup on osa VAU:n Talviliikuntapäiviä, joten katso 
gaalaillallisen ja majoituksen tiedot sivulta 41.

kEILaILuN SM-kILPaILuT (JOukkuE)
Keilailun SM-joukkuekilpailut järjestetään 13. maaliskuuta 2011 
Mikkelissä (Patteristonkatu 1, puh. 015 164 005). Kilpailu alkaa 
klo 10.00. Yhdistykset voivat muodostaa 3-henkisiä joukkueita. 
Kilpailussa noudatetaan SM-kilpailusääntöjä.
Sarjat: näkövammaiset, kehitysvammaiset sekä elinsiirrokkaat ja 
dialyysipotilaat.
Osallistumismaksu 30 euroa/joukkue ja se on maksettava yh-
distyksittäin Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry:n tilille 
18.2. mennessä: SAMPO FI1580018710023586. Viitteeksi ”2206/
kj/yhdistyksen nimi”.
Ilmoittautumiset viimeistään 18.2. mennessä: VAU, Petri Räbinä, 
puh. 050 596 5104, petri.rabina@vammaisurheilu.fi. Joukkueen 
keilaajat on nimettävä ilmoittautumisen yhteydessä.
Huom! SM-kilpailut ovat osa VAU:n Talviliikuntapäiviä, joten kat-
so gaalaillallisen ja majoituksen tiedot sivulta 41.

LENTOPaLLO

ISTuMaLENTOPaLLON 29. kOTka-TuRNauS 
Istumalentopallon 29. Kotka-turnaus järjestetään 5. helmikuuta 
2011 alkaen klo 10.00 Kotkassa (Karhuvuoren Urheilutalo, Utu-
tie 4).
kilpailusarjat ja osallistujat: miehet A-sarja (miesten SM- ja 
1-sarjajoukkueet, ulkomaiset joukkueet), miehet B-sarja (1-sarjan 
ja harrastetason joukkueet), naisten sarja (kaikki ilmoittautuneet 
naisten joukkueet). Sarja on samalla naisten SM-finaaliturna-
us, mikäli sarjaan osallistuu vähintään neljä SM-edustuskelpoista 
joukkuetta (sarjamääräykset www.istumalentopallo.info). 
Osallistumismaksu on 35 euroa/joukkue ja se maksetaan 20.2. 
mennessä Kotkan Seudun Invalidit ry:n tilille: 517220-476496. 
Viitteeksi: Kotka-turnaus. Maksaa voi myös sovittaessa turnaus-
paikalla. Ilmoittautuneille joukkueille lähetetään turnaustiedote 
ja otteluohjelma turnausta edeltävällä viikolla.
Ilmoittautumiset 22.1. mennessä: Kotkan Seudun Invalidit, Pek-
ka Nygren, Laajakoskentie 326, 48720 Kotka, puh. 0400 333 091, 
pekka.nygren@kymp.net.
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PILkkI

PILkIN SM-kILPaILuT 
Kilpailut järjestetään 13. maaliskuuta 2011 Heimarissa (Laitilan-
tie 190), joka sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Mikkelistä. Kilpai-
luaika on klo 10.00-14.00. Kilpailukeskus sijaitsee Loma- ja koko-
ushotelli Heimarissa (www.heimari.com). 
Ilmoittautumiset ilmoittautumislomakkeella kirjallisena 18.2. 
mennessä osoitteessa www.vammaisurheilu.fi/fin/tapahtumia/ 
tai postitse VAU ry, Radiokatu 20, 5 krs. 00240 Helsinki. Ilmoittau-
tumislomakkeen voi tarvittaessa tilata VAU:sta (maija.etholen@
vammaisurheilu.fi, puh. (09) 4257 9824). 
Osallistumismaksu 10 euroa/osallistuja ja se tulee maksaa Suo-
men Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n tilille 18.2. mennessä: 
SAMPO FI1580018710023586. Tiedoksi viestikenttään ”2206/pi/
osallistujan nimi”. 
Luokat: näkövammaisten luokat - miehet B1, naiset B1, miehet 
B2-B4 ja naiset B2-B4, miehet yleinen (avoin kaikille), naiset ylei-
nen (avoin kaikille), opassarja yhdistetty miehet+naiset, joukkue: 
kolme vapaavalintaista pilkkijää samasta yhdistyksestä (avoin kai-
kille). Kilpailussa noudatetaan VAU:n SM-kilpailusääntöjä. 
Huom! SM-kilpailut ovat osa VAU:n Talviliikuntapäiviä, joten katso 
gaalaillallisen ja majoituksen tiedot sivulta 41.

RaTSaSTuS
vaMMaISRaTSaSTuSvaLMENTaJa-kOuLuTuS

Kaksiosainen Vammaisratsastusvalmentaja-koulutus järjestetään 
22.–23. tammikuuta 2011 klo 9.00 alkaen ja 29.–30. tammikuu-
ta 2011 klo 9.00 alkaen Huittisten Ratsastuskeskuksessa (Kiviran-
nantie 240). Koulutus on täydennyskoulutusta alan ammattilaisil-
le. Koulutukseen otetaan max. 10 henkilöä.

Osa 1: 22.–23.1.
- Huittisten Ratsastuskeskuksen esittely
- Special Olympics historia, säännöt, lajit 
- Esiluenta, valmentaminen, liitännäisvammat 
- Kilpailu- ja valmennustoiminta Suomessa 
- Urheilijan ravinto, ruokavalio, kilpailumatkoille valmistautuminen 
Osa 2: 29.–30.1.
- SRL:n säännöt, FEI:n säännöt
- Apuvälineet
- VAU:n toiminta; kilpailut ja valmennus
- Luokitukset
- Ratsastajan peruskunto
- Vammaiskouluohjelmat

Osallistumismaksu on 250 euroa/osa/viikonloppu (Osat 1 ja 2 
yhteensä 500 euroa). Hinnat sisältävät koulutukset ja täysihoidon 
(majoitus- ja ruokapalvelut).
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Anne Pakarinen, puh. 040 360 
0802, ratsuhovi@gmail.com.
Yhteistyössä: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Suo-
men Ratsastajainliitto ja Näkövammaiset Ratsastajat ry.

vaMMaISRaTSaSTuSkILPaILuT
Vammaisratsastuskilpailut järjestetään 27. helmikuuta 2011 klo 
10.00 Huittisten Ratsastuskeskuksessa.  Kilpailukanslia aukeaa klo 
9.00. 
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n vuoden 2010 vammaiskilpailu-
sääntöjä. Muista tarkistaa itsesi ja hevosesi kilpailukelpoisuus: luo-
kitus, rokotukset, vuosimaksu ja aluelupa. Mikäli tarvitset hevoset 
Huittisten Ratsastuskeskuksesta, ilmoita siitä kuukautta aikaisem-
min. Jos ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avusta-

ja mukanaan. Teknisenä asiantuntijana toimii Anne Pakarinen. Kil-
pailujen johtajana on Arto Rekikoski ja PJ tuomarina toimii Päivi 
Anttila.
Luokat: luokka 1 (ryhmä 1 a, aloittelijaohjelma 2010), luokka 2 
(ryhmä 1b, aloittelijaohjelma 2010), luokka 3 (ryhmä II, aloittelija-
ohjelma 2010), luokka 4 (ryhmä III, aloittelijaohjelma 2010), luok-
ka 5 (ryhmä IV, aloittelijaohjelma 2010 rata B). Kilpailuohjelmat 
kaikkiin luokkiin löytyvät järjestäjältä, sekä SRL:n nettisivuilta.
Osallistumismaksu on 15 euroa/luokka ja hevosvuokra 10 eu-
roa/luokka. Mikäli ratsastaja tarvitsee lainahevosen, hän huolehtii 
hevosen vuosimaksusta itse.  
Ilmoittautumiset 20.2. mennessä KIPAAN.
Majoitustiedustelut: Huittisten Ratsastuskeskus/Rekikosken Ma-
joituspalvelut (02) 567 797. 
Lisätiedot: Anne Pakarinen, Huittisten Ratsastuskeskus, puh. 040 
360 0802, toimisto (02) 567 797, toimisto@huittistenratsastuskes-
kus.fi. 
Kilpailupaikalla puffetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus. 
Yhteistyössä: Ratsastusseura Varsa, Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry ja Näkövammaiset Ratsastajat ry.

vaMMaISRaTSaSTukSEN  
kILPaILuHaRJOITukSET
Vammaisratsastuksen kilpailuharjoitukset järjestetään 27. helmi-
kuuta 2011 Huittisten Ratsastuskeskuksessa klo 10.00. Kilpailu-
kanslia aukeaa klo 9.00. 
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n vammaiskilpailusääntöjä. Kilpailut 
ovat kilpailuharjoitukset. Ratsastajan tulee edustaa SRL:n jäsen-
seuraa, SOG tai muuta yhdistystä. Ratsastajalla on oltava vakuu-
tus. Kaikki luokat ovat avoimia kaikille vammaisratsastajille myös 
omilla hevosilla. SRL:n luokitusta ei tarvita, joten jokainen voi osal-
listua mihin luokkaan haluaa omien taitojensa mukaisesti. Hevo-
set jaetaan etukäteen. Ratsastajat saavat kokeilla hevosta 20 min 
ennen omaa suoritustaan. Jos ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee 
hänen tuoda avustaja mukanaan. Teknisenä asiantuntijana toimii 
Anne Pakarinen. Kilpailujen johtajana on Arto Rekikoski ja PJ tuo-
marina toimii Päivi Anttila.
Luokat: luokka 1(ryhmä 1A, aloittelijaohjelma 2010), luokka 2 
(ryhmä 1B, aloittelijaohjelma 2010), luokka 3 (ryhmä 2, aloittelija-
ohjelma 2010), luokka 4 (ryhmä 3, aloittelijaohjelma 2010), luok-
ka 5 (ryhmä 4, aloittelijaohjelma 2010), luokka 6 (Special Olympics 
-luokka, % ratkaisevat paremmuuden). Kilpailuohjelmat kaikkiin 
luokkiin saa järjestäjiltä ja SRL:n nettisivuilta. Kilpailut ovat 1. osa-
kilpailu ratsastusseura Varsan sponsoroimassa Cup-kilpailussa.
Lähtömaksu on 10 euroa/luokka ja hevosvuokra 10 euroa/luok-
ka. Maksut maksetaan kilpailukansliaan. 
Ilmoittautumiset 20.2. mennessä: Huittisten Ratsastuskeskus, 
puh. (02) 567 797, toimisto@huittistenratsastuskeskus.fi
Majoitustiedustelut: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. (02) 567 
797.
Huittisten Ratsastuskeskuksessa kilpailuihin tähtäävä valmennus 
pidetään pe-la. Ilmoittautumiset osoitetaan puhelimitse tai säh-
köpostitse suoraan Huittisten Ratsastuskeskukseen.
Lisätiedot: Anne Pakarinen, puh. 040 360 0802.
Kilpailupaikalla puffetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus.
Yhteistyössä: Ratsastusseura Varsa, Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry ja Näkövammaiset Ratsastajat ry

SOkkOPINGIS

SOkkOPINGISCuPIN 3. OSaTuRNauS
Sokkopingiscupin 3. osaturnaus järjestetään 12. helmikuuta 
2011 alkaen klo 10.00 Porissa Cygnaeuksen koululla (Tasavallan-
katu 1). Sarjat: A- ja B-sarja. 
Osallistumismaksu on 15 euroa.
Lisätiedot: Jari Lammi, puh.040 549 5687, jari.lammi@dnainternet.net.
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SOkkOPINGIkSEN SM-kILPaILuT

Sokkopingiksen SM-kilpailut järjestetään 12.-13. maaliskuu-
ta 2011 Mikkelissä (Etelä-Savon ammattiopisto, Otavankatu 4). 
Sarjat: A- ja B-sarja.
Osallistumismaksu on 15 euroa/pelaaja ja se on maksettava 
yhdistyksittäin Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry:n ti-
lille 19.2. mennessä: SAMPO FI1580018710023586. Maksun tie-
doiksi ”2206/so/osallistujien nimet sarjoineen”.
Ilmoittautumiset viimeistään 18.2. mennessä ja lisätiedot: 
VAU, Petri Räbinä, puh. 050 596 5104, petri.rabina@vammaisur-
heilu.fi.
Huom! SM-kilpailut ovat osa VAU:n Talviliikuntapäiviä, joten 
katso gaalaillallisen ja majoituksen tiedot sivulta 41.

uINTI

uINNIN SM-kILPaILuT
Vaasan Uimaseura yhteistyössä Suomen Uimaliiton kanssa jär-
jestää 27.–30. tammikuuta 2011 vammaisuinnin SM-kilpailut 
Vaasan uimahallissa. Uimahallissa on 25 m allas, 8 rataa ja säh-
köinen ajanotto. 
Kilpailuissa uidaan liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten SM-
kilpailut (VSM). Kilpailuissa noudatetaan Kansainvälisen Pa-
ralympiakomitean (IPC) uintisääntöjä, jotka vastaavat FINA:n 
sääntöjä eri vammaryhmät huomioiden. Uimaliiton kilpailuli-
senssi tulee olla lunastettuna 13.1. mennessä. Ei aikarajoja. 
aikataulu: alkukilpailut alkavat klo 10.00 alkaen. Verryttely klo 
8.30 alkaen. Verryttelymahdollisuus myös keskiviikkona 3.2. klo 
18.00–20.00. Joukkueenjohtajien kokous pidetään uimahallilla 
torstaina 4.2. klo 8.30. Loppukilpailut klo 17.00 alkaen. Verryt-
tely klo 15.30 alkaen. katso lajilista/aikataulu kokonaisuudes-
saan www.vammaisurheilu.fi
Osanotto-oikeus on uimareilla, jotka täyttävät Suomen Uima-
liiton mestaruuskilpailujen säännöt ja ovat saavuttaneet tulos-
rajan 1.1.2010–17.1.2011 välisenä aikana.
aikarajat julkaistaan Uimaliiton verkkosivuilla. Aikaraja tulee 
olla saavutettuna 1.1.2010–17.1.2011 välisenä aikana. Vammai-
suinnin SM-kilpailuun ei ole aikarajoja, vain tilastokelpoinen tu-
losvaatimus 1.1.2010–17.1.2011 väliseltä ajalta, nk. nolla-ajalla 
ei voi ilmoittautua.
Osallistumismaksu on 11 euroa/startti ja se maksetaan il-
moittautumisen yhteydessä Vaasan Uimaseuran tilille: AKTIA 
497010-440665.
Ilmoittautumiset 17.1. mennessä OCTOon. Viestijoukkueiden 
kokoonpanot ilmoitetaan OCTOon ilmoittautumisen yhteydes-
sä. Jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Ratajärjestyksen 
laadinnassa huomioidaan Suomen Uimaliiton hyväksymällä ta-
valla tehty hyvitys 50 m radalla uiduille ajoille. Kilpailulisenssi 
tulee olla lunastettuna 14 vuorokautta ennen kilpailujen alkua.
Majoitus: Kylpylähotelli Rantasipi Tropiclandia (2,6 km uima-
hallilta), Lemmenpolku 3, 65170 Vaasa. SM-uintien majoitus-
tarjous: 86 euroa/ 2 hengen huone/vrk, 22 euroa/lisävuode 
lapselle (4-14 v.)/vrk, 30 euroa/lisävuode aikuiselle/vrk, 12 eu-
roa/lapsi 4-14 v. aikuisten vieressä ilman omaa vuodepaikkaa/
vrk. Varaukset hotellista tunnuksella ”Uimakisat”, puh. (06) 283 
8000, tropiclandia.rantasipi@restel.fi. 
Lisätiedot: Uimaliitto, Riku Riikonen, riku.riikonen@uimaliitto.
fi, puh. 044 549 0366, Järjestävät seura (Vaasan Uimaseura), Pe-
ter Nieminen, peter.niemienen@vshp.fi, puh.040 564 0514.

vOIMaNOSTO

PENkkIPuNNERRukSEN SM-kILPaILuT 
Pietarsaaren Voimailijat järjestää penkkipunnerruksen SM-kil-
pailut 5. helmikuuta 2011 Pietarsaaressa. Samassa yhteydes-
sä kilpaillaan Suomen Voimanostoliiton nuorten ja veteraani-

en penkkipunnerruksen Suomen mestaruuksista. Punnitus on 
klo 8.00–9.30 ja kilpailut vammaisnostajien, M50, M60 ja M70+ 
-sarjoissa alkavat klo 10.00. Kisajärjestäjä varaa oikeuden mah-
dollisiin aikataulumuutoksiin. Mahdollisia aikataulumuutoksia 
ja kilpailupaikkatietoja kannattaa tarkkailla ilmoittautumisajan 
päätyttyä Voimanostoliiton nettisivuilta osoitteesta www.suo-
menvoimanostoliitto.fi.
Ilmoittautumiset 13.1. mennessä: Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry, Suvi Aho, puh. 0400 933 312, suvi.aho@vam-
maisurheilu.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava 
kilpailijan nimi, seura/yhdistys, syntymäaika, tehty tulos ja tu-
loksentekoaika. 
Osallistumismaksu on 40 euroa/kilpailija ja se maksetaan 
13.1. mennessä Voimanostoliiton tilille: OP 568000-20231532.
Lisätiedot: Pietarsaaren Voimailijat, kilpailujen johtaja, Mika 
Honkaniemi, puh. 050 380 6054 tai Tapio Hepokangas, puh. 
050 349 0506. Suomen Voimanostoliitto ry, sihteeri Jari Ranta-
pelkonen, puh. 050 434 2222, sihteeri@suomenvoimanosto-
liitto.fi. 

YLEISuRHEILu

YLEISuRHEILuN SM-HaLLIkILPaILuT
Liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten sekä elinsiirtoväen yleis-
urheilun SM-hallikilpailut järjestetään 26. helmikuuta 2010 
Liikuntakeskus Pajulahdessa, Nastolassa (Pajulahti-halli, Paju-
lahdentie 167) klo 14.30-17.30.
kilpailuluokat ja sarjat: liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten 
sekä elinsiirtoväen luokat: M/N, M/N50.
Lajit: 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m kävely, pituus-
hyppy, 3-loikka, korkeushyppy, kuulantyöntö.
Osallistumisoikeus: SM kilpailuihin saavat osallistua kaikki 
luokitellut liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset sekä elinsiir-
ron saaneet. Urheilijat luokitellaan omien kansallisten/kan-
sainvälisten luokitusten mukaan.  Lisäksi järjestetään kilpailut 
avoimessa luokassa, johon voivat osallistua vammaisurheilijat, 
joilla ei ole luokitusta: liikuntavammaiset avoin (pysty- ja tuoli-
luokka), näkövammaiset avoin ja kehitysvammaiset avoin. Jär-
jestäjällä on oikeus yhdistää luokkia osanottajien lukumäärän 
vähyyden vuoksi, kun osallistujia on vähemmän kuin 3. Urhei-
lijalta ei vaadita yleisurheilulisenssiä, mutta urheilijan on edus-
tettava joko SUL:n tai VAU:n alaista jäsenseuraa tai -järjestöä. 
Huom! Kilpailun tarkempi aikataulu on nähtävissä ilmoittau-
tumisajan päätyttyä osoitteessa www.lahdenahkera.fi/tapah-
tuma-kalenteri/ ja tiedusteltavissa VAU:n toimistolta, puh.(09) 
4257 9824.  
Osallistumismaksu on 10 euroa/ laji ja se maksetaan 11.2. 
mennessä Lahden Ahkeran tilille: POP 561007-219786. Tiedok-
si kilpailijan nimi ja VAU YU-SM 2011. Jälki-ilmoittautumismak-
su on 30 euroa/laji ja se maksetaan 22.2. mennessä samalle ti-
lille. 
Ilmoittautumiset 11.2. mennessä VAU:n verkkopalvelussa ole-
valla ilmoittautumislomakkeella www.vammaisurheilu.fi/fin/
tapahtumia/ tai lähettämällä ilmoittautumislomakkeen postit-
se, Lahden Ahkera, Salpausselänkatu 8, Urheilukeskus, 15110 
Lahti.  Ilmoittautumislomakkeen voi tarvittaessa tilata VAU:sta 
(maija.etholen@vammaisurheilu.fi, puh. (09) 4257 9824). 
Huom! Jälki-ilmoittautuminen mahdollista 22.2. mennessä. 
Majoitusta voi kysyä Liikuntakeskus Pajulahdesta: myyntisih-
teeri Sari Eloranta, puh. (03) 8855 204, sari.eloranta@pajulahti.
com tai Pasi Puroaho, puh. (03) 8855 201, pasi.puroaho@paju-
lahti.com. VAU:n sopimushinta (täysihoito, opistotaso): aikui-
nen pe-la 61 euroa/vrk, 6-16-vuotias pe-la 56 euroa/vrk, hotel-
litason huone 71 euroa/vrk.
Lisätiedot: Lahden Ahkera ry, puh.(03) 8168704, toimisto@
lahdenahkera.fi tai VAU, Hannele Pöysti, puh. 050 517 6151, 
hannele.poysti@vammaisurheilu.fi.
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Lajien 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. puh. 040 502 6308

Ringa Junnila
varapuheenjohtaja
Ravitie 3 C 5-6
38300 SASTAMALA
ringa.junnila@kopteri.net
puh. 045 120 3503

allan Pynnönen
Taitoniekantie 13 A 12
40740 JYVÄSKYLÄ
allanpynnonen@gmail.com
puh. 050 323 1435

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

asko Räsänen
Pummintie 2 C 15
03600 KARKKILA
puh. 045 235 4755

Harri Ivonen
Välimaankatu 4-8 A 17
33500 TAMPERE

Minna kejonen
Keskikoskentie 17 A
46800 ANJALANKOSKI
minna.kejonen@kymp.net
puh. 040 715 5010

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 joulu-helmikuuE = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat

Lue lisää 
VAU:n verkkopalvelusta 
www.vammaisurheilu.fi

Joulukuu 
11.12. XIII vilppula Boccia (pari) (L), Vilppula 
11.12. keilacupin 4. osakilpailu (N, K, E), 
Järvenpää 
11.12. Istumalentopallon SM-sarjan 8. 
osaturnaus (L), Kotka
11.–12.12. Purjehdus OnTheRocks (2.4mR) 
(L), Naantali 
11.–12.12. Pyörätuolikoripallon SM-sarja ja 
1-divisioona, 3. osaturnaus (L), Helsinki 
11.–12.12. Pyörätuolirugbyn SM-turnaus 1. 
osaturnaus (L), Turku 
11.–12.12. Sähköpyörätuolisalibandyn SM-
sarja ja 1-divisioona 2. osaturnaus (L), Oulu 
18.12.  ampumaurheilun Maaselkä Match 
(ilma-ase) (L, N), Haapajärvi 
18.12.  Istumalentopallon 1-sarjan 2. 
osaturnaus (L), Lappeenranta 

Tammikuu 
8.1.  Istumalentopallon SM-sarjan 9. 
osaturnaus (L), Toivala
14.–16.1.  Sporttiklubin yleisurheiluleiri (L, 
N, E, K), Kuortane
15.1. Honka boccia (pari) (L), Karstula
15.–16.1.  Pyörätuolikoripallon SM-sarja ja 
1-divisioona, 4. osaturnaus (L), Kouvola 
16.1.  keilacupin 5. osakilpailu (N, K, E), Salo 
21.–23.1.  Pajulahti Games (L, E, K, N), 
Pajulahti

21.-30.1. Yleisurheilun MM-kilpailut (L, N), 
Uusi-Seelanti
15.-23.1. Hiihdon maailmancup-avaus (L, 
N), Vuokatti
22.1. Special Olympics unified-
koripalloturnaus (K), Vantaa
22.1. Pohjanmaan boccian 
aluemestaruuskilpailut (joukkue) (L), 
Isokyrö
22.1. Istumalentopallon SM-sarjan 10. 
osaturnaus (L), Helsinki
22.–23.1. vammaisratsastusvalmentaja-
koulutus, Huittinen
27.–30.1. vammaisuinnin SM-kilpailut (L, 
K, N), Vaasa
29.1. Parra Boccia (pari) (L), Teuva
29.–30.1. vammaisratsastusvalmentaja-
koulutus, Huittinen

Helmikuu 
helmikuu, Pyörätuolirugbyn SM-turnaus 2. 
osaturnaus (L), Helsinki 
1.2. Biljardin SM-kilpailut (8-pallo) (K), 
Helsinki
4.-6.2. Boccian SM-kilpailut (joukkue ja pari) 
(L), Ylihärmä
5.2. Sporttiklubin Lumilauantai (L, N, E, K), 
Porvoo
5.2. Istumalentopallon 29. kotka-turnaus, 
(L), Kotka
5.2. Istumalentopallon naisten avoin SM-
turnaus (L), Kotka

5.2. Penkkipunnerruksen SM-kilpailut, 
Pietarsaari
5.–6.2. Sähköpyörätuolisalibandyn SM-
sarja ja 1-divisioona 3. osaturnaus (L), 
Vaasa 
12.2. Sporttiklubin Lumilauantai (L, N, E, 
K), Vesileppis, Leppävirta
12.2. Sporttiklubin Lumilauantai (L, N, E, 
K), Ellivuori, Sastamala
12.2. Sokkopingiscup 3. osaturnaus (N), 
Pori
12.–13.2. Pyörätuolikoripallon SM-sarja ja 
1-divisioona, 5. osaturnaus (L), Helsinki 
13.2. Ystäväboccia (L), Vilppula
18.–20.2. Näkövammaisten perheiden 
ratsastustapahtuma (N), Huittinen
19.2. keilacupin 6. osakilpailu (N, K, E), 
Tampere 
19.2. Istumalentopallon SM-sarjan 11. 
osaturnaus (L), Kotka, 
19.-20.2. Maalipallon SM-sarja ja 
1-divisioona, 3. osaturnaus (N), Nastola 
26.2. Härmä boccia (joukkue) (L), Alahärmä
27.2. vammaisratsastuksen 
kilpailuharjoitukset ja 
vammaisratsastuskilpailut (L, N, K, E), 
Huittinen

Special Olympics Euroopan Kesäkisat järjestettiin 18.-
24. syyskuuta 2010 Varsovassa, Puolassa. Suomi osal-
listui kisoissa kolmeen lajiin: yleisurheiluun, keilailuun 
ja naisten jalkapalloon. 

Yläkuva: Yksi kisoissa yleisurheilleista suomalaisista oli 
Jorma Pirilä, joka tuuletti suorituksensa jälkeen mui-
den kilpakumppaniensa kanssa (vas). 

Kuva vasemmalla: Naisten jalkapallojoukkueen kap-
teeni Sanna Forsström kävi tiukkaa kaksinkamppailua 
Ukraina-ottelussa. 

Special Olympics Kesämaailmankisat järjestetään ensi 
kesänä 20.6.-5.7.2011 Ateenassa, Kreikassa.
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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.

•
•
•
•

•
•

•
•

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




