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i-puoti on sekä verkkokauppa että myymälä. 
Meiltä löydät nyt myös akupainanta- ja 
ensiaputuotteet niin urheiluun kuin 
vapaa-aikaankin, lahjaksi tai itselle!

Tuotteet ovat myrkyttömiä ja mikroaaltouunin kestäviä.

Monikäyttöinen Kuuma/
kylmäkääre, nyt 28,90 e,
pohkeeseen, reiteen ja  
kyynärpäähän.

Rauhoittavat Kuuma/kylmä-
sandaalit, nyt 18,75 e,
turvotukseen, särkyyn ja 
verenkiertohäiriöihin.	

Napakasti paikallaan pysyvä Kuuma/
kylmähansikas, nyt 15,00 e,
nivelvaivoihin ja urheiluvammoihin.

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

Kevättarjouksena laajasta 
kuuma/kylmä-tuotevalikoimastamme -25	% toukokuun loppuun asti!
Kaikista muista tuotteistamme -10	%. 

IL Var.hank._VAU lehti_188x125mm.indd   1 26.1.2011   9:52:25
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Tilaa Vammaisurheilu & -liikunta -lehti!Tilauskuponki

JÄSENHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta  
 -lehti 20 euroa/vuosi 

 

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

SÄHKÖINEN LEHTI
MAKSUTTA

Nimi:

Lähiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelin:

Sähköposti*):

Syntymävuosi:

Olen VAU:n jäsenyhdistyksen jäsen:                 en      kyllä

VAU:n jäsenyhdistyksen/seuran nimi:

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

TILAUSHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta   
 -lehti 30 euroa/vuosi
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Yyterin	hitti:	soveltava	

purjelautailu

koottua tietoa 
liikuntavälineistä: 

www.välineet.fi
Kuntokuu	aktivoi	

liikkumaan

Varsova	kutsuu

koottua tietoa koottua tietoa TEEMA
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Hyvä	kunto	tuo	mukanaan	paremman	olon
VAU!	Koulutus-messut

Vertailussaluontopolut

Herkuttele liikuntapiirakalla

Herkuttele Herkuttele 
TEEMA

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

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

VALKKU-koulutus tapahtuu liikuntapainotteisesti. Koulutus sisältää perus-
opinto- ja  koulutuskokeilujaksot Liikuntakeskus Pajulahdessa sekä kuuden 
viikon työssä oppimisjakson. Opiskelijalta edellytetään omatoimisuutta päivit-
täisessä liikkumisessa ja arkirutiinien hoidossa joko apuvälinein tai ilman. 
Koulutus ja siihen liittyvä asuminen ja ruokailut ovat opiskeli-
jalle ilmaisia. Koulutuksen maksajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriö.
 
Hakuaika päättyy 20.5.2011. Lisätietoja antavat: 
Virpi Remahl puh. 044 7755 350, 
virpi.remahl@pajulahti.com 
Marjukka Tiainen puh. 044 7755 336, 
marjukka.tiainen@pajulahti.com ja 

VALKKU
AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN 
VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA 
OPETUS JA OHJAUS (40 ov) 29.8.11–31.5.12

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

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

PÄÄTOIMITTAJA
Nina Jakonen
nina.jakonen@vammaisurheilu.fi 

TOIMITUSTIIMI
Lauri Jaakkola, Aija Saari, 
Outi Lindroos, Heidi Lehikoinen, 
Leena Kummu

ULKOASU
Mainostoimisto Huima, Huittinen
Petra Korpela

JULKAISIJA
Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU ry
toiminnanjohtaja Riikka Juntunen
puh. 0400 340 091 
puheenjohtaja Pekka Hätinen 
puh. 040 502 6308

Yhteistyössä Suomen 
Paralympiakomitean kanssa. 

ILMOITUSMYYNTI
Scanetto Oy
ilmoitukset@kolumbus.fi

PAINOPAIKKA
Edita Oyj, Helsinki
Painosmäärä 6 000 kpl
ISSN 1798-7334

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

ILMESTYMINEN
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
Lumilauantai Porvoossa. 
Esko Rautiainen vauhdissa 
tyttärensä Ellan kanssa.
Kuva: Timo Pasanen
  
Toimitus pidättää oikeuden lyhentää, 
muokata sekä jättää julkaisematta 
toimitukselle lähetettyjä juttuja.

Olen VAU:n jäsenyhdistyksen jäsen:                 en      kyllä

VAU:n jäsenyhdistyksen/seuran nimi:

VAU:n 
ensimmäinen 
vuosi takana
Uuden järjestön perustaminen 
ja toiminnan aloittaminen on 
aina haasteellinen tehtävä. Sitä 
se on erityisesti silloin, kun nel-
jä kauan toiminutta liittoa yhdis-
tää toimintansa. Asiaa valmistel-
tiin noin kaksi vuotta, ja Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry:n perustava kokous pidettiin 
syyskuussa 2009. Toiminta alkoi 
1.1.2010, joten tässä vaiheessa 
VAU:n ensimmäinen vuosi on jo 
takana. 

Varsinaisen perustamisen ja muiden lainsäädäntöön liittyvien asioiden li-
säksi uuden järjestön toiminnan käynnistämiseen liittyy uskomaton määrä 
käytännön asioita, alkaen pankkitileistä, kirjepapereista, verkkopalvelusta 
jne., jne.
Henkilökunta siirtyi vanhoista järjestöistä uuteen toimistoon Radiokadulle. 
Luotiin organisaatio ja toimenkuvat sekä käytiin työehtosopimusneuvotte-
lut. Kevään aikana käynnistettiin myös uuden toiminnanjohtajan hakupro-
sessi, joka saatiin päätökseen kesäkuussa. Samanaikaisesti vietiin tietenkin 
läpi koko normaali toiminta hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti.

Myös VAU:n hallitus opetteli työskentelemään yhdessä. Neljän eri järjes-
tön toimintakulttuurin yhdistäminen on vaativa tehtävä. Tämä koskee niin 
luottamushenkilöitä kuin työntekijöitäkin. Asiaa auttoi kuitenkin se, että 
luottamushenkilöiden lisäksi työntekijät olivat olleet ratkaisevassa roolis-
sa koko yhdistymisprosessin valmistelun ajan. Ihmiset tunsivat toisensa jo 
entuudestaan.  
Eri järjestöistä tulleet vapaaehtoistoimijat luovat myös VAU:ssa pohjan eri-
tyisesti laji- ja kuntoliikuntatoiminnalle. Ilman satojen ihmisten omasta 
kiinnostuksesta nousevaa panosta ei mikään järjestö pysty toimimaan.

Ensimmäinen vuosi on ollut käytännön toiminnan käynnistämisen aikaa. 
Nyt juna kulkee. Kuluvana vuonna voimme keskittyä järjestön toimin-
tastrategian suunnitteluun ja pitkän ajan näkymiin. Yhteistyö lajiliittojen, 
Suomen Paralympiakomitean ja muiden yhteistyötahojen kanssa tulee 
myös tarkasteluun. VAU:lle on luotava sen painoarvoa vastaava paikka lii-
kunnan järjestökentällä.
VAU:n ohjelmassa on tällä hetkellä noin 40 lajia sekä lukuisa määrä muita 
toimintoja. Jäsenyhdistyksiä on tätä kirjoitettaessa 186 ja henkilöjäseniä 
noin 65 000.

VAU:n puheenjohtajana voin olla pääosin tyytyväinen ensimmäisen toi-
mintavuoden saavutuksiin. Se on vaatinut luottamusmiehiltä ja varsinkin 
työntekijöiltä paljon työtä ja venymistä. Erityisesti haluan kiittää tämä vuo-
den alusta eläkepäiville siirtynyttä toiminnanjohtaja Pertti Pousia hyvästä 
yhteistyöstä ja hänen ratkaisevasta panoksestaan uuden järjestön toimin-
nan käynnistämisessä. Tästä on hyvä jatkaa.

PEKKA HäTINEN
PUHEENJOHTAJA
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TEKSTI: OUTI LINDROOS 
KUVA: PASI KOSKEN KOTIALBUMITeema

Tällä hetkellä Koski työskentelee Tu-
run yliopiston kasvatustieteellisessä 
tiedekunnassa. Häntä urheilun or-
ganisaatiot ovat kiinnostaneet myös 
tieteellisesti. Kotona kolmen lapsen 
isä totesi oman arkikokemuksensa 
kautta, että urheiluseurojen toiminta 
noudattelee elinkaarta.  
- Ensin innostutaan asiasta, sitten ale-
taan tehdä yhteisesti ja toiminta va-
kiintuu. Viimeisessä vaiheessa keski-
tytään johonkin uuteen tai toiminta 
vähitellen hiipuu pois. 
Urheiluseurojen iästä ja lajista riippu-
matta toiminnan perusta säilyy sa-
mana, vaikka toiminnan rakenteet ja 
ihmisten elämänrytmi ovat ajan ku-
luessa muuttuneet toisenlaisiksi. 
- Seurassa toimitaan, jotta päästään 
yhteisen tekemisen äärelle. Urhei-
luseuran toiminnan ydin on entisiä 
aikoja enemmän painottunut teke-
miseen. Ihmisillä on kovasti erilaiset 
tarpeet liikkua ja urheilla. 
Tätä nykyä myös liikuntaharrastukset 
on aikataulutettu. 
- Elämä on yksilöllistynyt ja myös ur-
heilussa halutaan keskittyä olennai-
seen. Seuratoimintaan ja sosiaali-
suuteen ei välttämättä ole aikaa yhtä 
paljon kuin aiemmin. Harjoitusten 
jälkeen on lähdettävä seuraavaan 
velvoitteeseen, Koski kuvailee. 

Yhdessä 
tekeminen
kuuluu 
urheilu-
seuralle
Liikuntasosiologi Pasi 
Koski on paitsi tutkinut 
seuratoimintaa myös toi-
minut niissä. Hän tietää, 
että seuraan kiinnitytään 
monesta syystä.   

Yhteisöllisiä toimijoita
Vapaaehtoistyö on aina ollut tärkeää, 
jotta seurat voivat järjestää toimintaa 
olipa kyse sitten kuntoliikunnasta tai 
kilpaurheilusta. 
- Vapaaehtoiset innostuvat ja halua-
vat toimia, kun kokevat toimintansa 
merkitykselliseksi. 
Suomesta löytyy urheiluseuroja, joi-
hin ihmiset ovat kuuluneet koko 
ikänsä, ja jotka periytyvät sykupol-
velta toiselle. 
- Vanhakantainen yhteisöllisyys on 
vähentynyt. Olen huomannut, että 
tuollaiset seurat toimivat usein maa-
seutuympäristössä. 
Tämän päivän seuratoiminnassa en-
tistä harvempi pitää huolta koko seu-
rayhteisöstä.
- Harvat vapaaehtoiset kiinnittävät 

huomionsa kokonaisuuteen ja toimi-
joiden kollektiiviin. Jos seuraan kiin-
nittyminen tapahtuu puhtaasti asi-
akkaana, yhteisöllisyys alkaa hiipua. 
Seuratoiminnasta yhteisöllisyys ei 
kuitenkaan kuole.  

Seuratuki ammattimaista
Vuoden 2010 aikana käyttöön otet-
tu seuratuki on ollut valtionhallinnon 
keino tarjota urheiluseuralle resurssi 
ammattilaisen palkkaamiseen. 
- Vuoden 2010 aikana seuratukea on 
saanut 200 urheiluseuraa. Hakemuk-
sia on tullut myös erityisliikunnan 
puolelta. Tuetuista seuroista 80 % on 
palkannut ensimmäisen työntekijän. 
Ammattilaisen palkkaaminen on an-
tanut esimerkiksi mahdollisuuden lii-
kunnan ohjaamiseen ja toimijoiden 
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perehdyttämiseen. 
- Suurin osa näistä seuroista on läh-
tenyt myönteisille urille. Yhteisölli-
syyden näkökulmasta tärkeää on, 
että vapaaehtoisten toimijoiden 
halu ja tarpeet osataan tunnistaa. 
Jos vapaaehtoiset haluavat toimia 
junioreiden kanssa, he pysyvät mu-
kana mikäli toivottua tekemistä on 
seurassa tarjolla.  

Tunne sitoo toimimaan
Kun Pasi Koski valmensi jääkiekkoili-
joita, hänen joukkueessaan oli pelaa-
jia yhdeksän kunnan alueelta. 
- Paikkakunta tai asuinalue ei enää 
niin usein sitouta käyttämään oman 
seuran värejä tai logoa. Sen sijaan 
vanhemmille oman lapsen hymy-
naaman näkeminen on tosi merki-
tyksellistä ja hienoa, kuvailee Koski 
seuraan kiinnittymistä.     
Kiinnittymiseen tarvitaan sekä tun-
ne- että järkisyitä. Sitoutuminen ta-
pahtuu esimerkiksi mieluisan lajin 
kautta. 
- Kun pääsee tekemään ja oppii uu-
den lajikielen tai tutustuu kivaan ta-
paan liikkua, se sitouttaa.
Jos mukana on liikunnan ammatti-
lainen, tieto seuratoiminnasta auttaa 
pitämään huolta vapaaehtoisista, ei-
vätkä he tunne liian suurta taakkaa. 
- Byrokratian ja tehokkuuden ko-
rostaminen ei vedä vapaaehtoisia 
puoleensa. Sen sijaan innostava ja 
rohkaiseva asenne saa vapaaehtoi-
suuden pysymään merkityksellisenä. 
 

Tutkija konkreettisesti 
pelissä
Pasi Koski kertoo nauttivansa liikun-
nasta.
- Harrastan pallopelejä. Mikään ei 
korvaa sitä tunnetta, kun yhteistyö 
pelikentällä sujuu.
Koskella on liikunnassa monta roo-
lia. Hän on valtion liikuntaneuvoston 
tiedejaoston jäsen. 
- Kannatan ja kannustan liikuntaa. 
Siksi mietin myös sitä, paljonko tut-
kija on itse pelissä. 
1980-luvulta asti Koski on tutkinut 
sosiologian ja kasvatustieteiden kei-
noin koululiikunnan, lasten ja nuor-
ten liikuntatoiminnan ja kansalaisak-
tiivisuuden alueita.

InfoVAU:n jäsenet voivat hakea 
seuratoiminnan kehittämisen 
tukea myös tänä vuonna

Ahos-säätiö on Suomen Punaisen 
Ristin alainen säätiö, joka jakaa kaksi 
kertaa vuodessa apurahaa VAU:n toi-
minnassa mukana oleville ohjaajille 
ja valmentajille vammaisurheilua ja 
–liikuntaa hyödyttäviin koulutusta-
pahtumiin osallistumiseksi. 
Apurahaa ei voi hakea perus- tai jatko-
asteen ammatillisissa oppilaitoksissa 
opiskeluun, omaan valmentautumi-
seen tai kilpailuihin. Etusijalla ovat 
sellaiset ohjaajat ja valmentajat, joil-
la on jokin toimimis- ja liikkumiseste.  
Hakuajat päättyvät kuluvan vuoden 
helmikuun ja lokakuun viimeinen 
päivä. Hakuohjeet ja -lomake löyty-
vät VAU:n verkkosivuilta. Seuraava 
apurahojen hakukierros on 28.2.2011 
mennessä. Hakulomake liitteineen 
osoitetaan VAU:n toimistoon: Suo-
men Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry, toimialapäällikkö Aija Saari, Radio-
katu 20, 5. krs., 00240 Helsinki tai aija.
saari@vammaisurheilu.fi. Hakuajan 
päättymisen jälkeen VAU:n koulutus-
työryhmä toimittaa Ahos-säätiölle 
oman lausuntonsa hakemuksista ja 

Ahos-apurahaa ohjaajille ja 
valmentajille

päätökset saataneen huhtikuun puo-
livälissä.
Lisätiedot: VAU, Aija Saari, puh. 040 
506 4208.

Vuoden 2010 toiset 
apurahapäätökset
Niina Kilpelä, 3.040 euroa osallistu-
miseen ISAPA-konferenssiin (Christ-
church, New Zealand) 4.-8.7.2011 ja 
Sydneyn esteettömiin liikuntakohtei-
siin tutustumiseksi.
Jarno Peltovako, 440 euroa osal-
listumiseen Urheiluteippaus- ja ki-
nesioteippaus-kurssille (19.11. ja 
27.11.2010). 
Erwin Borremans, 1 200 euroa 
osallistumiseen ISAPA-konferenssi-
in (Christchurch, New Zealand) 4.-
8.7.2011.
Tuomas Törrönen ja Teemu Lakka-
suo, 2 400 euroa opintokäyntiin Spe-
cial Olympics Kesämaailmankisoihin 
Ateenassa ja osallistumiseen MATP-
työpajaan 1.-4.7.2011.
Yhteensä 7 080 euroa.

Liikunta- ja urheiluseurojen Seura-
tuki-kehittämishanke on onnistu-
nut yli odotusten ja sen jatkamista 
urheilun kansalaistoiminnan tur-
vaamiseksi ja kehittämiseksi aio-
taan jatkaa. Vuonna 2009 aloitetun 
seuratoiminnan kehittämistuen tar-
koitus on vahvistaa seuratoimin-
taa, hankkia lisää liikkujia sekä lisätä 
mukana olevien liikkujien tyytyväi-
syyttä seuran toimintaan.
Seuratukeen ovat oikeutettuja 
kaikki rekisteröidyt urheiluseurat 
(ry:t), myös Suomen Vammaisurhei-
lu ja –liikunta VAU ry:n jäsenyhdis-
tykset. Seuratuen avulla on käyn-
nistetty Helsingin ja Uudenmaan 
Näkövammaisten, Helsingin Invali-
dien Yhdistyksen ja Helsingin Kehi-

tysvammatuki 57:n yhteinen Spurt-
ti, jossa toimii liikuntakoordinaattori 
Jenni Blomqvist.
Spurtilla on yhteensä 4913 jäsentä 
ja yli 600 liikkujaa. Voimien yhdistä-
minen on antanut uusia mahdolli-
suuksia yhdistysten liikuntatoimin-
taan, liikkujien määrä on lisääntynyt 
ja uusia toimintamallejakin on saa-
tu kehitettyä. Paikallistason liikun-
nan kehittämisessä on mukana ol-
lut myös Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU ry. Tutustu Spurttiin: 
www.hun.fi/jasenille/liikunta.
Päätoimisen palkkaamiseen liitty-
vän tuen lisäksi on mahdollista ha-
kea seuran toiminnan kehittämisen 
toiminnallista tukea.
Lisätiedot: www.seuratuki.fi.
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Teema TEKSTI: LEENA KUMMU
KUVA: SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA

Ajatus paralympiajoukkueen vakitui-
sesta kisapapista lähti aikoinaan Kirk-
kohallituksesta. Siellä nähtiin hyvänä, 
että myös paralympiajoukkueen mu-
kana kulkee pappi. Olympiajoukku-
een mukana kisapappi on kulkenut 
jo 1970-luvulta lähtien. Olsan edeltä-
jänä toimi Mauri Vihko, joka oli en-
simmäistä kertaa mukana vuonna 
1996 Atlantan paralympialaisissa.  
Olsa on ollut joukkueen mukana 
Ateenan, Torinon ja Pekingin para-
lympialaisissa sekä lisäksi Espoossa 
järjestetyissä yleisurheilun EM-kilpai-
luissa. Paralympialaisten välivuosina 
hän vierailee harjoitusleireillä ja on 
käytettävissä muillakin kisamatkoilla. 
Tammikuussa hän lähti yleisurheilijoi-
den mukana MM-kilpailuihin Uuteen-
Seelantiin. Urheilijat, valmentajat ja 
muut toimihenkilöt ovat tulleet tu-
tuiksi matkan varrella ja Olsa on naut-
tinut kovasti kisapappina olosta.

Kisapappi elää arkea joukkueen kanssa
Olli-Pekka ”Olsa” Silfverhuth on kulkenut paralympi-
ajoukkueen mukana jo melkein kaksi paralympiadia. 
Ensimmäisen kerran Olsa oli mukana Ateenan vuoden 
2004 kesäkisoissa ja nyt hän valmistautuu lähtemään 
Lontoon vuoden 2012 kisoihin.

- Jokainen kisareissu on ollut erilai-
nen ja niihin liittyy monenlaisia muis-
toja. Tärkeää työssä on pitkäjäntei-
syys, että oppii tuntemaan urheilijat 
ja toimintatavat, Olsa kertoo.

Ihminen ihmiselle
Olsan tehtävät kisamatkoilla ovat 
vaihdelleet hartauden pitämisestä 
pujottelukeppien pystyttämiseen. 
Olennaista on se, että joukkueessa 
on edes yksi henkilö, jolla on aikaa 
kuunnella.
- Tärkeää on olla osa joukkuetta, elää 
arkea yhdessä ja tehdä erilaisia töitä 
joukkueen hyväksi. Minusta on kes-
keistä, että joukkueessa on mukana 
henkilö, jonka asema on erilainen ja 
joka ei vaadi urheilijalta mitään. Kisa-
matkat ovat pitkiä ja raskaita, silloin 
ollaan pois omasta elämänarjesta. 
Ilot ja surut voivat johtua kisamat-
koilla myös muista kuin urheilullisis-

ta asioista. Olen siellä kuuntelijana, 
ihminen ihmiselle, Olsa pohtii rooli-
aan joukkueessa.
Aina Olsa ei ole mahtunut joukkueen 
mukaan, jolloin hänen on täytynyt 
asua kisakylän ulkopuolella. Silloin 
on haastavampi hoitaa tehtävää. To-
rinon talvikisoissa vuonna 2006 Olsa 
saatiin mukaan kisakylään Ruotsin 
joukkueen edustajana, koska Suo-
mella oli niin pieni joukkue. Tämä 
on hyvä esimerkki toimivasta yhteis-
työstä Pohjoismaiden välillä.
Olsa on toiminut Pirkkalan seurakun-
nan kirkkoherrana puolitoista vuotta. 
Sitä ennen hän oli vajaat viisi vuotta 
Hampurissa merimieskirkon johtaja-
na ja merimiespappina. Molemmat 
työpaikat ovat suhtautuneet myön-
teisesti kisapappityöhön. Olsa saa 
käyttää 14 vuorokautta vuodessa 
kisapapin tehtäviin. Arkea rytmittä-
vät myös 6-, 12- ja 14-vuotiaat lapset 
sekä liikunnallinen elämäntapa.
- Pidän itseäni tavoitteellisena liik-
kujana. Minulla täytyy olla aina joku 
tavoite, mitä kohden mennä. Tällä 
hetkellä tavoitteena on Tukholman 
maraton, juoksua ja hiihtoa aktiivi-
sesti harrastava Olsa kertoo.
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Antero Uunila
61 vuotta, Kanada
1. Olen ollut vapaaehtoisena myös 
muissa tapahtumissa ja nyt kun jäin 
eläkkeelle on enemmän aikaa. Pää-
seminen Suomen joukkueen avus-
tajaksi oli enemmän kuin osasin 
odottaa. Työskentelin sekä olympia-
laisissa että paralympialaisissa ja in-
nostuin olemaan mukana myös pyö-
rätuolirugbyn MM-kilpailuissa.
2. Työ oli paljon kevyempää kuin ajat-
telin. Suomen joukkue oli niin hyvin 
organisoitunut, että meidän työmme 
oli todella helppoa. Meitä kohdeltiin 
paremmin kuin monia muita vapaa-
ehtoisia.
3. Ystävyys Suomen joukkueen kans-
sa. Oli myös upeaa jakaa onnistumi-
sen kokemukset kisoissa.
4. Olympialaisissa ja pyörätuolirug-
byn MM-kilpailuissa työskentelin 
Suomen joukkueen kanssa. Lisäksi 
olen tehnyt paljon vapaaehtoistyö-
tä uinnin, kanoottipoolon ja maasto-
hiihdon parissa.
5. On todella hyvä tunne saada aut-
taa toisia.

Jingmi Cheng
22 vuotta, 
Kiina
1. Halu kokea jo-
tain uutta, koska 
en tiennyt pa-
ralympialaisista 
mitään etukä-
teen. 
2. Nautin pal-
jon vapaaehtoisena olosta para-
lympialaisissa. Suomen joukkue oli 
mukava ja yhteistyö sujui hyvin. Teh-
tävämme olivat selkeitä ja aikataulu 
hyvin suunniteltu. 
3. Saada mahdollisuus nähdä, kun 
urheilijat antavat kaikkensa suorituk-
sessa. Sain siitä paljon toivoa ja opin 
olemaan kiitollinen.  
4. Olin vapaaehtoisena myös olym-
pialaisissa. Olin lisäksi Kiinan maanjä-
ristysalueella vuonna 2008 sekä hy-
väntekeväisyysjärjestössä, joka edistää 
opiskelumahdollisuuksia Kiinan köy-
hillä vuoristoalueilla.
5. Opin paljon ihmisiltä, joiden kans-
sa sain työskennellä. Parasta oli tyy-
tyväisyys siitä, että tein jotain yhteis-
kunnan eteen.

Linda Lee 
Henriksen
67 vuotta, 
Kanada
1. Suurin syy oli 
olla hyvä isän-
tä urheilijoille, 
jotka ovat tree-
nanneet kovaa 
tehdäkseen kil-
pailussa par-

haan mahdollisen suorituksen. 
2. Suomen joukkueen kanssa oli 
mahtava tehdä töitä! Koska joukkue 
oli pieni, ehdin tehdä myös kaiken-
laista ekstraa kuten viedä urheilijoi-
den pyykkejä pesulaan, tehdä lumi-
töitä Suomen talojen ympärillä jne. 
Oli yllätys, kuinka paljon sain viettää 
aikaa urheilijoiden kanssa. 

3. Hyviä hetkiä on monia. En iki-
nä unohda sitä kunniaa, jota tunsin 
kun sain kantaa Suomen kylttiä Mai-
ja Löytynojan vierellä päättäjäisissä. 
Toinen pinnalla oleva muisto liittyy 
Ilkka Tuomistoon ja hänen mitalitais-
teluun sprintissä. 
4. Vapaaehtoistyö on minulle elä-
mäntapa. Eniten teen vapaaehtois-
töitä taiteen parissa. Olympialaiset ja 
paralympialaiset olivat ensimmäiset 
urheilutapahtumat. 
5. Vapaaehtoisuus ei tarkoita mi-
nulle ainoastaan sitä, että antaisin 
omaa aikaani. Vapaaehtoistyössä 
oppii uusia taitoja ja saa uusia ys-
täviä. Haluan uskoa, että pystyin 
auttamaan Suomen joukkuetta te-
kemällä heidän olostaan Whistle-
rissä mukavampaa ja helpompaa. 
Opin paljon huippu-urheilusta ja 
siitä, mitä kaikkea se vaatii. Sain 
myös puhtia omaan liikkumiseen! 

Delores Bird
66 vuotta, 
Kanada
1. Halusin vaih-
telua elämääni 
ja halusin ko-
kemuksen olla 
mukana tällai-
sessa tapahtu-
massa.
2. Oli ilo työsken-
nellä joukkueen 
kanssa ja oppia 
tuntemaan ur-
heilijat ja miten 
he pärjäsivät 
vammojensa kanssa. Myös muiden va-
paaehtoisten kanssa oli hauska tehdä 
töitä. Työtehtävien ohessa ehdimme 
myös kannustaa ja nauttia kilpailuista.
3. Parhaat muistot liittyvät suoma-
laisten mitalijuhliin. Ensin, kun he 
saavuttivat mitalit ja sitten mitalise-
remonia. Oli myös hienoa päästä kat-
somaan Suomen joukkueen vieraana 
kelkkajääkiekon finaaliottelua.
4. Olen tehnyt lyhytkestoista vapaaeh-
toistyötä pyhäkoulussa. Kokopäivä-
työn ohella ei ehdi enempää.
5. Sain täysin uudenlaisen kokemuk-
sen ja mahdollisuuden tavata monia 
mielenkiintoisia ihmisiä. Sain tuntea 
tekeväni hyödyllistä työtä. 

TEKSTI: LEENA KUMMU
KUVAT: SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA

Kokemuksia, ystävyyssuhteita ja hyödyksi olemista
Kanadalaiset Antero Uunila, Linda Lee Henriksen ja Delores 
Bird olivat vapaaehtoisina vuoden 2010 talviparalympialaisissa 
Vancouverissa ja kiinalainen Jingmi Cheng Pekingin kesäpara-
lympialaisissa.

1. Mikä innoitti hakemaan va-
paaehtoiseksi paralympialai-
siin?
2. Oliko se raskaampaa tai muu-
ten erilaista kuin ajattelit?
3. Mikä on paras muisto para-
lympialaisista?
4. Oletko ollut vapaaehtoisena 
myös muissa tapahtumissa?
5. Oletko hyötynyt jotenkin te-
kemällä vapaaehtoistyötä?
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Teema
TEKSTI: OUTI LINDROOS
KUVAT: AIJA SAARI, RIIKKA JUNTUNEN, VAU:N ARKISTO

Tutkimuspäällikkö Kaisu Laasonen 
pitää paikallistasolla kotona, seurois-
sa ja yhdistyksissä tapahtuvaa liikun-
tatoimintaa todella tärkeänä.
- Liikunnan koko kirjo pitäisi saada 
toimimaan, jotta yksittäisillä ihmisil-
lä olisi todellinen vapaus valita mitä, 
missä ja milloin he harrastavat.  
Moni asia on erityisliikunnassa ja 
vammaisurheilussa mennyt eteen-
päin. Vammaisurheilun huippuja pal-

kitaan joka vuosi yhteneväisin kri-
teerein ja lajit ovat alkaneet saada 
näkyvyyttä. Silti liikaan tyytyväisyy-
teen ei vielä ole syytä.
- Sitten kun ei enää osaa katsoa 
eteenpäin ja hakea erityisliikkujil-
le tasa-arvoisempaa asemaa, on vii-
meistään aika etsiä nuoria, innok-
kaampia ja ennakkoluulottomampia 
tekijöitä, hän toteaa. 
Piikkarit-palkinnon perusteissa to-

dettiin, että sukupuoltenvälisen tasa-
arvon lisäksi Laasosen näkemyksessä 
on arvokasta moniarvoisuuden ko-
rostaminen. Hän toimi vuoden 2009 
loppuun liikunnan kattojärjestön 
SLU:n hallituksessa.
- Puhuin laaja-alaisen tasa-arvon 
puolesta ja halusin tuoda esiin nais-
ten ja tyttöjen lisäksi myös muita vä-
hemmistöjä. Uskon Piikkarit-palkin-
non saamiseen vaikuttaneen myös 
sen, että toin tasa-arvonäkökulmaa 
myös erityisliikuntakentän sisälle, 
kertoo tunnustuksesta otettu Laaso-
nen.

Tasa-arvotyön osaaja pitää verkostoista
Piikkarit-palkinnon saanut Kaisu Laasonen hyötyy 
myös toisten kokemuksesta ja patistaa paikalliseen 
yhteistyöhön. 
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Jotain urheilua suurempaa

Erityisryhmien liikunnassa on kysy-
mys ihmisten kokonaisvaltaisesta 
elämäntilanteesta. 
- Tässä toiminnassa on päässyt mu-
kaan yksittäisten liikkujien ja urhei-
lijoiden prosesseihin. Liikunnalla on 
oma itseisarvonsa, mutta kysymys 
on myös yhteisöllisyydestä, uuden 
oppimisesta ja vammaisen urheili-
jan täysivaltaistumisesta. On hienoa 
työskennellä noiden suurten pää-
määrien eteen. 
Laasonen näkee erityisliikunnan 
haasteissa paljon yhtymäkohtia 
vammattomien urheilun ja kaikille 
avoimen liikunnan kanssa.
- Esimerkiksi harjoitusvuorojen riit-
tävyys, terveytensä kannalta liian vä-
hän liikkuvat ihmiset ja innostunei-
den vapaaehtoisten rekrytointi ovat 
koko liikuntakentälle yhteisiä haas-
teita. 
Erityisryhmille tyypillisiä lisähaastei-
takin on liikunnassa olemassa. Laa-
sonen mainitsee muutaman. 
- Kustannukset ovat usein kovem-
mat ja osallistumiseen tarvitaan tu-
kipalveluja.

Yhteistä arvotyötä kotona 
ja Euroopassa
Luottamustehtävissä toimiminen on 
vienyt leipätyökseen Saimaan am-
mattikorkeakoulussa opettaneen 
Kaisu Laasosen aikaa ja energiaa, ei-

vätkä kokousmatkat Etelä-Karjalasta 
pääkaupunkiin ja muualle ole aina 
olleet lyhyimmästä päästä. Hän sa-
noo saaneensa itselleen paljon koke-
musta, koska tasa-arvotyössä tarvi-
taan avointa yhteistyötä.
- Ideat jalostuvat yhdessä keskustel-
len ja on ollut mukava kuulla toisten 
ammattilaisten näkökulmia ja ajatuk-
sia. Tasa-arvotyössä ei saavuta mi-
tään yksin.
Tällä hetkellä Laasonen on erityis-
liikunnan jaostossa toista kauttaan. 
Hän edustaa jaostossa koulutusosaa-
mista ja järjestökenttää. 
Yhdessä löydetyt asiat ovat rikastut-

taneet opetusta ja Laasosen mukaan 
tuoneet eväitä kehittyä opettajana ja 
liikuntakouluttajana. 
Suomalaisen liikuntatoiminnan li-
säksi Laasonen on ollut European 
Women and Sport –verkoston joh-
toryhmän jäsenenä. Tässä luottamus-
tehtävässä hän kokee onnistuneensa.
- Toin EWS-tapahtumiin vammaisia ja 
liikunnan erityisryhmiin kuuluvia ih-
misiä erilaisissa rooleissa asiantunti-
joina ja esiintyjinä. Sen lisäksi saimme 
EWS:n pysymään verkostomaisessa 
työotteessa Suomen ja muiden poh-
joismaiden sekä Iso-Britannian tuke-
mana.

info

Pitkäaikainen liikuntavaikut-
taja, tutkimuspäällikkö Kaisu 
Laasonen sai liikunnan tasa-
arvotyön Piikkarit-pääpalkin-
non. Piikkarit-tunnustuspalkin-
non sekä 3 000 euron apurahan 
sai liikuntaseura Pesäkarhut 
Porista. Kuudennentoista ker-
ran jaettu Piikkarit-palkinto on 
opetus- ja kulttuuriministeriön 
vuosittain myöntämä tunnus-
tus sukupuolten välisestä ta-
sa-arvotyöstä liikunnassa. Pal-
kinto on suuruudeltaan 4 000 

euroa. Palkinnot jakoi kulttuu-
ri- ja urheiluministeri Stefan 
Wallin.
- Palkinnonsaajien hieno ja 
esimerkillinen työ on tärkeä 
työkalu sukupuolten välisen 
tasa-arvokeskustelun ylläpi-
täjänä liikuntakulttuurissa, 
sekä uusien ja vanhojen toi-
mijoiden, niin naisten kuin 
miesten, innostamiseksi asian 
äärelle, tiivisti kulttuuri- ja ur-
heiluministeri palkintojenjako-
tilaisuudessa.

Piikkarit-palkinto
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Teema
TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN
KUVAT: PUHU-JUNIORIT

PuHussa on vuodesta 2005 lähtien 
toiminut kehitysvammaisten Sisu-
ryhmä. Alusta lähtien kaikki on su-
junut luontevasti. Tällä hetkellä pe-
laajia on 12, mutta reilussa viidessä 
vuodessa koripallon iloa on kokenut 
30-35 pelaajaa.
- Kuusivuotias kehitysvammai-
nen poika seurasi silloin serkku-
jensa pelaamista PuHussa. Silloin 
serkkujen äiti innostui, että mik-
sei tälle pojallekin voisi olla toimin-
taa. Meitä oli silloin neljä innokasta 
valmentajaa, kaikki olimme hy-
vin aktiivisia ja sitkeitä. Siitä se sil-
loin lähti, Sisu-ryhmää siitä lähtien 
luotsannut Pirjo Pellikka kertoo.
Perinteikkäässä, menestyksekkääs-
sä ja tunnetussa seurassa kehitys-
vammaisten ryhmä käynnistyi mel-
ko luontevasti. Pelaajien rekrytointiin 
käytettiin kirjettä Vantaan kouluille ja 
fysioterapeuteille.

Koripallon iloa kaikille PuHussa 
Vantaalaisessa koripal-
loseurassa PuHu Junio-
reissa vammaisurheilijat 
ovat luonteva osa seuran 
toimintaa. Kun keskiössä 
ovat urheilu ja seuratoi-
minta, oikeudet ja velvolli-
suudet ovat kaikilla samat.

- Ei siinä kauhean pitkään mennyt, 
että meillä oli reilut 10 pelaajaa.  
Käytännön kautta innokkaat ja sitke-
ät valmentajat osoittivat, että toimin-
ta tuo seuralle lisäarvoa, eikä kyse ole 
sen kummemmasta asiasta kuin in-
nokkaista lapsista ja nuorista, jotka 
haluavat harrastaa hyvässä seurassa.
- Tämä on yksi mahdollisuus seu-
ran kautta tuoda integraatiota. Täs-
sä toteutuu myös yhdenvertaisuus, 
monille myös tunnettuun seuraan 
kuuluminen on tavoiteltava juttu. 

Ensimmäisen vuoden ryhmä toimi 
kokeiluna ilman toimintamaksuja. 
Syksystä 2006 Sisu-ryhmäläiset ovat 
maksaneet kausimaksuja samal-
la lailla kuin muutkin, samoin van-
hemmat ovat osallistuneet talkoi-
siin aivan kuten muissakin ryhmissä. 
- Tämä on ollut kauhean luonnollista, 
Pellikka kuvaa suhtautumista seuran 
sisällä.

Toiminta rohkeasti 
käyntiin
Asennemuokkausta on tapahtu-
nut, vaikka vuosikin on kauhean ly-
hyt aika. Kehitysvammaisten ryhmä 
kävi kuin mikä tahansa muu porukka 
seuraamassa seuran edustusjoukku-
eiden pelejä SM-sarjassa ja tuli siel-
lä tutuiksi kaikkien kanssa. Virallises-
ti Unified-joukkue on ollut PuHussa 
syksystä 2010.
- Me emme ole menneet diag-
noosi vaan seuratoiminta ja lii-
kunta edellä. Tämä on harras-
tus, ei kuntouttavaa toimintaa, 
Pellikka kiteyttää olennaisimman. 
Erityisen iloinen Pellikka on siitä, että 
ryhmiä on tällä hetkellä kaksi. Sisu-
Junioreissakin on 12 pelaajaa.
- Meillä yksi Sisu-pelaaja sanoi 
vuosia sitten, että kun tulee Si-
su-junnujoukkue, hän haluaa val-
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mentaa. Hän on meillä siinä yhte-
nä valmentajana, Pellikka iloitsee. 
Hän kannustaa kaikkia seuroja pistä-
mään toiminnan rohkeasti käyntiin. 
Mitään ihmeellistä ei vaadita.
- Ensin kannattaa hankkia valmenta-
ja tai valmentajat. Se mahdollistaa, 
että kun tulee toiminnasta kiinnos-
tuneita, sen saa käyntiin heti. Myös 
salivuorot kannattaa järjestää, mutta 
aluksi riittää yksi salivuoro viikossa, 
Pellikka sanoo. 
Pyörätuolikoripallo on PuHussa myös 
ollut jo pitkään tuttu juttu. Ari Kont-
kanen on ollut toiminnassa aktiivi-
nen, paitsi pelaajana, myös seuran 
toiminnassa.
- Me olemme yksi joukkue muiden mu-
kana. Muihin verrattuina meillä on vain 
erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Seu-
rassa meihin on suhtauduttu kuten mui-
hinkin joukkueisiin, Kontkanen kertoo. 
Jos jotain haittaa on ollut, se on johtu-
nut siitä, että harjoitukset ovat olleet 
eri paikassa. Tällöin kohtaamista mui-
den seuralaisten kanssa ei ole tapahtu-
nut samaan malliin kuin olisi samoissa 
harjoituspaikoissa tapahtunut.
- Se on hieman vaikeuttanut yhteis-
työtä, kun meitä ei tunneta ja tiedetä. 
Kannustankin kaikkia vaan rohkeasti 
yhteistyöhön ja tutustumaan ihmi-
siin, rakentamaan sitä sosiaalista ver-
kostoa. Silloin ihmiset tulevat mie-
lellään auttamaan talkoisiin puolin 
ja toisin, Kontkanen tuumii ja toivoo 
myös lisää urheilijoita lajin pariin.

Erityisryhmien lisäksi myös yksilö 
voi olla normaalissa seuratoimin-
nassa mukana siinä missä kuka ta-
hansa muukin. Näin on esimerkiksi 
Pöytätennis Espoossa, jossa vam-
maisurheilijat ovat olleet mukana 
seuran toiminnassa jo 1980-luvul-
ta lähtien.
- Ei meillä varsinaista ryhmää ole, 
meille on vaan kerääntynyt pe-

laajia, lajissa pitkään aktiivisesti 
monessa roolissa ollut Erkki Pu-
ranen sanoo. Pelaajia on kerään-
tynyt, kun toiminta on koettu hy-
väksi ja luontevaksi jo pitkään. 
Samoin myös harjoituspaikat ovat 
olleet soveltuvia. 
Tällä hetkellä seurassa on muuta-
ma liikuntavammainen lajin har-
rastaja. Takavuosina seura on myös 

ollut innolla tukemassa kisajärjes-
telyjä ja vammaisurheilijoidensa-
kin kisamaksuja.
- Useinhan tämä on olosuhdeky-
symys: peli- ja harjoituspaikat ovat 
välillä sellaisia, että niihin on työ-
läs päästä. Tietysti sen lisäksi nämä 
ovat monesti asennehommia, Pu-
ranen pohtii vammaisurheilijoiden 
mukana oloa seuratoiminnassa.

Pöytätennis Espoo:

Sitoutuneita ihmisiä 
PuHu Junioreissa on lisenssipelaa-
jia kaikkiaan 400, joista junioreita 
300. Toiminnanjohtaja Danny Jans-
sonin mukaan sekä pyörätuolikori-
pallon että Sisu-ryhmien toiminnan 
pyörittäminen on seuran kannalta 
helppoa, sillä vetäjät hoitavat asiat 
erittäin hyvin.
- Toiminta vaatii hieman ponnistelu-
ja ja työtunteja, mutta anti on sitten 
moninkertainen. Olemme ylpeitä 
näistä joukkueistamme ja ne tuovat 
seuralle lisäarvoa. Tuntuu, että teem-
me oikeita asioita, Jansson sanoo. 
Hän korostaa seuransa olevan on-
nekkaassa asemassa, sillä Kontka-
nen ja Pellikka ovat olleet mukana 
vetämässä toimintaa pitkäjänteises-
ti jo vuosien ajan.
- Muille seurajohtajille sanoisin, että 
vastaavan toiminnan käynnistä-
misen päätöksen jälkeen tarvitaan 
hyvä suunnitelma ja sitoutuneet ih-
miset. Siitä se lähtee, että toiminnan 
saa käyntiin. Sitä pitkäjänteisyyt-
tä tarvitaan myös, Jansson sanoo. 
Unified-joukkueessa on partnereina 
ollut muun muassa 16-18-vuotiaita 
A-junioreissa pelaavia poikia. Jans-
son kokee toiminnan olleen kivaa ja 
antoisaa kaikille osapuolille.
- A-pojille se on varmasti antanut 
perspektiiviä. Toiminta on antanut 
hirveästi lisää, siitä ovat hyötyneet 
sekä Sisu-joukkue että partnerit, 
Jansson iloitsee.

Info

Esteettömät olosuhteet ja 
oikea asenne edistävät

Unified-koripallon 
nuorisoprojekti
Kehitysvammaisten Unified-kori-
pallon nuorisoprojektissa tavoit-
teena on löytää Suomesta nuoria 
pelaajia joukkueisiin, joille järjes-
tetään paikallista ja kansallista toi-
mintaa. Pelaajia etsitään kahteen 
eri ikäluokkaan: 12-16-vuotiaat ja 
16-25-vuotiaat. Tavoitteena on in-
nostaa joukkueita harjoittelemaan 
säännöllisesti. Lähde mukaan Uni-
fied-koripallotoimintaan!
Lisätiedot: projektikoordinaatto-
ri Anu Lönnrot, puh. 040 737 5882, 
anu.lönnrot@vammaisurheilu.fi, 
www.specialolympics.fi.

Pyörätuolikoripallo
Pyörätuolikoripallo on vauhdikas 
liikuntavammaisten harraste- ja kil-
paurheilulaji. Säännöt ovat muuta-
mia sovellutuksia lukuun ottamat-
ta lähes samat kuin koripallossa. 
Pyörätuolikoripallossa käytetään 
koripalloon erikseen suunniteltua 
ketterää pelituolia, joka tehdään 
pelaajan mittojen mukaan. Harras-
tuksen voi aloittaa myös tavallisella 
käyttötuolilla. Lajia voivat harrastaa 
myös ne henkilöt, jotka eivät käytä 
jokapäiväisessä elämässään pyörä-
tuolia.
Lisätiedot: lajikoordinaattori Sami 
Övermark, puh. 044 753 5138, 
sami.overmark@vammaisurheilu.fi, 
www.vammaisurheilu.fi.
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Teema
TEKSTI: OUTI LINDROOS
KUVAT: VAU:N ARKISTO

Vapaaehtoinen auttaa turnaus-
järjestelyissä, tiedottaa ja edustaa
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Jari Mikola tarvitsi opiskeluja varten 
rakennettaville nettisivuille sisältöä 
ja sitä löytyi oman lajin parista. 
- Vaimon idea se oli, hän muistelee 
hymyillen.
Maalipallon omat kotisivut syntyivät 
kaksitoista vuotta sitten. Näkövam-
maisten Keskusliiton liikuntatoimes-
sa kannustettiin tuolloin toimimaan 
tutun joukkuepelin puolesta. 
- Kiinnostuin ja halusin luoda sivut, 
josta saa idean siitä millainen laji 
tämä on. Maalipallo.net –sivustolta 
löytyvät sekä kansainväliset että ko-
timaiset ottelutulokset riittävän no-
peasti.  
Ajantasaisuus on yksi sivuston valt-
tikorteista. Kun Boltonissa aikanaan 
pelattiin lajin kansainvälistä turnaus-
ta, tulokset saatiin suoraan Suomen 
joukkueenjohtajan kännykästä.
- Sieltä kerrottiin minulle tuloksia ja 
tekstiviestejä sateli pitkin turnausta. 
Kirjasin kaikki tulokset nettiin. Sit-
ten huomasin, että turnausjärjestäjä 
sai aineistoa omaan tiedotukseensa 
Suomen kautta. 
Sanna Kalmari huomasi, ettei pelaa-
jan rooli urheilussa ollut hänelle se 
kaikista mieluisin.
- Halusin keskittyä johonkin ja kantaa 
vastuuta. Aikakin oli kortilla, joten lu-
pauduin spt-salibandyn nettisivujen 
ylläpitäjäksi.
Jari Mikola toteaa, että vammaisur-
heilun tiedotus on usein aika vähäis-
tä.
- Kyllä kansainvälisten tulosten pitää 
tulla ajoissa. Suomi ja muut pohjois-
maat ovat olleet tulospalvelun edel-
läkävijöitä.  
Tästä kuuluu kiitos Jari Mikolan ja 

Sanna Kalmari tutustui 
sähköpyörätuolisaliban-
dyyn lajin MM-kilpailuissa 
Helsingissä vuonna 2004.
Jari Mikola pelasi maa-
lipalloa yli kymmenen 
vuoden ajan. Lajit veivät 
mennessään ja nyt kum-
pikin toimii oman lajinsa 
aktiivisena vapaaehtois-
työntekijänä.

Sanna Kalmarin kaltaisille vapaaeh-
toisille. Molemmat tekevät tätä ny-
kyä palkkatyötä vammaisjärjestöissä. 
Jari on sokea ja käyttää tietokonetta 
ruudunlukuohjelman, puhesyntee-
sin ja pistenäytön avulla. Sanna liik-
kuu sähköpyörätuolilla.  

Erilaisia tehtäviä 
tapahtumien tukena
Maalipallosivuston hyvä käyttäjäpa-
laute ja tieto oman lajin heikosta nä-
kyvyydestä saa Jarin käyttämään ai-
kaa ja rahaa sivuston ylläpitämiseen. 
Hän toteaa, että sarjataulukkojen las-
keminen iltamyöhällä on joskus ku-
luttavaa puuhaa.
- Aiemmin saatoin auttaa järjestäjiä 
aamulla, pelata ja laskea tuloksia il-
lalla. Kun en itse enää pelaa, turnaus-
päivät eivät veny niin pitkiksi. 
Sanna on pikkuhiljaa siirtynyt vapaa-
ehtoistyössä koordinaatiotehtäviin.
- Olen tehnyt lajissani monenlaista 
t-paitojen myymisestä dj:nä toimi-
miseen turnausviikonloppuina, hän 
kertoo.
Omasta pelikokemuksesta Sanna tie-
si, että erityisesti musiikki puuttui 
pelitapahtumista. Hän lupautui dj-
tehtäviin.
- Nykyään olen VAU:n spt-saliban-
dyn lajijaoston puheenjohtaja ja 
koordinoin mm. alkuvuodesta käyn-
nistyvää Sporttiklubi-treeniä, jon-

ka tarkoitus on ympäri Suomea 
järjestettävien tapahtumapäivien 
avulla löytää uusia ihmisiä lajin pariin. 
Uudet pelaajat ovat myös Jarin toive. 
- Nykyään on hienoa, että lajin kokei-
lua varten voi VAU:sta lainata demo-
kassia maalipallovarusteineen ja -pe-
livälineineen. Sieltä voi myös kysyä 
vinkkiä lajia tuntevasta esittelijästä.

Lähellä omia joukkueita
Sanna Kalmari hoiti kannettava tie-
tokone sylissään tulokset nettisivuil-
le, kun Suomen maajoukkue saa-
vutti viime marraskuussa Italiassa 
MM-pronssia.
- Välillä teki mieli laittaa silmät kiinni, 
niin jännittäväksi erityisesti se prons-
sipeli meni. Koko turnauksen ajan 
meillä oli upea porukka. Vapaaehtoi-
sena sain matkustaa ja kuulua siihen 
jengiin. 
Jari Mikola kertoo oman peliuransa 
huippuhetkien osuneen noususarjan 
peleihin. Hän pelasi Helsingin ja Uu-
denmaan näkövammaisten joukku-
eessa.
- Mieleen jäi tiukkoja jatkoaikatilan-
teita ja noususarjan finaalipeli. Maali-
pallosivustolta on totuttu hakemaan 
tietoa ja siellä käy sen verran oman 
lajin harrastajia, ettei sivuja voi noin 
vain lopettaa. Pikemminkin sivuja 
voisi kehittää lisäämällä videoklippe-
jä ja ääntä.

Jari Mikkola on tuttu näky maalipalloturnauksissa. Maalipallon oma sivusto www.maali-
pallo.net päivittyy reaaliajassa.
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    Lyhyesti

EU ratifioi vammaisten oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen
Joka kuudes henkilö EU:ssa on jollakin tavalla vammainen. Useimmat heistä 
eivät läheskään aina voi osallistua yhteiskunta- ja talouselämään joko fyysis-
ten tai muiden esteiden taikka syrjinnän takia. Euroopan Unioni haluaa edis-
tää vammaisten henkilöiden osallistumisen mahdollisuuksia ja siksi EU ratifioi 
vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen.
Liikunta on myös huomioitu YK:n sopimuksessa, jonka tavoitteena on edistää 
osallistumisen mahdollisuuksia ja tasavertaisuutta poistamalla esteitä. Liikun-
taa käsitellään yleissopimuksen kohdassa 30.5. Sen mukaan vammaisilla hen-
kilöillä tulee olla mahdollisuus osallistua liikuntapalveluihin haluamallaan ta-
valla.
VAU:ssa tästä puhutaan Yhdessä ja erikseen –periaatteena. Periaate tarkoittaa 
kahdenlaista liikuntaa. Yhtäältä tuemme kaikille avointa toimintaa, esimerkiksi 
tavallisessa urheiluseurassa toisten samanikäisten kanssa harrastamista. Toi-
saalta VAU toteuttaa perinteiseen tapaan vertaisuuteen perustuvia vammais-
urheilun ja –liikunnan tapahtumia, lajeja ja toimintaa.
Liikunnan huomioiminen YK:n sopimuksessa tarjoaa VAU:lle mahdollisuuden 
vaikuttaa tulevaisuuden liikuntamahdollisuuksiin entistä paremmin. Esimer-
kiksi se, että EU-tasolla nostetaan esille liikuntatilojen fyysinen esteettömyys 
auttaa myös suomalaisessa esteettömyystyössä.

Vuosi 2011 on nimetty EU:n vapaaehtoistoi-
minnan vuodeksi. VAU kiittää teemavuonna 
kaikkia liikunnan ja urheilun parissa toimivia 
vapaaehtoisia heidän tekemästään merkittä-
västä työstä.  Tiedätkö Sinä palkinnon arvoisen 
vapaaehtoisen? Tuomarin, ohjaajan, valmenta-
jan, avustajan, liikuntavastaavan, luokittelijan, 
kouluttajan, toimitsijan jne. Ilmianna meille 
hyvä tyyppi!
Lue lisää: www.vammaisurheilu.fi.

VAU koordinoi 
urheilun 
integraatio- ja 
inkluusiotyötä

Suomalaisessa vammais-
urheilussa on käynnisty-
nyt laaja integraation ja 
inkluusion muutospro-
sessi. Integraation proses-
seja kuvataan ”yhdessä 
ja erikseen” –sanaparilla. 
VAU:ssa sillä tarkoitetaan 
liikkujan omaa mahdolli-
suutta valita missä tai ke-
nen kanssa harrastaa.

Kaikkia urheilun toimijoita kannus-
tetaan ottamaan vammaisurheilu 
osaksi omaa toimintaa. VAU:n kes-
keisiä tukikeinoja ovat koulutus, ke-
hityskumppanuus ja kehittävä arvi-
ointi. Koulutuksessa hyödynnetään 
vammaisurheilun työpajoja, joista 
räätälöidään laji- ja aluekohtaisia ko-
konaisuuksia. Kehityskumppanuus 
perustuu yhteiseen kehittämistyö-
hön, jossa VAU:n osaajat toimivat 
kiinnostuneiden lajiliittojen tukijoina 
ja konsultteina. Lisäksi VAU käynnis-
tää OKM:n sektoritutkimushankkeen, 
jonka tarkoituksena on arvioida in-
tegraatio- ja inkluusiotyön etenemis-
tä. 

VAU:n keskeisiä järjestökumppanei-
ta ovat Suomen Paralympiakomite-
an ohella Suomen Liikunta ja Urhei-
lu SLU ry, Nuori Suomi ry, liikunnan 
aluejärjestöt sekä lajiliittokumppa-
nit SkiSport Finland, Suomen Hiih-
toliitto, Suomen Uimaliitto, Suomen 
Urheiluliitto, Suomen Tennisliitto, 
Suomen Pyöräilyunioni, Suomen 
Ampumaurheiluliitto, Suomen Cur-
lingliitto, Suomen Ratsastajainliitto, 
Suomen Pöytätennisliitto, Suomen 
Judoliitto sekä Suomen Purjehdus ja 
Veneily.

Ilmiannettu: _____________________________________________________

Puhelin: _____________________________________________________

Sähköposti: _____________________________________________________

Osoite: _____________________________________________________

 _____________________________________________________

Perustelut: _____________________________________________________

 _____________________________________________________

Ilmiantaja: _____________________________________________________

Puhelin: _____________________________________________________

Sähköposti: _____________________________________________________

Osoite: _____________________________________________________

Ilmianna 
hyvä tyyppi!

Lähetä ilmianto osoitteeseen: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry / Hyvä tyyppi, 
Radiokatu 20, 5.. krs., 00240 Helsinki.
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Huipulla
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: NINA JAKONEN, ERKKI HäMäLäINEN

Miesten maalipalloturnauksessa Suo-
mi näytti kuuluvansa lajin ehdot-
tomaan eliittiin. Joukkue voitti yk-
köskolmikkonsa Petri Posio–Erkki 
Miinala–Jarno Mattila johdolla kaik-
ki viikonlopun viisi peliään ja sai lois-
tostartin kevään IBSA:n Maailman-
kisoihin ja syksyn EM-kilpailuihin 
huipentuvaan vuoteen.

Suomalaismenestys kruunasi 
Pajulahti Games -kilpailutapahtuman

- Hyvin meni siihen nähden, että ei 
paljoa valmistauduttu tähän turna-
ukseen. Puolustus välillä ailahteli, 
mutta heitot olivat riittävän tehok-
kaita, miesten turnauksen parhaaksi 
pelaajaksi valittu Miinala sanoi.
Suomen miehet ovat viimeisten pa-
rin vuoden aikana hävinneet vain 
Liettualle, joka oli mukana myös Pa-

julahdessa, joskin uusitulla miehis-
töllä. Slovenia antoi Suomelle kovim-
man vastuksen sijoittuen toiseksi. 
Liettua oli kolmas.
Naisten maalipalloturnauksessa Suo-
mi onnistui voittamaan Israelin kah-
desti, mutta hävisi ottelunsa lajin 
huippumaita Kanadaa, Yhdysvaltoja 
ja Ruotsia vastaan. Suomalaisnaisten 
viikonlopun kohokohdaksi muodos-
tui trillerimäinen rangaistusheitto-
kilpailu Israelia vastaan. Siinä Kaisu 
Hynninen heitti kuudennessa paris-
sa ratkaisumaalin.

Vilmi haaveilee  
MM-kullasta
Pajulahden sokkopingisturnauksessa 
oli mukana lähes koko maailman par-
haimmisto niin miehissä kuin naisis-

Ensimmäistä kertaa järjestetty kansainvälinen Pajulah-
ti Games -kilpailutapahtuma osoitti heti potentiaalinsa 
kehittyä jokavuotiseksi perinteeksi. Suomen Vammais-
urheilu ja -liikunta VAU ry:n järjestämä tapahtuma ke-
räsi viiden lajin taitajia ympäri maailmaa, mutta lajien 
suomalaishuiputkaan eivät jääneet sivustaseuraajiksi 
tasokkaissa mittelöissä.

Erkki Miinala oli Suomen joukkueen avainpelaaja Pajulahti Games -kilpailutapahtumassa kun maalipallomiehet ottivat turnausvoiton puh-
taalla pelillä. Sekä miesten että naisten joukkue suuntaa seuraavaksi IBSA:n Maailmankisoihin Turkkiin huhtikuussa.
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Huipulla

Yhdysvaltojen naisten maalipal-
lojoukkueen valmentaja Ken 
Armbruster ja hänen tyttärensä, 
joukkueen tähtipelaaja Jennifer 
Armbruster toivat Pajulahti Ga-
mes -kilpailutapahtumaan tuulah-
duksen vammaisurheilumaailman 
terävimmältä huipulta.
Jennifer Armbrusterilla on koripal-
lotausta, mutta hän joutui lopetta-
maan lajin vuonna 1989 sairauden 
alettua heikentää hänen näköään. 

Armbrusterit ovat Yhdysvaltojen 
maalipalloikoneita

Joukkuepelejä rakastava Jennifer 
löysi pian korvaavaksi aktiviteetik-
si maalipallon, joka vei mukanaan 
myös isä Kenin, joka on toiminut 
Yhdysvaltain naisten joukkueen 
päävalmentajana vuodesta 1996 
saakka.
- Hän on varmasti yksi maailman 
parhaita valmentajia, etenkin takti-
sesti. Enkä sano tätä siksi, että hän 
on isäni. Asiaa voi kysyä melkein 
keneltä tahansa, Jennifer suitsutti.

sa. Maailmanlistan ykköspelaajat Hol-
lannin Sven van de Wege ja Suomen 
Hanna Vilmi pitivät pintansa ja otti-
vat turnausvoitot.
Vaikka lahtelainen Vilmi on jo voitta-
nut paljon, riittää tavoitteita myös tu-
levaisuuteen.
- MM-kultaa en ole vielä saanut, ja jos-
pa tästä tulisi vielä joskus paralympia-
laji, niin kisoihin pääseminen olisi hie-
noa, Vilmi haaveili.
Taneli Tenhunen oli hetken pettynyt 
pudottuaan pyörätuolitenniksen kak-
sinpelin finaalista, mutta sai lohdutus-
ta nelinpelimenestyksestä. Hän voit-
ti ruotsalaisen Dan Wallinin kanssa 
italialaiskaksikon Luca Spano–Diego 
Amadori nelinpelin finaalissa.
Tenhunen olisi mielellään testan-
nut tasoaan myös kaksinpelin voitta-
nutta Wallinia vastaan, mutta joutuu 
välierätappionsa myötä vielä odot-
tamaan maailmanlistan 37:ntenä ole-
van pelaajan kohtaamista.
 - Olen voittanut Dania (Wallin) kor-
keammallakin olevia pelaajia, joten ei 
ole mitään syytä miksen voisi voittaa 
myös häntä, vajaat sata sijaa ruotsalai-

sen alapuolella oleva Tenhunen sanoi.
Suomen hyvähenkinen naisten istu-
malentopallojoukkue kaatoi Iso-Bri-
tannian pronssiottelussa ja sijoittui 
turnauksessa kolmanneksi Hollannin 
ja Venäjän jälkeen.
Kehitysvammaisten salibandyssa Suo-
mi hävisi kahdesti niukasti Ruotsille, 
mutta vain reilun vuoden kasassa ollut 

ryhmä on parantanut huimaa vauhtia.
- Tapahtuma oli onnistunut ja osallis-
tujamailta saatu palaute oli positiivis-
ta. Pajulahti kilpailupaikkana on toi-
miva, kun suorituspaikat ovat lähellä 
toisiaan. Positiivista oli myös se, että 
mukana oli eri vammaryhmien edus-
tajia, kilpailutapahtuman päällikkö 
Hannele Pöysti summasi.

Ruotsalainen Dan Wallin (vas.) ja Suomen Taneli Tenhunen ottivat nelinpelin voiton pyörätuolitenniksessä. Wallin vei nimiinsä myös kak-
sinpelin voiton.



INAS
INAS (International Sports 
Federation for People with 
an Intellectual Disability) 
on kansainvälinen kehitys-
vammaisten urheilujärjestö, 
joka on myös yksi kansain-
välisen paralympiakomitean (IPC) perustajajärjestöistä ja jä-
senistä. INAS järjestää vuosittain yhteistyössä jäsenmaiden-
sa kanssa MM -kilpailuja kehitysvammaisille urheilijoille ja 
vastaa kehitysvammaisten urheilijoiden luokittelusta. INAS 
Europe on INAS:n itsenäinen aluejärjestö, joka vastaa alu-
eellisista EM-kilpailuista.
INAS-lajeja ovat alppihiihto, yleisurheilu, koripallo, pyöräily, 
ratsastus, judo, maastohiihto, soutu, jalkapallo, uinti, pöy-
tätennis ja tennis. Kilpailuissa noudatetaan aina lajin viral-
lisia kansainvälisiä sääntöjä. INAS-urheilijat ovat kymmenen 
vuoden tauon jälkeen uinnin, yleisurheilun, pöytätenniksen 
ja soudun osalta mukana vuoden 2012 paralympialaisissa 
Lontoossa. Lue lisää: www.inas.org.

Kehitysvammaisten avoimet  
EM-halliyleisurheilukilpailut 
maaliskuussa Helsingissä
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry järjestää kehitys-
vammaisille avoimet EM-halliyleisurheilukilpailut (INAS) 17.-
23. maaliskuuta 2011 Liikuntamyllyssä, Helsingissä. Kilpai-
luihin osallistuvat tulosrajan saavuttaneet ja kansainvälisen 
INAS:in luokittelukriteerit täyttävät kehitysvammaiset urhei-
lijat. EM-kilpailuihin odotetaan noin sataa urheilijaa kahdes-
tatoista eri maasta. Suomalaisurheilijoita on mukana kaksi: 
Ville Seppänen (Valkeakoski) ja Jani Tissari (Hankasalmi).
Yleisurheilu on mukana kehitysvammaisten lajina myös tule-
vissa Lontoon paralympialaisissa vuonna 2012. EM-kilpailu-
jen toteutuksesta yhdessä VAU:n kanssa vastaa Helsingin Ki-
sa-Veikkojen kokenut järjestelyorganisaatio. EM-kilpailujen 
aikana Suomessa kokoontuu myös INAS:in kansainvälinen 
tekninen komitea.
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Iso-Britannian naisten istumalentopallojoukkue hävisi Pajulahti Ga-
mes -kilpailutapahtumassa kaikki ottelunsa, mutta sai silti arvokasta 
kokemusta matkallaan kohti vuoden 2012 Lontoon kotiparalympia-
laisia.
- Joukkue on ollut kasassa vasta noin vuoden, ja tämä oli toinen kan-
sainvälinen turnauksemme. Pelaajien kehitys on ollut huikeaa, jouk-
kueen manageri Gordon Neale iloitsi.
Britit saavat isäntämaana joukkueen kaikkiin Lontoon paralympia-
laisten joukkuelajeihin. Näin myös istumalentopalloiluun on alettu 
panostaa saarivaltakunnassa. Pelaajien löytämisessä Iso-Britannian 
naisten joukkueeseen on ollut omat haasteensa.
- On aika epätodennäköistä, että potentiaalisella uudella pelaajalla 
olisi entuudestaan palloilutaustaa. Saati sitten kokemusta lentopal-
losta, Neale kertoi.

Iso-Britannian istumalento-
pallonaiset ovat matkansa  alussa
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Huipulla

Espoolaislähtöinen Mina 
Mojtahedi on saanut to-
teuttaa maailmalla ta-
voitteitaan urheilussa ja 
tutkimustyössä. Yhdys-
valloista tie vei syksyllä 
Saksaan, jossa Mojtahe-
di pelaa ammattilaisena 
pyörätuolikoripalloa.

Mojtahedi, 37, valmistui ravit-
semustieteiden maisteriksi Hel-
singin yliopistosta vuonna 2002. 
Sen jälkeen hän lähti Yhdysvaltoi-
hin Illinoisiin jatko-opiskelijaksi. 
- Yhdysvaltoihin vei halu kehittyä ur-
heilijana sekä halu tehdä tutkimus-
ta liikuntavammaisten ravitsemus-
tarpeista. Illinoisin yliopistossa oli 
maailman parhaimpiin kuuluva pyö-
rätuolikorisvalmentaja Mike Frog-
ley, ja tiesin, että siellä jos missä voi-
sin kehittyä niin hyväksi urheilijaksi 
kuin mahdollista, Mojtahedi sanoo. 
Illinoisin yliopistossa oli myös Yhdys-
valtain tunnetuimpia ravitsemustie-
teen tutkijoita ja mahdollisuus teh-
dä tutkimusta liikuntavammaisista 
urheilijoista. Opiskeleminen yliopis-
tourheilun ohessa ei ollut aivan help-
poa.
- Se vaati hurjasti töitä ja pitkiä päi-
viä. Harvoin minulla oli vapaita vii-
konloppuja. Kun opintojeni loppu-
vaiheessa pääsin väitöskirjan tekoon, 
tajusin, etten pysty tekemään kum-
paakin yhtä aikaa. Siirryin silloin yli-
opistojoukkueesta seurajoukkuee-
seen. Vaikka edelleen pelasin korista, 
minulla jäi kuitenkin enemmän ai-
kaa opintojen loppuun viemiseen.  
Mojtahedi valitsi aikoinaan opinnoik-
seen ravitsemustieteen, koska häntä 
kiinnosti ihmisen fysiologia ja urheili-
jana hän alkoi ymmärtää ravitsemuk-
sen merkityksen sekä urheilusuo-

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN
KUVAT: ANDREAS JONECK

Mina Mojtahedi elää unelmaansa 
maailmalla

ritukselle että terveydelle. Itse hän 
sanoo Fazerin sinisen olevan hänelle 
heikkous, josta ei voi kieltäytyä. Ylei-
sesti ottaen Mojtahedi yrittää kuiten-
kin syödä monipuolisesti.
- Urheilusuoritukseen valmistautu-
miseen syöminen ja juominen ovat 
yhtä tärkeitä kuin lämmittely. Olen 

oppinut vuosien myötä mitkä ruoat 
sopivat ja miten syöminen kannattaa 
ajoittaa parhaiten minulle sopivaksi. 
Mojtahedin väitöskirja ”Effects of a 
higher protein weight loss diet on 
body composition, metabolic dise-
ase risk and physical function in post-
menopausal women” eli ”Vähäkalori-
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”On ilo pelata”
Mina Mojtahedin ja RSV Lahn Dillin 
kausi Saksassa on lähtenyt erinomai-
sesti käyntiin. Hyvin organisoitu 
seurajoukkue voitti jo alkukaudes-
ta World Cup –turnauksen Japanin 
Kitakyushussa, jossa tittelistä pelasi 
maailman neljä parasta seurajouk-
kuetta.
- Bundesliigassa olemme hävin-
neet ainoastaan yhden matsin tä-
hän asti, kun ollaan puolessa välis-
sä kautta. Saksan Cupissa jatkamme 
voittoputkea ja etenemme koh-
ti keväällä pelattavaa Final Fouria. 

Tämä on niin hyvin organisoitu seu-
rajoukkue, että on ilo pelata, kun 
voi keskittyä pelkästään harjoitte-
luun ja peleihin, Mojtahedi kertoo. 
Tavoitteena on voittaa ensin Saksan 
mestaruus sekä sen jälkeen Euroo-
pan Champions Cup –turnaus ke-
väällä. Unelma puolestaan liittyy la-
jiin Suomessa.
- Unelmani on luoda tilaisuus, jota 
minulla ei ole ollut. Haluaisin kehit-
tää lajia Suomessa niin, että naisilla 
on mahdollisuus pelata pyörätuoli-
korista maajoukkueessa.

sen ruokavalion proteiinipitoisuuden 
vaikutus postmenopausaalisten nais-
ten kehon koostumukseen, metabo-
lisen sairauden riskitekijöihin sekä 
fyysiseen suoritukseen” hyväksyttiin 
tänä vuonna. 

Ammattimaisuuden iloa
Illinoisista tie vei sattumien kautta 
Saksaan, Giesseniin. Mojtahedi oli 
tutustunut RSV Lahn Dillin valmen-
tajaan Nicolai Zeltingeriin, kun hän 
kävi valmentajakoulutuksen Illinoi-
sin yliopistossa samana vuonna kuin 
Mojtahedi toimi apuvalmentajana 
yliopiston naisten pyörätuolikoripal-
lojoukkueessa.
- Kun Nic haki pienipisteistä naispe-
laajaa Lahn Dilliin, Mike Frogley suo-

sitteli minua. Nic pyysi minua jouk-
kueeseensa. Sattumalta olin juuri 
valmistumassa Illinoisista, joten ajoi-
tus oli sopiva, Mojtahedi kertoo. 
Hän on aina halunnut kehittyä urhei-
lussa niin hyväksi kuin mahdollista ja 
urheilla korkeimmalla mahdollisella 
tasolla.
Suomessa mahdollisuutta pelata 
maajoukkueessa pyörätuolikoripal-
lossa ei ole ollut.
- Se osaltaan vaikutti päätökseeni läh-
teä Illinoisiin pelaamaan. Voitimme 
useamman Yhdysvaltain mestaruu-
den. Nyt olen saanut mahdollisuuden 
pelata Euroopan parhaimpiin kuulu-
vassa ammattilaisseurajoukkueessa.  
Mina Mojtahedi kehuu Yhdysvaltain 
junioritoimintaa vammaisurheilussa, 
erityisesti juuri pyörätuolikoripallos-

sa. Siitä hän kannustaa muita maita 
ottamaan mallia.
- Saksassa puolestaan on hyvin am-
mattimainen lähestyminen seura-
joukkueen organisoimiseen ja pyörä-
tuolikoriksen pelaamiseen liigatasolla. 
Sitä mielestäni voidaan soveltaa muis-
sakin maissa, Mojtahedi sanoo.
Mojtahedi ei osaa ennustaa, missä 
hän viiden vuoden päästä on ja mitä 
silloin tekee. Siihen vaikuttavat työ-
paikka ja urheilu-uran tilanne.
- Mutta toivon, että minulla olisi töi-
tä, jossa voin jatkaa tutkija-uraani 
mahdollisesti akateemisella saralla. 
Urheilussa toivon, että minulla on 
mahdollisuus valmentaa ja etenkin 
olla kehittämässä naisten pyörätuo-
likorista, Mojtahedi sanoo.



Lyhyesti

Kulttuuri- ja urheiluministeri Ste-
fan Wallin jakoi 8. joulukuuta 2010 
Pro Urheilu –tunnustuspalkinnot ja 
–mitalit. Yksitoista urheilijaa sai ope-
tus- ja kulttuuriministeriön jakaman 

Harri Jauhiaiselle Pro Urheilu -tunnustus

Tukholmassa järjestettiin marras-
kuussa Pohjoismainen luokitte-
luseminaari, jonka järjestelyistä 
vastasi Ruotsin vammaisurheilujär-
jestön (SHIF) lääketieteellinen ko-
mitea. Pohjoismainen vammaisur-
heilujärjestö (NordHif ) tuki myös 
tapahtumaa. Seminaariin osallistui 
yhteensä 50 henkilöä kaikista Poh-
joismaista ja Suomesta kaiken kaik-
kiaan kahdeksan henkilöä. 
Seminaarin ohjelma käsitti mielen-
kiintoisia luentoja luokittelun eri 

TEKSTI: KIMMO MUSTONEN

Luokitteluun otettiin vauhtia Ruotsista

Kansainvälisen Paralympiakomite-
an (IPC) hallitus äänesti 11. joulukuu-
ta 2010 Rion vuoden 2016 kesäpa-
ralympialaisten kilpailuohjelmasta. 
Hallitus päätti säilyttää 20 nykyistä 
lajia ohjelmassa sekä lisätä melon-
nan ja triathlonin uusiksi lajeiksi. 
IPC:n hallitus äänesti aluksi yksimie-
lisesti 20 nykyisen kesäparalympial-
jin säilyttämisestä Rion kilpailuohjel-
massa. Tämän jälkeen hallitus äänesti 
lajien lisäämisestä ohjelmaan: seitse-
män hallituksen jäsentä äänesti vas-
taan, kolme puolesta. Lopuksi hallitus 

Melonta ja triathlon uusiksi paralympialajeiksi

alueilta sekä pienryhmätyösken-
telyä. Seminaarikäytäntöä tullaan 
jatkamaan todennäköisesti joka 
toinen vuosi järjestettävällä tilai-
suudella.
Suomessa luokittelijoiden toimin-
taa koordinoidaan Suomen Para-
lympiakomitean kautta. Seminaa-
rin aikana sovittiin suomalaisten 
luokittelijoiden tiiviimmästä yhteis-
työstä, mihin liittyen järjestettiin 
kaikille luokittelijoille ja luokitte-
lusta kiinnostuneille yhteinen ta-

Pro Urheilu –tunnustuspalkinnon, 
joka on suuruudeltaan 20 000 eu-
roa. Vammaisurheilijoista Pro Urheilu  
-tunnustuspalkinnon vastaanotti pi-
kajuoksija Harri Jauhiainen.
- Yksi parhaimmista muistoista urhei-
lu-uran varrelta osuu Soulin paralym-
pialaisiin ja vuoteen 1988. 400 metrin 
finaalissa kirin aivan loppumetreillä 
voittoon, muistelee Jauhiainen.
Liikunta kuuluu oleellisena osana 
edelleenkin Jauhiaisen arkipäiviin, 
sillä moninkertainen paralympiami-
talisti pitää kuntoaan yllä hiihtämäl-
lä, juoksemalla, soutamalla ja keilaa-
malla.
Pro Urheilu -tunnustuspalkintoja on 
myönnetty vuodesta 2000 alkaen. 
Tunnustuspalkinnot voidaan myön-
tää merkittävästä urheilu-urasta tai 
huomattavasta urheilusaavutuksesta.

paaminen Pajulahti Games -kilpai-
lutapahtuman yhteydessä. Tämän 
tapaamisen päätavoitteena yhteis-
työn tiivistämisen ohella oli kansal-
lisen luokittelustrategian luominen 
tuleville vuosille.
Lue lisää luokittelusta: www.vam-
maisurheilu.fi/fin/lajit.
Kiinnostuitko luokittelusta? Ota 
yhteyttä: Suomen Paralympiako-
mitea, valmennuspäällikkö Kim-
mo Mustonen, puh. 050  566 9869,  
kimmo.mustonen@paralympia.fi.

päätti Kansainvälisen Paralympiako-
mitean johtoryhmän suosituksen mu-
kaisesti äänin 6-4 melonnan ja triath-
lonin lisäämisestä kilpailuohjelmaan. 
Suomen Paralympiakomitean valmen-
nuspäällikkö Kimmo Mustonen on 
mielissään melonnan lisäämisestä kil-
pailuohjelmaan.
- Melonta oli yksi vahvimmista ehdokas-
lajeista ja sen lisääminen paralympia-
laisten kilpailuohjelmaan on Suomen 
kannalta hyvä päätös. Melonnassa on 
Suomessa harrastuspohjaa ja ensim-
mäinen arvokilpailumitali saavutettiin 

tänä vuonna, kun Henry Manni me-
loi MM-pronssille. Triathlon oli pienoi-
nen yllätysvalinta, mutta mielenkiintoi-
nen laji sekin, kommentoi Mustonen.  
Seitsemän ehdolla olevaa lajia oli-
vat sulkapallo, kehitysvammais-
ten jalkapallo, melonta, golf, säh-
köpyörätuolijalkapallo, taekwondo 
ja triathlon. Valintaan vaikuttaa eri-
tyisesti lajin levinneisyys maailmas-
sa, kilpailujärjestelmä sekä tulostaso. 
Vuoden 2016 kesäparalympialaiset jär-
jestetään 7.-18. syyskuuta Brasilian Rio 
de Janeirossa.
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Pro Urheilu -tunnustuspalkinnot
keihäänheittäjä Arto Härkönen
mäkihyppääjä Jari Puikkonen
mäkihyppääjä Juhani Kärkinen
ratamoottoripyöräilijä Teuvo Länsi-
vuori
kestävyysjuoksija Pekka Päivärinta
jääkiekkoilija Juhani Wahlsten
estejuoksija Tapio Kantanen
voimannostaja Anna-Liisa Prinkkala
suunnistaja Sinikka Kukkonen
pikaluistelija Toivo Salonen
pikajuoksija Harri Jauhiainen.

Pro Urheilu –mitalit
urheilujohtaja Birgitta Kervinen
urheiluhistorioitsija Ingmar Björkman
urheilulääkäri Sakari Orava
urheilujohtaja Heikki Niininen
urheilujohtaja Marie Lundmark
urheilutoimittaja Juhani Syvänen
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Huipulla

Taloudellista tukea urheilijat saivat 
pääasiassa Suomen Paralympiako-
mitealta, vammaisurheilujärjestöiltä, 
lajiliitoilta sekä opetusministeriöltä 
(nykyinen opetus- ja kulttuuriminis-
teriö). Osaa urheilijoista tukivat myös 
sponsorit, sukulaiset sekä ystävät. Pa-
ralympiakomitean tuen piirissä oli 28 
prosenttia vastaajista, vammaisur-
heilujärjestöiltä ja paikallisseuroilta 
sai tukea 26 prosenttia ja lajiliitoilta 
14 prosenttia vastaajista.  Näiltä jär-
jestöiltä saatu tuki kattoi yleisimmin 
enintään 20 prosenttia kilpaurheilun 
kokonaiskustannuksista. Opetusmi-
nisteriön tuki kattoi poikkeuksetta 
suuremman osan kokonaiskustan-
nuksista aina 100 prosenttiin saakka, 
mutta kohdentui pieneen osaan vas-
taajista (6 prosenttia). 

Tukijoita yliopistoista 
yksityishenkilöihin
Muuta kuin rahallista tukea, kuten 
välineitä, varusteita tai valmennus-
ta, urheilijat saivat pääasiassa pai-
kallisseuroilta ja ulkopuolisilta spon-
soreilta. Välineitä urheilijat saivat 
erityisesti vakuutusyhtiöiltä, väline-
valmistajilta, maahantuojilta, paikal-

TEKSTI: KAISU MONONEN

Vammaisurheilijan tuki 
muodostuu pienistä puroista

Vammaisurheilijan saama tuki tulee useasta eri läh-
teestä ja urheilijakohtaiset tukitoimet rakentuvat 
yksilöllisesti. Tämä tuli ilmi Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskuksen (KIHU) toteuttamasta kyselytut-
kimuksesta, johon vastasi hieman yli puolet vuosi-
na 2006-2007 maajoukkuetoimintaan osallistuneista 
vammaisurheilijoista.

lisilta invalidiyhdistyksiltä sekä urhei-
lijatovereilta. Valmennuksen osalta 
urheilijoita tukivat urheiluakatemiat 
ja Näkövammaisten keskusliitto. Li-
säksi yliopistot, kunnat sekä myös yk-
sityiset henkilöt avustivat urheilijoita 
kuljetus- ja matkustusavun sekä lii-
kuntapaikkamaksujen muodossa.

Osa urheilijoista kokonaan 
tukitoimien ulkopuolella
Vaikka tukijatahoja löytyi useita, ei-
vät tukitoimet kohdanneet kaikkia 
urheilijoita. Yli neljäsosa kyselyyn 
vastanneista urheilijoista rahoitti kil-
paurheilunsa kokonaan itse, ja 63 
prosenttia urheilijoista käytti omia 
varojaan puolet tai sitä enemmän 
selvitäkseen kilpaurheilun kokonais-

Kyselyyn vastanneiden urheilijoiden arvio saamansa taloudellisen ja muun tuen määrästä.

kustannuksista. Lisäksi huomattava 
osa urheilijoista (34 prosenttia) jäi 
ilman välineiden, varusteiden ja val-
mennuksen muodossa tulevaa tu-
kea. Yli kaksi kolmasosaa vastaajis-
ta arvioikin saamansa taloudellisen 
tuen määrän vähäiseksi tai ei lähes-
kään riittäväksi (Kuvio 1).
Muunlaisen tuen määrään oltiin hie-
man tyytyväisempiä, joskin myös 
siinä oli urheilijoiden mielestä toi-
vomisen varaa. Urheilijoiden toivo-
muslistalla ensimmäisenä olikin ta-
loudellinen tuki. Lajiliitolta toivottiin 
myös erityisesti valmennusta. Kaikki-
en järjestöjen taholta odotettiin en-
tistä enemmän tiedotusta, leiritys-
tä, kehitystoimintaa, välineitä sekä 
rekrytointiapua uusien urheilijoiden 
mukaan saamiseksi.

Kaisu Mononen
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Huipulla TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

- Täytyy varmaan vaihtaa asuntoa 
isompaan, Tuomisto pohti palkinto-
sateen keskellä.
Suomen maastohiihtomaajoukkueen 
kanssa harjoittelevan Tuomiston, 27, 
nälkä kasvaa syödessä. Paralympia-
vuoden jälkeen miehen katse kääntyi 
nopeasti vuoden 2011 MM-kilpailui-
hin Venäjän Hanti-Mansijskissa.
- Kaksista edellisistä arvokisoista olen 
saanut yhden mitalin molemmista, 
joten ehkä nyt voisi olla tavoitteena 
saada kaksi mitalia, Tuomisto totesi.
MM-kilpailut järjestetään Siperian 
uumenissa maalis-huhtikuun vaih-
teessa, joten Tuomistolla on aikaa 
kaivaa huippukunto esiin. Vuokatissa 

Ilkka Tuomistosta 
Vuoden vammaisurheilija
Ilkka Tuomisto sivakoi uransa ensimmäisen para-
lympiamitalin – liikuntavammaisten sprinttihiihdon 
pronssin – Vancouverissa keväällä 2010. Saavutus toi 
hämeenkyröläisen palkintokaappiin myös Vuoden 
vammaisurheilijan pokaalin, jonka Tuomisto pokkasi 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n palkin-
togaalassa.

maailmancupin avauksessa hän hiihti 
lupaavasti, vaikka kisatuntuma ei vie-
lä ollut huipussaan.
- Askel askeleelta lähestytään huippu-
kuntoa. Helmikuun loppupuolen maa-
ilmancupeissa Ruotsissa ja Saksassa 
luulen olevani jo kovassa iskussa.

Vuoden urheiluteko 
-palkinto kolmelle
VAU:n palkintojenjakotilaisuudessa 
tammikuun alussa muistettiin myös 
kolmea vammaisurheilijaa Vuoden 
urheiluteko -palkinnoilla. Katja Kar-
jalainen ratsasti MM-pronssia näkö-
vammaisten sarjassa. Mikko Kuu-

sisto laski MM-kultaa pujottelusta 
ja suurpujottelusta sekä hopeaa su-
per G:stä elinsiirron saaneiden maa-
ilmanmestaruuskilpailuista. Timo 
Averjanov puolestaan keilasi kolme 
kultamitalia Varsovan Special Olym-
pics Euroopan Kesäkisoista.
Averjanov keilaa aktiivisesti myös 
vammattomien kansallisissa sarja-
kilpailuissa ja heittää keskiarvolla 
176,89. Vuoden 2010 ehdoton tähti-
hetki oli kuitenkin Special Olympics 
Euroopan Kesäkisat Varsovassa, jossa 
hienoja kisasuorituksia juhlittiin piz-
zan äärellä.
Averjanov odottaa jo innolla kesän 
2011 Special Olympics Kesämaail-
mankisoja Ateenassa.
- Varsova oli kaunis ja vanha kaupun-
ki, mutta Ateena on vielä isompi ja se 
on lisäksi olympiakaupunki, Averja-
nov vertaili mennyttä ja tulevaa kisa-
kaupunkia.
Averjanov sai palkitsemistilaisuudes-
sa vuodeksi haltuunsa myös Keski-
näinen Vakuutusyhtiö Kaleva kierto-
palkinnon.
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Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan 
Wallin myönsi 86 kesälajien urheili-
jalle yhteensä 1 027 500 euroa verot-
tomina urheilija-apurahoina. Apura-
han tavoitteena on taata urheilijalle 
taloudellinen perusturva ammatti-
maista harjoittelua ja valmentautu-
mista varten. Verovapaa urheilija-
apuraha on 15 000 tai 7 500 euroa. 
Apurahat myönnetään veikkausvoit-
tovaroista.
Lajinsa maalipallosta judoon vaihta-
neen Päivi Tolppasen mukaan apu-
raha on elinehto tosissaan Lontoon 
paralympialaisiin tähtäävälle urhei-
lijalle.
- Ilman apurahaa en pystyisi vähen-
tämään päivätöitäni ja valmistautu-
maan kunnolla tuleviin kisoihin. Nyt 
pystyn työskentelemään 20-tuntisia 
työviikkoja, fysioterapeuttina toimi-
va Tolppanen sanoo.
Aiemmin, edustaessaan joukkuela-
jia, Tolppanen ei saanut apurahaa, 
mikä osaltaan inspiroi häntä siirty-
mään yksilölajin puolelle. Vuoden 
2011 kilpailuista hän pyrkii hankki-
maan riittävästi pisteitä varmistaak-
seen paikkansa Lontoon vuoden 
2012 paralympialaisten judoturna-
uksessa.
Vammaisurheilijoiden osuus kesä-
lajien apurahojen saajista on ollut 
nousussa. Viime vuonna apurahan 
sai 21 urheilijaa, nyt 24.
– Toivottavasti tämä on yksi merkki 
siitä, että asenteet ovat muuttumas-

sa. Tämä mahdollistaa suomalaisten 
vammaisurheilijoiden menestymi-
sen myös maailmalla, toteaa apura-
han saanut keihäänheittäjä Marjaa-
na Huovinen.
Verottomia urheilija-apurahoja on 
myönnetty vuodesta 1995 lähtien. 
Esitykset apurahojen saajista teke-
vät Suomen Olympiakomitea ja Suo-
men Paralympiakomitea. 

Suuri apuraha (15 000 euroa):
Ampumaurheilu: Minna Leinonen ja 
Jukka Mikkonen. 
Jousiammunta: Jean-Pierre Anto-
nios, Osmo Kinnunen ja Saara-Maria 
Sinisalo. 
Judo: Jani Kallunki. 
Pyöräily: Jarmo Ollanketo ja Marko 
Törmänen. 
Pöytätennis: Esa Miettinen. 
Ratsastus: Katja Karjalainen ja Jaana 
Kivimäki. 
Yleisurheilu: Leo-Pekka Tähti. 

Pieni apuraha (7 500 euroa): 
Jousiammunta: Keijo Kallunki. 
Judo: Päivi Tolppanen.
Pyöräily: Arttu Mäkinen ja Aki Turu-
nen. 
Tennis: Taneli Tenhunen. 
Uinti: Antti Latikka, Leo Lähteenmä-
ki ja Meri-Maari Mäkinen. 
Yleisurheilu: Marjaana Huovinen ja 
Esa-Pekka Mattila.
Voimanosto: Jussi Kokko ja Janne 
Piipponen.

Kesälajien urheilija-apuraha  
24 vammaisurheilijalle

Mikko Kuusiston alppikausi 2010 
meni nappiin, mutta jatkoa menes-
tyskululle ei ainakaan heti ole luvas-
sa. Ikaalislainen Kuusisto aikoo vetäy-
tyä kilpailuista.
- Polvet ovat sen verran huonossa 
kunnossa, että jään eläkkeelle kisa-
hommista. Nivelrikot ovat tosi pahat. 
Ajattelin, että jossain vaiheessa voi-
si tehdä comebackin, mutta eipä se 
näytä oikein onnistuvan noilta muil-
takaan urheilijoilta, jatkossa VAU:n 
alppihiihtotoiminnan vahvistamises-
sa apuna oleva Kuusisto kertoi.

Salibandymitalisteja 
muistettiin
MM-pronssia saavuttanut Suomen 
sähköpyörätuolisalibandymaajouk-
kue sai VAU:n palkitsemistilaisuu-
desta kaksi pokaalia. Timo Nikki-
nen valittiin Vuoden valmentajaksi 
ja maalivahti Atso Ahonen Vuoden 
nuoreksi urheilijaksi.
- Pronssiottelu oli ihan legenda. Kun 
viisi minuuttia oli jäljellä, Italia siir-
tyi 5–2 johtoon, mutta meidän jouk-
kue nousi vielä voittoon. Siinä pelaa-
jat näyttivät terävimmät kyntensä, 
valmentaja Nikkinen jaksoi ihastella 
Italian MM-kilpailujen suomalaishui-
pennusta.
Suomen MM-joukkueen ikähaarukka 
oli 19–62 vuotta. Joukkueen kuopus, 
liikkuvainen maalivahti Atso Ahonen 
oli isossa roolissa yllätysmitalin met-
sästyksessä.
- Olemme Atson kanssa tietoisesti 
harjoitelleet sitä, että hän olisi kuin 
yksi kenttäpelaajista. Spt-salibandys-
sa 90 prosenttia maalivahdeista ei lii-
ku pois maaliltaan, mutta Atso lähtee 
rohkeasti osallistumaan peliin, Nikki-
nen sanoi.
Vuoden toimijaksi valittiin espoolai-
nen Petri Helander, joka on jo vuosia 
ollut perustamassa ja laajentamassa 
kehitysvammaisten jalkapallotoimin-
taa Suomessa.

Vuoden valmentajana palkittiin Timo 
Nikkinen (vas.), Vuoden urheiluteko -pal-
kinto ojennettiin Timo Averjanoville (toi-
nen vas.) ja Mikko Kuusistolle (oik.). Vuo-
den Vammaisurheilijana palkittiin Ilkka 
Tuomisto (toinen oik.).
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Sportin iloa

Lasten ja nuorten liikunnassa ja urhei-
lussa VAU:n lasten ja nuorten toimiala 
sekä kilpa- ja huippu-urheilun toimi-
ala ovat lyöneet hynttyyt yhteen ja 
laatineet kolmivuotisen Sporttiklubi 
Treeni -hankkeen vuosille 2011-2013. 
Hanke käynnistyy sähköpyörätuoli-
salibandyssa, bocciassa, koripallossa, 
maalipallossa ja sokkopingiksessä.
Lajijaostot ovat nimenneet jokaises-
ta lajista oman Sporttiklubitreenarin, 
jonka tehtävänä on edesauttaa lajeis-
sa nuorten toimintaa. VAU:ssa hank-
keen pääkoutsina toimii Tuomas 
Törrönen nuorisotoiminnan puolel-
ta sekä lajikoordinaattoreista Sami 
Övermark.
Treeni-hankkeen tavoite on joka la-
jissa sama: lisää nuoria mukaan la-
jin pariin ja enemmän harjoittelevia 
nuoria mukaan toimintaan! Treeni-
hankkeen myötä toteutetaan lajitu-
tustumispäiviä ja lajileirejä sekä yh-
teistyössä Liikuntakeskus Pajulahden 
kanssa erilaista nuorten lajiharjoitte-
lua tukevaa materiaalia.

Uutta virtaa lajitoimintaan
Syksyn 2010 aikana hankkeen käyn-
nistämiseksi kutsuttiin mukaan viisi 

lajijaostoa, jotka suunnittelivat syk-
syn aikana uutta nuorten toimintaa 
näissä lajeissa. Lajeiksi valittiin läh-
tötilanteessa sellaiset vammaisurhei-
lulajit, joiden päävastuu on VAU:ssa, 
ja joissa ei ole lajiliittoa tai lajiliitto-
yhteistyö on hyvin vähäistä. Valittiin 
sellaiset lajit, jotka liikuttavat eri vam-
maryhmiä ja joissa usein on mukana 
vaikeavammaisia harrastajia.
Lajit ovat myös lähtötilanteeltaan hy-
vin erilaisia. Toisissa lajeissa nuorten 
toimintaa on jo olemassa ja toisissa 
lajeissa nuorten toiminta on lähes 
olematonta.
Tarkoituksena ei ole, että VAU satsaisi 
vain näiden lajien nuorisotoimintaan.
- Päinvastoin uskomme ja toivomme, 
että eri lajit saavat Treeni-hankkeen 
toimintatavoista tai ideoista virtaa 
myös omaan toimintaansa ja hanke 
voi olla urheilusta kiinnostuneiden 
nuorten mielenkiintoinen ”sisään-
tulo” vammaisurheiluun. Lopullinen 
laji, jossa kilpailla tai harrastaa on-
kin jokin muu laji. Treenihankkeen 
lajit ovat myös oiva mahdollisuus la-
jiyhteistyöhön lajien välillä, joista on 
hyviä kokemuksia mm. maalipallo-
judo-leiriyhteistyöstä menneiltä vuo-

silta, kertoo pääkoutsi Tuomas Tör-
rönen.

TEKSTI: TUOMAS TÖRRÖNEN
KUVA: JARI KIVELä

Sporttiklubin Treeni-hanke käynnistyy

TREENI-HANKE
pääkoutsi Tuomas Törrönen, 
puh. 050 408 6152 
tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi
Lajien Sporttiklubitreenarit:
SÄHKÖPYÖRÄTUOLISALIBANDY
Sanna Kalmari, puh. 040 703 6614
sanna.kalmari@kolumbus.fi
Saila Luumi, puh. 044 323 5661
saila.luumi@iki.fi
PYÖRÄTUOLIKORIPALLO
Vesa Sydänmaa, puh. 0400 614 993
vesa.sydanmaa@careha.com 
Kari Kämppi, puh. 050 5133 220
kari.kamppi@gmail.com
MAALIPALLO
Heikki Juvonen, puh. 044 344 2604 
heikki.juvonen@jynok.fi
SOKKOPINGIS
Teemu Ruohonen, puh. 040 558 0342 
teemu.ruohonen@pp.inet.fi 
BOCCIA
Jorma Naroma, puh. 0400 631 880 
jorma.naroma@pp1.inet.fi

Info
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Istumalentopallo on laji, jossa pelaa-
jalta vaaditaan kestävyyttä, taitoa, 
nopeutta ja voimaa. Kestävyyspuo-
lella painottuvat etenkin keskivarta-
lon lihasten hallinta ja kädet. Laji vaa-
tii erinomaista pallon käsittelytaitoa. 
Sitä harjoitellaankin paljon yhteisissä 
treeneissä. 
Lajissa tarvitaan myös nopeita rea-
gointeja ja räjähtävää liikkumista, jo-
ten nopeusominaisuuksia kehitetään 
kestävyyden pikku hiljaa karttuessa.
Janne ”Piitu” Piitulainen valmentaa 
naisten maajoukkuetta liikunnan-
opettajatyönsä ohessa. Ammattilai-
nen muistuttaa, että huipulle tähdät-
täessä myös oheisharjoittelun täytyy 
olla suunniteltua.
  - Omatoiminen harjoittelu painot-
tuu enimmäkseen lihaskuntoon. Jo-
kaiselle pelaajalle on annettu ohjeet 
lihaskunnon harjoitteluun kuntosa-
lilla, vesijumpassa, kuntopallo- ja ku-
minauhajumpalla sekä kotijumppa-
liikkeillä. Kotijumppaa tehdään myös 
pallon kanssa temppuillen eli väli-

Sporttiklubin Treeni-han-
ke kannustaa harjoitte-
lemaan monipuolisesti. 
Urheilijat ja valmenta-
jat jakavat tällä palstalla 
vinkkejä kotikuntoiluun 
ja lajinomaiseen harjoit-
teluun.

KUVA JA TEKSTI: AIJA SAARI 

Piitun treenivinkki:
Kunto-
nyrkkeily

neen käsittelyä esimeriksi seinää vas-
ten pomputellen.
- Oheisharjoittelussa voi käyttää 
myös mielikuvitusta. Vedessä tehtä-
vät harjoitteet toimivat erinomaises-
ti. Kesäisin melonta tuo vaihtelua.
Piitun treenivinkki on kuntonyrkkei-
ly.
- Kuntonyrkkeily tuo vaihtelua ja sa-
malla harjoitetaan keskivartalon li-
hasten hallintaa ja käsien voimaa. Hän 
muistuttaa, että kotonakin voi  kun-
tonyrkkeillä. Nyrkkeily on tehokasta 
kuntoliikuntaa myös ilman hansko-
ja: vaikka ilmaan, tyynyyn, patjaan tai 
muuhun pehmeään pintaan!

Treenivinkkaajan 
siviiliprofiili  
Janne Piitulainen
- 38-vuotias liikunnanopettaja
- naimisissa, kaksi lasta: Elli 7v. ja 
Aatu 4v.
- silmien väri: siniharmaa
- harrastukset: liikunnan suurkulut-
taja, lasten kanssa touhuaminen
- lempiruoka: Karvisen tavoin La-
sagne
- motto:  asioilla on taipumus jär-
jestyä - jos ei, niin täysillä vaan etiä-
päin!

Nordiska Barn och ungdomspelen 
(NBU) eli pohjoismaiset nuorten ki-
sat järjestetään 1.-7. elokuuta 2011 
Liikuntakeskus Pajulahdessa, Nasto-
lassa. NBU on tarkoitettu 12-16-vuo-
tiaille nuorille (s.1995-1999), joilla on 
näkö-, liikunta- tai kehitysvamma. Kil-
pailulajeina ovat yleisurheilu, uinti, 
pöytätennis ja sokkopingis sekä boc-
cia-maaottelut. Kisoihin odotetaan 
osallistujia kaikista Pohjoismaista. 

Nuori vammaisurheilija,  hae paikkaa Suomen joukkueeseen NBU-kisoihin!
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 
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.



Lyhyesti

Luovi-stipendit viidelle  
nuorelle vammaisurheilijalle

Kelkka- ja pystylaskettelun sekä 
lumilautailun kokeilupäivä jär-
jestetään 20. maaliskuuta 2011, 
Jämsässä. Kokeilupäivänä on mah-
dollisuus saada yksilöllistä pysty- ja 
kelkkalaskettelun sekä lumilautai-
lun opetusta. Päivä on tarkoitettu 
vaikeavammaisille lapsille perhei-
neen sekä vaikeavammaisille aikui-
sille avustajan kanssa.
Vaikeavammaisella tarkoitamme 
henkilöä, jonka liikkumista vam-
ma vaikeuttaa huomattavasti ja las-
keminen ilman apuvälineitä ei ole 
mahdollista. Tavoitteena on löytää 
soveltuva laskettelutapa sekä opas-
taa perheitä/avustajaa turvalliseen 

laskettelukelkkojen käyttöön sekä 
pystylaskettelun ja lumilautailun so-
veltamiseen apuvälineitä hyödyntä-
en. Vanhemmilta/avustajilta toivo-
taan kohtuullista laskettelutaitoa. 
Laskettelukelkat, pystylaskettelun 
ja lumilautailun apuvälineiden käyt-
tö sekä koulutus ovat maksutonta. 
Osallistujat vastaavat mahdollisista 
muista välinevuokrista ja hissilipuis-
ta itse. Paikkoja rajoitetusti. 
Lisätiedot ja yksilöllisen opetus-
ajan varaaminen 4.3 mennessä: Ai-
kuis-Malike, Susanna Tero, susanna.
tero@kvtl.fi, puh. 020 771 8305.
Yhteistyössä: Suomen Vammaisur-
heilu- ja liikunta VAU ry.

Kelkka- ja pystylaskettelun  sekä 
lumilautailun kokeilupäivä Himoksella

Nuori toimija (Nuto) voi toimia kykyjen-
sä mukaan monissa tehtävissä liikun-
nan parissa urheiluseurassa, oppilai-
toksessa tai harrastekerhossa. Nuto voi 
olla esimerkiksi apuohjaaja, valmenta-
jan apulainen, huoltaja, leiriohjaaja tai 
toimitsija kilpailussa tai liikuntatapah-
tumassa. Nuto-koulutukseen voivat 
hakea 13-19-vuotiaat liikunnasta ja ur-
heilusta kiinnostuneet nuoret. Hakijalla 
täytyy olla halua toimia liikunnan paris-
sa muutenkin kuin harrastajana tai kil-
pailijana. 

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

Koulutus järjestetään Liikuntakeskus 
Pajulahdessa, Nastolassa kahdessa lähi-
jaksossa vuoden aikana. Koulutukseen 
valitut saavat pienen ennakkotehtävän 
ennen ensimmäistä lähijaksoa ja koulu-
tusjaksojen välissä tehdään ns. väliteh-
tävä käytännössä. Nuto voi olla töissä 
esimerkiksi leiriohjaajana, toimitsijana 
liikuntatapahtumissa tai muissa vastaa-
vissa tehtävissä. Jokaiselle Nutolle laa-
ditaan oma henkilökohtainen oppimis-
suunnitelma ensimmäisellä lähijaksolla.
Jokaisella Nutolla tulisi olla tukihenki-
lö, joka toimii henkilökohtaisena oh-
jaajana ja tukijana koulutuksen aikana. 
Tukihenkilö voi osallistua koulutuksen 
lähijaksoille ilman kustannuksia. Jos tu-
kihenkilöä ei löydy, niin kouluttajat aut-
tavat tukihenkilön löytämisessä tarvit-
taessa.
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.  
Ilmoittautumiset 28.2. mennessä ja li-
sätiedot: Suomen Vammaisurheilu ja 
–liikunta VAU ry, Tuomas Törrönen, tuo-
mas.torronen@vammaisurheilu.fi, puh. 
050 408 6152, www.vammaisurheilu.fi.
Järjestäjä: Suomen Vammaisurheilu ja 
–liikunta VAU ry.

Lähde mukaan 
Nuori toimija 
-koulutukseen

Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU ry sekä Suomen suurin am-
matillinen erityisoppilaitos Am-
mattiopisto Luovi ovat sopineet 
monivuotisesta yhteistyöstä. Tavoit-
teena on viedä monipuolista ja laaja-
alaista vammaisurheilua eteenpäin 
yhteisvoimin ja yhteisin ajatuksin. 
Yhteistyö näkyy monilla eri osa-alu-
eilla. Ammattiopisto Luovi on muka-
na VAU:n tapahtumissa sekä luovut-
taa vuosittain viisi Luovi-stipendiä 

innostuneille nuorille urheilijoille. 
Ensimmäiset Luovi-stipendit (1 000 
euroa) luovutettiin vammaisurhei-
lun Junior Games -kisojen yhtey-
dessä marraskuussa Jyväskylässä. 
Stipendin saivat Pyry Nopsanen, 
Helsinki (jalkapallo), Mikael Natu-
nen, Järvenpää (uinti), Heidi Torn, 
Mikkeli (sokkopingis), Jenny Kärk-
käinen, Helsinki (ratsastus) ja Satu 
Tiilikainen, Joutseno (istumalento-
pallo).
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Luovin viestintäpäällikkö Susanna Kangas (vas.) ja Luovin johtaja Tarja Mänty 
(oik.) jakoivat ensimmäiset Luovi-stipendit Junior Games -kisojen yhteydessä.
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TEKSTI: TUOMAS TÖRRÖNEN
KUVA: MIKKO VäHäNIITTY

Kevään Junior Games –kisat järjes-
tetään Kuortaneen urheiluopistolla 
13.-14. huhtikuuta 2011. Mukana 
ovat liikunta-, näkö- ja kehitysvam-
maiset sekä elinsiirron saaneet nuo-
ret. Kevätkisojen lajeina ovat maali-
pallo, uinti, boccia, puhallustikka ja 
salibandy sekä uutena lajina keilailu. 
Ohjelmassa ovat perinteiseen tapaan 
myös avajaiset sekä vauhdikas bile-
keilailu.

Kilpailuluokat
Junior Games -kisoihin voi osallis-
tua liikunta-, näkö- ja kehitysvam-
maisten luokkiin. Kisoissa on myös 
avoin luokka, johon voivat osallistua 
esim. elinsiirrokkaat tai erityistä tu-
kea tarvitsevat nuoret. Yläikäraja on 
18 vuotta. Uinnissa, keilailussa ja pu-
hallustikassa kilpaillaan alle 13-vuo-
tiaiden (1999 ja myöhemmin synty-
neet) ja yli 13-vuotiaiden (1993-1998 
syntyneet) sarjoissa. Tytöt ja pojat 
samassa sarjassa. Kaikissa muissa la-
jeissa kilpaillaan yhdessä ikäsarjas-
sa. HUOM! Salibandyssa joukkueessa 
saa olla yksi yli 18-vuotias pelaaja.

Lajit
Näkövammaisten lajeina ovat uinti, 
maalipallo, boccia, keilailu ja puhal-
lustikka. Liikuntavammaisten pyö-
rätuolinkäyttäjien lajeina ovat uinti, 
boccia, puhallustikka, keilailu ja sali-
bandy. Kävelevien (itsenäisesti/apu-
välinein liikkuvat) liikuntavammais-

Tervetuloa Junior Games –kisoihin Kuortaneelle!
ten ja avoimen luokan lajeina ovat 
uinti, boccia, maalipallo, salibandy, 
keilailu ja puhallustikka. Kehitysvam-
maisten lajeina ovat salibandy, uinti 
maalipallo, boccia, keilailu ja puhal-
lustikka.

Palkinnot
Kaikki osallistujat saavat Junior Ga-
mes -diplomin. 13-18-vuotiaiden 
sarjoissa (puhallustikka, keilailu ja 
uinti) kolme (3) parasta kilpailijaa 
saavat Junior Games -mitalin. Kaik-
ki alle 13-vuotiaat ja nuoremmat 
kilpailijat (puhallustikka, keilailu ja 
uinti) saavat osallistumismitalin. Li-
säksi joukkuelajeissa (maalipallo, sa-
libandy, boccia, uintiviesti) palkitaan 
kolme (3) parasta joukkuetta Junior 
Games -mitaleilla osallistujien iäs-
tä riippumatta ja voittajajoukkueille 
jaetaan myös pokaalit. Junior Games 
-kisojen Paras Kannustus –kiertopal-
kinto (joka on täynnä karkkia!) jae-
taan kannustavimmalle ja karnevaa-

lihenkisimmälle ryhmälle. Palkinto 
jaetaan päättäjäisissä.

Majoitus ja ruokailu
Pyörätuolinkäyttäjille majoitukset 
soveltuvat parhaiten Rasti-rivitalossa 
ja Honkalan alakerroksessa. Lisäksi 
majoitusta on varattu Rantamajasta, 
Ritolasta ja Koskelasta sekä Liikunta-
hotellista. Opistotason hinnat: ma-
joitus aamiaisella 41 euroa, lounas 
tai päivällinen 10,60 euroa, iltapala 
(ke 13.4.) 5,30 euroa, täysihoitovuo-
rokausi 62 euroa (päivällinen, aami-
ainen, lounas). Liikuntahotellin hin-
nat: majoitus aamiaisella 62 euroa, 
lounas tai päivällinen 10,60 euroa, il-
tapala (ke 13.4.) 5,30 euroa, täysihoi-
tovuorokausi 83 euroa (päivällinen, 
aamiainen, lounas). Keskiviikkona 
13.4. on myös mahdollisuus varata il-
tapala ennakkoon. Iltapala on tarjol-
la klo 20.00-21.00. Majoitus- ja ruo-
kalippuvaraukset on syytä tehdä 
etukäteen. Majoitusvaraukset teh-
dään suoraan Kuortaneen urheilu-
opistolle, puh. (06) 516 6209/Leena 
Suomela. VAU:n tekemät majoitus-
varaukset ovat voimassa vain 25.3. 
asti nimellä Junior Games.

Ilmoittautumiset 25.3. mennessä ja 
lisätiedot: Suomen Vammaisurheilu 
ja –liikunta VAU ry, Tuomas Törrönen, 
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsin-
ki tai tuomas.torronen@vammaisur-
heilu.fi, puh. 050 408 6152.

Vammaisurheilun Junior Games 
-syyskisat kilpailtiin jälleen marras-
kuussa upeissa puitteissa Jyväskylän 
Hipposhallissa yhteistyössä Jyväs-
kylän kaupungin ja eri oppilaitosten 
kanssa. Ennätysosanottajamäärä, lä-
hes 400 lasta ja nuorta, pääsi päivän 
aikana kilpailemaan kolmiottelussa 
sekä sokkopingiksessä ja sukkula-
viestissä. Kilpailulajien lisäksi tarjolla 
oli oheisohjelmaa Sporttitorilla ja To-
sikulmanoja kaikille -jumpparadalla.
Keskipäivällä virallisen osuuden ai-
kaan avajaisissa oli kilpailijoilla kun-
non kisafiilistä ja äänijänteet olivat 

Junior Games –syyskisoissa oli fiilistä!
kovilla avajaismarssin aikana. Ava-
jaisten aikana julkistettiin myös ensi 
kertaa jaettavat Luovi-stipendit vii-
delle nuorelle vammaisurheilijalle. 
Kisatoimitsijat suorituspaikoilla toi-
mivat kiitettävän hyvin ja palautet-
takin saatiin kisareissusta ainakin yh-
deltä äidiltä.
- Ihan tuntuu, että poika kasvoi Jy-
väskylän reissulla ainakin 50 senttii… 
Ainakin ryhti on niin erilainen, jotta 
jo vieraammatkin huomaavat!
Kiitos kaikille Junior Games –kisafii-
liksessä mukana olijoille!
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TEKSTI: AIJA SAARI PIIRROS: PETTERI TIKKANENVipanat liikkuvat

VIPANAVINKKI

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

TEKSTI: AIJA SAARI
KUVA: TARJA JAVANAINEN-LEVONEN 

OHJAAJAVINKKI

Lumi!
Lumestä ja jäästä saa loihdituksi mo-
nenlaista talvikivaa. Olennaista on 
oikea ja sään mukainen pukeutumi-
nen, minkä jälkeen lumileikit maistu-
vat. Lumikasoihin voi louhia mahta-
via tunneleita ja luolia koko perheen 
voimin ja nauttia lämpimät kaakaot 
omassa luolassa. Jäätyneistä lohka-
reista voi muotoilla muureja ja pat-
saita. Taikamaailman voi viimeistellä 
karamelliväreillä jäälle tai jäätynee-
seen lumen pintaan maalaten. 

Luistelutuki on näppärä apuväline 
pystyluistelun opetteluun.  Voit an-
taa kunnan liikuntatoimelle vinkin, 
että niitä hankittaisiin yleisöluistelu-
radoille kaikkien käyttöön. Tuki on 
periaatteessa hyvin yksinkertainen, 
kuvailee SOLIA-toimintaa pyörittävä 
Jukka Parviainen. Tee-se-itse-mies 
pyöräyttää tuen helposti ruostumat-
tomasta teräksestä, kuten kuvassa 
porilaiselta luisteluradalta. Tavalli-
nen potkukelkka sopisi muuten hy-
vin tueksi, mutta luistelupotku vaatii 
leveämmät jalakset.     
Vuokrattavia tukia löytyy SOLIA:lta 
yhteensä kahdeksan ja Malikkeel-
ta kuusi. SOLIA:lla on kaksi erilaista 
mallia, Malikkeella myös kyynärtu-
ellinen sekä rollaattorista itse tehty 
tuki. Jukka muistuttaa kuitenkin, että 
tuet ovat kovassa käytössä näin tal-
visaikaan. Tukea ostettaessa kannat-
taa miettiä onko tarvetta korkeuden 
säätöön.  Tukia myyvät Seilox Sport 
ja Kickbike.  
Kurkista kuvia erilaisista tukimalleis-
ta www.valineet.info –sivujen kautta. 

Luistelu-
tuki

Tutun liikkeen, pelin tai leikin harjoitte-
lua voi piristää uusilla välineillä ja ide-

oilla. Lasten liikuntakerhojen ohjaajat 
jakavat näillä sivuilla vinkkejä toisilleen.
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Koko perheen soveltavan liikunnan 
talvirieha järjestetään 2. huhtikuu-
ta 2011 klo 12.00-16.00 Oulun Nal-
likarissa. Yhteistyökumppaneina 
ovat Oulun kaupunki sekä eri vam-
maisjärjestöt. 
Lisätiedot: VAU, Sari Kuivas, puh. 
0400 285  530 ja Oulun Invalidien 
Yhdistys ry, Jussi Lotvonen, puh. 
0440 836 838 ja Oulun kaupungin 
erityisliikunta, Virpi Rajala, puh. 
044 703 8042.

Koko perheen 
soveltavan 
liikunnan 
talvirieha 
Oulussa

Lasten leiri Villingissä

Suomen Mielenterveysseuran Per-
heliikunnan koordinointi –hankkeen 
johdolla on toteutettu perheliikun-
nan vinkkikortit yhteistyössä valta-
kunnallisen perheliikuntaverkoston 
www.perheliikunta.fi kanssa. Kortti-
sarjassa on mukana 11 eri järjestöä, 
joista jokainen on laatinut yhden 
perheliikunnan vinkkikortin johon-
kin vuoden aikaan sovellettuna. Vink-
kikorteissa on hyödynnetty Suomen 
neljä vuodenaikaa talvi, kevät, kesä 
ja syksy. Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry:n laatima vinkkikort-
ti perheliikuntaan on kortti numero 
4 eli huhtikuun kortti keväällä. VAU:n 
kortin nimi on Läheltä Liikkeelle ja 
kortissa hyödynnetään gps-paikan-
ninta perheen yhteisellä lenkillä.

Sata nopeinta saa 
vinkkikortit omaksi!
Korttisarja sisältää tietoa sekä vinkke-
jä perheiden yhdessäoloon ja liikku-
miseen. Kortit on tarkoitettu kaikille 
perheiden yhdessäolosta ja yhdessä 
liikkumisesta kiinnostuneille. Ne on 
suunniteltu perheiden, isovanhem-
pien, kummien kuin myös lasten ja 

Perheliikunnan 
vinkkikortit

perheiden kanssa 
työskentelevien käyt-
töön. Liikkukaa, har-
rastakaa, hassutel-
kaa ja hullutelkaa 
yhdessä! Liikunta 
tarjoaa vauhdikasta 
yhdessäoloa, iloa 
ja riemua, naurua 
ja läheisyyttä, elä-
myksiä, oivalluksia 
ja oppimista koko 
perheelle. Kort-
tisarja on ladat-
tavissa netistä 
pdf-muodossa 
(www.mielen-
terveysseura.fi/
materiaalit).
VAU tarjoaa 
j ä s e n j ä r j e s -
töilleen ja 
perheliikun-
nasta kiin-
nostuneille 
100 kpl vinkkikort-
teja veloituksetta käyttöön. 
Toimi nopeasti ja tilaa Perheliikun-
nan vinkkikortit osoitteesta 
toimisto@vammaisurheilu.fi.

Helsingin ja Uudenmaan Näkö-
vammaiset ry:n perinteinen lii-
kunnallinen lasten leiri järjeste-
tään 20.-23. kesäkuuta 2011 
Lomakoti Villingissä Helsingissä.  
Leiri on tarkoitettu 6-16-vuotiail-
le lapsille ja nuorille. HUN tukee alle 
16-vuotiaiden jäsentensä sekä jä-
senten lasten (jotka voivat olla myös 
näkeviä) osallistumista leirille. Näi-
den osallistujien leirimaksu koko 
leiriltä on 55 euroa/ lapsi. Leirimak-
su sisältää majoituksen, ruokailut, 
ohjelman sekä matkat Linnanmä-
en retkellä (ranneke omakustantei-
nen). Mukaan pääsevät myös muut 

kuin edellä mainitut leirin kohde-
ryhmät, mutta heiltä peritään leiri-
maksun lisäksi lomakodin ensi ke-
sän hinnaston täysihoitomaksut. 
Leiriohjelmassa on liikuntaa, pele-
jä ja leikkejä, saunomista ja uimista.  
Ilmoittautumiset huhti-toukokuun 
aikana HUN:iin: liikuntakoordinaat-
tori Jenni Blomqvist, puh. 040 178 
8858, jenni.blomqvist@hun.fi. Ilmoit-
tauduttaessa on kerrottava lapsen 
nimi, ikä, uimataito, ruoka-aineal-
lergiat, huoltajien yhteystiedot sekä 
muut asiat, jotka leiriohjaajien on 
hyvä tietää. Leiriläisille lähetetään ke-
säkuussa leirikirje.



Tervetuloa VAU:n 
verkkopalveluun
www.vammaisurheilu.fi

Näiden ohjeiden avulla 
pystyt suunnistamaan 
sujuvasti Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta 
VAU ry:n verkkopalve-
lussa osoitteessa www.
vammaisurheilu.fi.

1. Etusivu
Etusivulta saat perustiedot VAU:sta 
ja näet tuoreimmat uutiset ja ta-
pahtumat. Keskipalkissa on lisäksi 
nostoja tärkeistä tapahtumista ja 
hankkeista, joissa VAU on mukana 
(kuvassa Pajulahti Games ja Sport-
tiklubi).

2. VAU
VAU-välilehdessä on tarjolla tar-
kemmat tiedot siitä, mitä Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 
on, mitä se tekee ja miten siihen voi 
olla yhteydessä.

3. Harrasteliikunta
Harrasteliikunta-sivuilta löydät 
paitsi VAU:n tarjoamat moninaiset 
harrasteliikunnan mahdollisuudet 
myös tiedot VAU:n aluetoiminnas-
ta sekä kattavan selvityksen Sovel-
tavan liikunnan apuvälinetoiminta 
SOLIA:sta.

4. Lajit
Lajit-sivuilta löydät tarkat tiedot 
kaikkien VAU:n koordinoimien lä-
hes 40 lajin toiminnasta: säännöt, 
luokittelu-tiedot, tulokset, yhteys-
tiedot ja informaation leireistä, kil-
pailuista ja tapahtumista.

5. Tapahtumia
Tapahtumia-välilehden alta löydät 
VAU:n tapahtumakalenterin, jonka 
kautta pääset ilmoittautumaan kil-
pailuihin ja tapahtumiin sekä saat 
niistä tarvitsemasi lisätiedot.

6. Lapset ja nuoret
Lasten ja nuorten toimintaa toteu-
tetaan VAU:ssa Sporttiklubin alla. 
Sporttiklubin toiminnasta saat tie-
toa Lapset ja nuoret -sivuilta, joista 
löytyy informaatiota myös lasten ja 
nuorten omista Junior Games -kil-
pailutapahtumista sekä Nuori toi-
mija -koulutuksesta.

7. Materiaalit
Materiaalit-sivuilta voit tilata muun 
muassa vammaisurheiluun ja -lii-
kuntaan liittyviä oppaita, videoita 
ja välineitä. Lisäksi sivuilta löytyy 
runsaasti ladattavia materiaaleja, 
kuten lomakkeita ja ohjeita.

1. 2. 3. 4. 5.

11.
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6. 7. 8.

9.

8. Lehti
Lehti-sivun alta löytyvät kaikki il-
mestyneet Vammaisurheilu & -lii-
kunta -lehdet pdf- ja html-versioi-
na. Sivuilta voi myös tilata lehden 
kotiinsa, tehdä osoitteenmuutok-
sen ja antaa palautetta sekä juttu-
vinkkejä.

9. Ajankohtaista
Ajankohtaista-palkissa on näkyvil-
lä VAU:n tuoreimmat uutiset, jois-
sa kerrotaan muun muassa suo-
malaisten vammaisurheilijoiden 
menestyksestä maailmalla sekä tu-
levista tapahtumista. Kaikki uutiset 
-linkistä löytyvät vanhemmat uuti-
set.

10. Tapahtumakalenteri
Tapahtumakalenteri-palkissa on 
esillä lähiaikoina järjestettävät kil-
pailut, leirit, tapahtumat ja koulu-
tukset. Kaikki tapahtumat -linkin 
takaa näet koko tapahtumakalen-
terin.

11. Alapalkki
Sivuston alapalkista löytyvät VAU:n 
osoite- ja yhteystiedot sekä tiivis 
ohjepaketti tiedotusvälineille.
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Leo-Pekka Tähti
laji: ratakelaus (100 m, 200 m)
syntymäaika: 22.6.1983
asuinpaikka: Pori
luokitus: T54 (pyörätuoliluokka)
seura: Porin Tarmo
valmentaja: Juha Flinck
kotisivut: www.leopekkatahti.com

3 paralympiakultaa (100 m, 200 m)
1 paralympiapronssi (200 m)
1 MM-kulta (100 m)
1 MM-hopea (200 m)
2 MM-pronssia (100 m, 200 m)
2 EM-kultaa (100 m, 200 m)

100 m ME 13,76.

Maailmanmestari 2011
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Kuntoillen TEKSTI: JUKKA PARVIAINEN

Uuden liikunnan apuvälineen käyt-
tö on aina uusi ja haasteellinen ko-
kemus. Siksi SOLIA on kouluttanut 
jo 13 vertaisohjaajaa liikunnan apu-
välineiden kokeilijoiden avuksi. Ver-
taisohjaaja voi tukea välinekokeilua 
asiakkaan niin halutessa. Yhdessä te-
kemällä on mahdollisuus parempaan 
välinekokeiluun.
Oikein käytetyt ja säädetyt liikunta-
välineet helpottavat liikkumista ja 
ovat turvallisia. Kun välineet lähete-
tään, SOLIA huoltaa ja säätää välineet 
valmiiksi mahdollisimman hyvin kul-
lekin käyttäjälle sopivaksi. Välineiden 
säätäminen on kuitenkin aina hyvin 
yksilöllistä, kunkin käyttäjän ominai-
suudet ja resurssit ovat omanlaisen-
sa: toinen käyttäjä tykkää toisenlai-
sista säädöistä kuin toinen. Usein 
joudutaan tekemään kompromisseja 
esimerkiksi mukavuuden ja käytettä-
vyyden välillä. Toisia välineitä voidaan 
säätää enemmän kuin toisia, joitakin 
välineitä ei tarvitse juurikaan säätää. 
Välineet ovat turvallisia oikein käytet-
tyinä. Välineitä pitää käyttää vain nii-
den käyttötarkoituksiinsa, joten esi-
merkiksi hiihtokelkalla ei saa laskea 
laskettelurinteessä. Tarvittavia suo-
javarusteita täytyy osata käyttää ja 
väline tulee tarkistaa ennen käyttöä.  
Näiden asioiden huomioiminen ja 
monet muut seikat tekevät sovelta-

SOLIA on kouluttanut 13 vertaisohjaajaa
Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA:n kou-
lutetut vertaisohjaajat tukevat ja auttavat välineiden 
kokeilussa lähellä kotipaikkakuntaa. Vertaisohjaajaan 
voi ottaa yhteyttä ja kysyä vinkkiä tai saada tukea vä-
linekokeilussa. Vertaisohjaajan kanssa voi sopia myös 
tapaamisesta välinekokeilun merkeissä.

van liikunnan apuvälineiden kokei-
lukäytöstä haasteellisen. Avuksi ko-
keilutoiminnan haasteisiin on luotu 
vertaisohjaajaverkosto. 

Osaamista ja 
erikoisosaamista
Vertaisohjaaja Jyry Loukiainen on 
saanut asiakkailta kommentteja eri-
laisista tapahtumista:
- Moni on kertonut, että on paljon 
helpompi lähteä kokeilemaan väli-
nettä, kun joku näyttää ja opastaa 
käyttöä. Talvitapahtumassa mum-
mot olivat ihmeissään ja tohkeissaan, 
mitä kaikkea on olemassa ja kun pe-
rinteiset potkukelkat ovat uudistu-
neet niin paljon. Ja kesätapahtu-
massa näki paljon iloisia ilmeitä, kun 
pääsi kokeilemaan kaikkia ihmeelli-
siä välineitä. 
Koulutuksissa ohjaajina ovat toimi-
neet lajien huippuosaajat ja SOLIA:n 
omat työntekijät. SOLIA:n vertais-

ohjaajat ovat kouluttautuneet 
käyttämään mm. erilaisia pyöriä, 
pienpelejä, hiihto-, luistelu- ja jää-
kiekkokelkkoja yms. Lisäksi kullakin 
on omia erityisosaamisalueita, jotka 
löytyvät VAU:n verkkopalvelusta. Ota 
rohkeasti yhteyttä vertaisohjaajaan! 
Vertaisohjaajien lisäksi SOLIA:n vä-
lineasioissa opastavat myös SOLIA:n 
apuvälineneuvoja ja SOLIA:n toimin-
tayksiköiden vastuuhenkilöt.

Näppäile nettiin

Lisätietoja SOLIA:sta ja vertaisoh-
jaajista löydät osoitteesta: www.
vammaisurheilu.fi/fin/harrastelii-
kunta/solia.

Ota rohkeasti yhteyttä: SOLIA, 
apuvälineneuvoja, Jukka Parviai-
nen, jukka.parviainen@vammais-
urheilu.fi, puh. 045 630 2065.

SOLIA on saanut lahjoituksena kak-
si uutta pyörää. Kilpakäsipyöräilijä 
Jani Peltopuro lahjoitti vanhan kil-
pakäsipyöränsä SOLIA:lle. Pyörä läh-
ti heti talvikaudeksi pitkäaikaiseen 
käyttöön uudelle mahdolliselle tule-
vaisuuden kilpapyöräilijälle. Kesällä 
pyörä tulee taas normaalisti johon-
kin SOLIA:n vuokraamoon vuokra-
pyöräksi. 
Toinen lahjoitettu pyörä on kotimai-
nen tandempolkupyörä Madison. 
Rovaniemeläisen Lappset Group 
Oy:n Risto Ikäheimo halusi lahjoit-
taa merkkipäivälahjanaan SOLIA:lle 

SOLIA:lle lahjoituksena kaksi uutta pyörää
TEKSTI: JUKKA PARVIAINEN

Rovaniemen yksikköön sijoitettavak-
si tandempolkupyörän. Innokkaa-
na pyöräilijänä tunnettu Ikäheimo 
ajatteli, että pyörästä olisi monel-
le SOLIA:n käyttäjälle hyötyä Rova-
niemellä. 
SOLIA ottaa mielellään lahjoitukse-
na uusia ja käytettyjä urheilun apu-
välineitä. Jotkut välineet menevät 
SOLIA:n vuokrauskäyttöön, mutta 
osa käytetyistä välineistä päätyy suo-
raan välineen tarvitsijalle pitkäaikai-
seen käyttöön.
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Info

TEKSTI: TARU SCHRODERUS
KUVAT:  OSKU KUUTAMO

Pajulahden soveltavan liikunnan 
osaamis- ja resurssikeskuksessa pro-
jektipäällikkönä työskentelevä Osku 
Kuutamo oli positiivisesti yllättynyt 
aktiivisten osallistujien määrästä. Yli 
60 seminaarivieraan kesken käytettiin 
paljon mielenkiintoisia puheenvuoro-
ja, jotka herättivät runsaasti keskuste-
luja soveltavan liikunnan vuokraamo-
toiminnan merkityksestä ja tarpeista 
nyt ja tulevaisuudessa.
- Mukana oli paljon sellaisia, jotka 
ovat olleet mukana toiminnassa koko 
vuokraamotoiminnan historian ajan 
sekä mm. opiskelijoita, joilla oli tuo-
re näkökulma asiaan. Koko porukan 
kesken syntyi runsaasti hyviä ajatuk-
sia ja ehdotuksia siitä, miten liikunnan 
ja urheilun apuvälineiden saantia voi-
taisiin yhä edelleen helpottaa. Loppu-
yhteenvedossa päädyttiin siihen, että 
apuvälineiden parissa työskentelevi-
en yksittäisten toimijoiden – SOLIA:n, 
Maliken ja Pajulahden – tulisi yhdistää 
voimansa, tehdä ehdotus toiminnan 
kehittämisestä ja viedä sitä rohkeasti 
valtion hallinnon suuntaan.
Yhteistyön kehittämisen kannalla oli 
myös seminaarin puheenjohtajana 
toiminut opetus- ja kulttuuriministe-
riön erityisliikunnan suunnittelija Kari 
Koivumäki.
- Oli erittäin valaisevaa kuulla apuvä-
lineiden tämän hetkisestä tilanteesta, 

”Apuvälinetoimijoiden tulisi yhdistää voimansa”

Joulukuun alussa Liikuntakeskus Pajulahdessa järjestetys-
sä soveltavan liikunnan vuokraamotoiminnan seminaa-
rissa esiteltiin liikunnan apuvälinetoimintaa, toimijoita ja 
välineitä sekä pohdittiin uusia, asiakaslähtöisiä toiminta-
tapoja toiminnan kehittämiseksi. Avainteemaksi nousi yk-
sittäisten toimijoiden voimien yhdistäminen.

saada tietoa välinevuokrauksen verk-
kopalvelusta ja tutustua apuvälinei-
siin konkreettisesti paikan päällä. Ti-
laisuus avasi niin minun kuin monen 
muunkin paikalla olleen mieltä ajatte-
lemaan, miten apuvälinetoimintaa pi-
täisi lähteä kehittämään. Jonkinlainen 
yhteinen foorumi, jossa asioita poh-
ditaan ja viedään eteenpäin, on syytä 
perustaa, Koivumäki sanoi.
Osku Kuutamon mukaan asia ei ole 
kuitenkaan aivan niin yksioikoinen 
kuin voisi olettaa.
- Ongelmana on välineiden riittämät-
tömyys. Mitä enemmän jaamme tie-
toa, sitä enemmän syntyy kysyntää, 
johon meillä ei ole resursseja vastata. 
Keskeisillä toimijoilla, SOLIA:lla, Mali-
keella ja Liikuntakeskus Pajulahdella 
on hiukan yli 500 apuvälinettä. Vuok-
rausmäärät ovat noin 14 000 vuoro-
kautta vuodessa. Kun tyypillinen lai-
na-aika on 2-3 viikkoa, se tarkoittaa, 
että tiettyjä, suosituimpia välineitä ei 
riitä millään kaikille haluaville.

”Verkostoituminen parasta”
Pajulahti-hallissa erilaisia liikunnan 
apuvälineitä testannut SOLIA:n Jo-
hanna Alppi piti verkostoitumista se-
minaarin parhaana antina.
- Oli myös varsin valaisevaa kuul-
la apuvälineitä päivittäin käyttävien 

henkilöiden käytännön kokemuksia 
niiden kanssa toimimisesta, SOLIA:n 
välinevuokraamossa Lapin Urheilu-
opistolla Rovaniemellä työskentelevä 
Alppi sanoi.
Kynnys ry:ssä arkkitehtina toimivaa 
Nina Kilpelää työllistää tällä hetkellä 
mm. VAU:n kanssa toteutettava yhtei-
nen Este-hanke. 
- Katson asioita esteettömiä tiloja tar-
vitsevan henkilön näkökulmasta. Mi-
ten esimerkiksi urheiluhalli toimii, jos 
siellä järjestetään pyörätuolikoripallo-
peli, jos pukuhuoneet ovat eri kerrok-
sessa tai jos koko hallissa on vain yksi 
esteetön WC? 
Invalidiliitossa järjestötoiminnan suun-
nittelijana toimiva Aila Peräjoki piti 
seminaarin antia hyvänä, mutta ko-
rosti, että välinekeskustelun oheen 
tulisi nostaa myös retuperällä oleva 
vammaisten kuljetuspalvelujen orga-
nisointi.
- Ei välineistä ole mitään iloa, jos vam-
mainen ei pääse niiden luokse, hän 
totesi.

Soveltavan 
liikunnan osaamis- 
ja resurssikeskus
Soveltavan liikunnan osaamis- ja 
resurssikeskus -hanke on Euroo-
pan aluekehitysrahaston osittain 
rahoittama, kolmivuotinen pro-
jekti. Projektin aikana perustetaan 
Soveltavan liikunnan osaamis- ja 
resurssikeskus Liikuntakeskus Pa-
julahteen yhteistyössä mm. Päijät-
Hämeen ja Kymenlaakson alueen 
oppilaitosten ja erityisliikuntajär-
jestöjen kanssa. 
Soveltavan liikunnan osaamis- ja 
resurssikeskus toteuttaa sovelta-
vaa tutkimusta ja kehittää uusia 
toimintamalleja yli maakuntarajo-
jen tapahtuvan liikunnan ja liikku-
misen apuvälineiden saatavuuden 
ja käytön ohjaukseen. Hankkeen 
tavoitteena on lisätä hyvinvointi-
palvelujen saavutettavuutta ja es-
teettömyyttä, jossa kohderyhmänä 
ovat sekä palveluja tarjoavat oppi-
laitokset, kunnat, yritykset ja kol-
mas sektori että yksittäinen kulut-
taja.
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Kuntoillen

Lumipäivä

Talviliikuntapäivien Lumipäivä järjes-
tetään lauantaina 12. maaliskuuta 
2011 klo 10.00-15.00 Ski Tornimäessä 
(Metsäsairilantie 4). Lumilauantai on 
koko perheen liikuntatapahtuma, jos-
sa jokainen voi liikkua mieleisellään 
tavalla lumella lasketellen, hiihtäen, 
pulkkaillen tai vaikkapa lumessa kieri-
en. Ski Tornimäki tarjoaa mahdollisuu-
den kelkka- ja pystylasketteluun, pulk-
kalaskuun tai muuten vain ulkoiluun.
Tapahtumassa on mahdollista kokeil-
la lumikenkäilyä, pelata kahvipannu-
kurlingia, kokeilla pysty- tai kelkkalas-
kettelua ja kelkkahiihtoa sekä laskea 
pulkkamäkeä ja kokeilla lumenveis-
toa.

VAU:n Talviliikuntapäivät Mikkelissä 
- tule mukaan liikkumaan!

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää 
Talviliikuntapäivät 12.-13. maaliskuuta 2011 Mikke-
lissä. Talviliikuntapäivät on kaikille näkö-, liikunta- ja 
kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille ja dialyy-
sipotilaille avoin harrastetapahtuma. Ohjelmassa on 
sekä harrasteliikuntaa että lajikokeiluja. Vuoden 2011 
Talviliikuntapäivien harrasteosuus painottuu talvisiin 
lajeihin ja joukkuelajeista on tänä vuonna mukana sa-
libandy.

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@vammaisur-
heilu.fi, puh. 040 565 1001.

Salibandy
Salibandykokeilu järjestetään lau-
antaina 12. maaliskuuta 2011 klo 
10.00-12.00 Kattilasillan koululla 

(Laajalammintie 20), jossa on mah-
dollisuus kokeilla salibandya osaa-
vien ohjaajien kanssa. Mukaan 
pääsevät niin pystypelaajat kuin säh-
köpyörätuolinkin käyttäjät. Saliban-
dykokeilu on maksuton.
Talviliikuntapäivien aikana järjeste-
tään myös VAU:n SM-kilpailuja 12.-
13.3., joista löytyy lisätietoa lehden 
sivuilta 46-50 sekä VAU:n verkkopal-
velusta (www.vammaisurheilu.fi).

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@vammaisur-
heilu.fi, puh. (09) 4257 9824. Illallinen 
tulee maksaa VAU:n tilille 25.2. men-
nessä: SAMPO FI1580018710023586. 
Tiedoksi viestikenttään ”2206/il/osal-
listujan nimi”.
Majoitus: Cumulus Mikkeli (Mikon-
katu 9), puh. (015) 20511, kiintiön 
varaustunnus ”Talviliikuntapäivät” 
on mainittava varauksen yhteydes-
sä (sis. buffet-aamiainen): 1 vrk 76 
euroa/vrk/1hh standard, 85 euroa/ 
vrk/2hh standard tai inva-huone, 100 
euroa/vrk/2hh superior tai 2 vrk 140 
euroa/vrk/1hh standard, 158 euroa/
vrk/2hh standard tai inva-huone, 188 
euroa/vrk/2hh superior. Sokos hotelli 
Vaakuna (Porrassalmenkatu 9), puh. 
(015) 202 01, kiintiön varaustunnus 
”BSUO110311” on mainittava vara-
uksen yhteydessä (sis. buffet-aami-
ainen): 77 euroa/vrk/1hh, 85 euroa/
vrk/2hh, 97 euroa/vrk/1hh superior-
huone, 105 euroa/vrk/2hh superior-
huone.
Lisätiedot Talviliikuntapäivistä: VAU, 
Teemu Lakkasuo, teemu.lakkasuo@
vammaisurheilu.fi, puh. 040 565 
1001.
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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. 
Festareilla pelataan, voimaillaan, ul-
koillaan ja virkistäydytään. Sporttifes-
tarit on tarkoitettu noin 20-40-vuotiail-
le liikunta-, näkö- ja kehitysvam maisille 
sekä elinsiirron saaneille henkilöille ja 
dialyysipotilaille, jotka haluavat kokeil-
la sporttia eri muodoissa. 
Viikonlopun hinta on 80 euroa/osal-
listuja. Mukaan tulevalle henkilökoh-
taiselle avustajalle/oppaalle hinta on 
50 euroa. Hinta sisältää sänkypaikan 
2 hengen huoneessa, ruokaa mahan 
täydeltä, vakuutuksen sekä ohjelman 
mukaiset sporttiosuudet. 
Ilmoittautumiset 7.3. mennessä ja 
lisätiedot: Tiina Siivonen, tiina.sii-
vonen@vammaisurheilu.fi, puh. 040 
833 4869. 
Järjestäjä: Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU ry, 
www.vammaisurheilu.fi.

Apuvälinekirja
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry:n Aija Saari ja Jukka Parviainen ovat 
olleet mukana kirjoittamassa uutta apu-
välinekirjaa. Uuden kirjan on toimittanut 
usean kirjoittajan teksteistä Anna-Liisa 
Salminen ja kustantanut Kehitysvam-
maliitto ry.
Kirja on tarkoitettu sosiaali- ja terve-
ydenhuollon ammattilaisille ja opis-
kelijoille. Kirjasta löytyy tietoa apu-
välinepalveluista, apuvälinetarpeen 
arvioinnista ja käytön seurannasta 
sekä lisäksi apuvälineitä esitellään eri 
apuvälineryhmittäin. Kirjassa esitte-
lyssä ovat mm. erilaiset pyörätuolit, 
pyörät ja leikinapuvälineet. 
Tilaukset: 
http://kauppa.kehitysvammaliitto.fi.

Minustako VAU:n 
vapaaehtoinen?
Kiinnostaako vammaisurheilu? Löytyykö innostusta opasjuoksija-
na, valmentajana, tuomarina tai ohjaajana toimimiseen. Tule mukaan 
VAU:n toimintaan! Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro mikä Sinua kiinnos-
taa!
Ilmoittaudu mukaan: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, 
toimisto@vammaisurheilu.fi.
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Anna-Liisa Salminen (toim.)

Apuvälinekirja

Sportti-
festarit Lohjalla

Sherborne on liikunnan täydennys-
koulutusta liikunnanohjaajille, eri-
tyisryhmien ohjaajille sekä kasva-
tusalan ammattilaisille. Veronica 
Sherbornen kehittelemä liikuntame-
netelmä eli SDM (Sherborne Deve-
lopmental Movement) on kokonais-
valtainen harjoitusmenetelmä, joka 
tukee monipuolisesti motoriikan ja 
sosiaalisten taitojen kehittymistä. 
SDM-menetelmä on alun perin ke-
hitetty kehitysvammaisten lasten ja 
aikuisten tarpeisiin, mutta monipuo-
lisuutensa ja muunneltavuutensa 
ansiosta sitä käytetään laajasti sekä 
yleis- että erityisopetuksessa niin 
kouluissa kuin päivähoidossakin. Me-
netelmä soveltuu hyvin myös aikuis-
ten ja iäkkäiden liikuntaan.

Suositut Sherborne-koulutukset 2011
VAU järjestää SDM-perus- ja jatko-
kursseja tilauksesta. Lisätiedot: Aija 
Saari, puh. 040 506 4208, aija.saari@
vammaisurheilu.fi.

2011 peruskurssit 
Oulu 18.-19.3.
Lisätiedot: kirsi.stalnacke@oamk.fi
Ylöjärvi 25.-26.3. 
Lisätiedot: sirkka.tilvis@pshp.fi
Raisio 16.-17.9.
Lisätiedot: karita.toivonen@liiku.fi

2011 jatkokurssit
Oulu 23.-24.9.
Lisätiedot: kirsi.stalnacke@oamk.fi 
Raisio 11.-12.11.
Lisätiedot: karita.toivonen@liiku.fi
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Suomi 
meets Norja 
–seminaari 
Helsingissä
Disability sport, from integration to 
inclusion–seminaari järjestetään 15.-
16. maaliskuuta 2011 Helsingissä 
(SLU-talo, Radiokatu 20, 2.krs). Työ-
seminaarissa pohditaan integraation 
ja inkluusion prosessien ongelmia ja 
haasteita vammaisurheilun näkökul-
masta norjalais-hollantilais-suoma-
laisnäkökulmista.  Seminaarikieli on 
englanti. Vapaa pääsy (sis. kahvin).
Ilmoittautumiset 7.3.mennessä ja 
lisätiedot: VAU, Aija Saari, aija.saari@
vammaisurheilu.fi tai Suomen Para-
lympiakomitea, Kimmo Mustonen, 
kimmo.mustonen@paralympia.fi.
Järjestäjät: Suomen Vammaisurhei-
lu ja –liikunta VAU ry ja Suomen Para-
lympiakomitea.
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Svenska sidor ÖVERSäTTNING AV SVENSKA SIDOR åSA ÖHRMAN

TExT: LAURI JAAKKOLA

Ilkka Tuomisto fick sin första para-
lympiska medalj - brons i sprintski-
dåkning för rörelsehandikappade - i 
Vancouver våren 2010. Samlingen i 
prisskåpet hos Tavastkyrobon utö-
kades med pokalen för årets han-
dikappidrottare 2010, som Tuomis-
to mottog på VAU:s prisgala. Vid 
VAU:s prisgala i början av januari 
uppmärksammades också tre han-
dikappidrottare med priser för 
årets idrottsprestation. Katja Kar-
jalainen fick VM-brons i ridning för 
synskadade. Mikko Kuusisto åkte 
sig till VM-guld i slalom och stors-
lalom samt silver i super-G i tran-
splantations-VM. Timo Averjanov 

bowlade i sin tur hem tre guldme-
daljer från Special Olympics Sum-
mer Games i Warszawa. Vid prisut-
delningen fick Averjanov dessutom 
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Ka-
levas vandringspokal.
Finlands landslag i elrullstolsinne-
bandy, som fått VM-brons, fick vid 
VAU:s prisgala två pokaler. Timo 
Nikkinen valdes till årets träna-
re och målvakten Atso Ahonen till 
årets unga idrottare.
Till årets aktör 2010 valdes Pet-
ri Helander från Esbo, som redan 
i flera års tid startat och utvidgat 
fotbollsverksamhet för funktion-
shindrade personer i Finland.

Sätt dit en 

TExT: OUTI LINDROOS

Sakkunnig i jämställdhetsarbete gillar nätverk

TExT: LAURI JAAKKOLA

Finländsk framgång blev höjdpunkten  i 
tävlingsevenemanget Pajulahti Games

Den långvariga motionspåverkaren, 
forskningschefen Kaisu Laasonen, 
fick årets pris för jämställdhetsarbe-
te inom motion och idrott, Piikkarit-
priset. Priset som delades ut för sex-
tonde gången är Undervisnings- och 
kulturministeriets årliga erkännande 
för jämställdhet mellan könen inom 
motion och idrott. Priset uppgår till  
4 000 euro.

– Det fina och exemplariska arbe-
te som pristagarna har utfört är ett 
viktigt verktyg när det gäller att 
hålla jämställdhetsdiskussionen le-
vande inom idrottskulturen. Prista-
garna har också inspirerat nya och 
gamla aktörer, såväl kvinnor som 
män, att vara aktiva i jämställdhets-
frågan, sade kultur- och idrottsmi-
nister Stefan Wallin vid prisutdel-

ningen.
Forskningschefen Kaisu Laasonen 
anser att motion på lokalnivå, i 
hemmet och i föreningar är synner-
ligen viktigt.
– Vi borde få motionens hela spekt-
rum att fungera så att enskilda män-
niskor skulle ha en verklig frihet att 
välja vad, var och när de motione-
rar.

Den internationella tävlingen Paju-
lahti Games, som firades för första 
gången, visade genast sin potential 
att utvecklas till en årligen återkom-
mande tradition. Evenemanget, som 
ordnades av VAU, samlade tävlings-
deltagare inom fem grenar från värl-
dens alla hörn, men våra inhemska 
toppar inom de olika grenarna kom 
inte att bli utomstående i den högk-
lassiga kraftmätningen.

– Evenemanget var lyckat och den 
respons vi fick av deltagarländerna 
var positiv. Pajulahti fungerar bra 
som tävlingsplats i och med att täv-
lingsplatserna är så nära varandra. 
Positivt var också att representanter 
för olika handikappgrupper deltog, 
konstaterade chefen för tävlingseve-
nemanget Hannele Pöysti.
I männens goalballturnering visade 
finländarna att de hör till grenens 

absoluta elit. Laget vann under led-
ning av elittrion Petri Posio–Erk-
ki Miinala–Jarno Mattila alla sina 
fem matcher som spelades under 
veckoslutet och fick en ypperlig start 
på året som kulminerar i höstens EM-
tävlingar. även Hanna Vilmi stod 
på sig och tog en turneringsvinst i 
showdown.
Närmare information: 
www.pajulahtigames.fi.

bra typ!

år 2011 har utlysts till Europaåret 
för frivilligarbete. Under temaåret 
tackar VAU alla dem som arbetar 
med motion och idrott på frivillig 
basis för det viktiga arbete de ut-
fört. Känner du till någon frivilligar-
betare som är värd ett pris? En do-
mare, instruktör, tränare, assistent, 
motionsansvarig, klassificerare, ut-
bildare, funktionär eller annan. Sätt 
dit en bra typ!
Närmare information på adressen: 
www.vammaisurheilu.fi.

Ilkka Tuomisto är årets 
handikappidrottare
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TExT: TUOMAS TÖRRÖNEN

Projektet Sporttiklubi Treeni inleds

TExT: OUTI LINDROOS

I idrottsföreningarna gör man saker tillsammans

TExT: HEIDI LEHIKOINEN

Korgbollsgläjde för alla i PuHu

Förutom att forska i föreningsverk-
samhet har idrottssociologen Pasi 
Koski dessutom deltagit i verksam-
heten. Han, om någon, känner till 
att man fäster sig vid en förening av 
många olika orsaker.
– Till en början blir man engagerad, 
sedan tar man itu med gemensam-
ma krafter och sedan etableras verk-
samheten. Slutligen, i det sista ske-
det, koncentrerar man sig på något 
nytt eller så tynar verksamheten så 
småningom bort.

Oberoende av idrottsföreningarnas 
ålder eller idrottsgren förändras inte 
utgångspunkterna för verksamhe-
ten, fastän strukturerna för verksam-
heten och människornas livsrytm 
med tiden har förändrats.
– Man deltar i föreningsarbete för att 
kunna göra saker tillsammans. Nu-
förtiden ligger tyngdpunkten i id-
rottsföreningar mer än tidigare på 
att uträtta saker och ting. Människor-
na har mycket varierande behov av 
att motionera och idrotta.

Koski har många roller inom motion 
och idrott. Han verkar som medlem i 
den idrottsvetenskapliga sektionen i 
statens idrottsråd.
– Jag stödjer och uppmuntrar till 
motion och idrott. Därför funderar 
jag också över hur jag som forskar 
är med i spelet. Allt sedan 1980-talet 
har Koski med hjälp av sociologiska 
och pedagogiska metoder under-
sökt motion och idrott i skolan, moti-
on för barn och ungdomar och olika 
områden inom medborgaraktivitet.

I korgbollsföreningen PuHu Junio-
rit i Vanda är handikappidrottarna 
en naturlig del av föreningens verk-
samhet. Då idrott och föreningsverk-
samhet står i centrum, är rättigheter-
na och skyldigheterna desamma för 
alla.
I PuHu har sedan 2005 verkat grup-
pen Sisu, för personer med utveck-
lingsstörning. Från första början har 
allt löpt på ett naturligt sätt. I det 
praktiska arbetet har de ivriga och 
ihärdiga tränarna visat att verksam-
heten ger föreningen mervärde, 
och att det inte är frågan om något 

mer märkvärdigt än att entusiastiska 
barn och ungdomar vill träna i gott 
sällskap.
– Via föreningen får vi möjlighet att 
skapa integration. Här förverkligas 
även jämlikhet och för många är det 
en positiv upplevelse att få tillhöra 
en känd förening, säger Pirjo Pellik-
ka.
Också rullstolskorgboll har sedan en 
längre tid tränats i PuHu. Ari Kon-
tkanen har varit aktiv inom korg-
bollsverksamheten, förutom som 
spelare har han också deltagit i före-
ningens verksamhet.

– Vi är ett lag bland andra lag. I jäm-
förelse med andra har vi bara olika fi-
nansieringsmöjligheter. I föreningen 
har man förhållit sig till oss som till 
alla andra lag. Enligt verksamhetsle-
daren Danny Jansson har det varit 
lätt att hålla i gång både verksamhe-
ten med rullstolskorgboll och Sisu-
gruppen tack vare att de ansvariga 
har skött sitt arbete så väl.
– Verksamheten kräver vissa ans-
trängningar och arbetstimmar, men 
utbytet är sin tur mångfaldigt. Vi är 
stolta över våra lag och de ger före-
ningen mervärde.

Inom motion och idrott för barn och 
ungdomar har VAU:s verksamhetso-
mråde för barn och ungdomar och 
verksamhetsområdet för tävlings- 
och elitidrott förenat sina krafter och 
utarbetat ett treårigt projekt Sport-
tiklubi Treeni för åren 2011–2013. 
Projektet inleds med elrullstolsinne-
bandy, boccia, korgboll, goalball och 
blindpingis.
Grensektionerna har inom varje gren 

tillsatt en egen sportklubbsträna-
re, vars uppgift är att främja barn- 
och ungdomsverksamheten inom 
grenarna. Inom VAU verkar Tuomas 
Törrönen som huvudcoach för ung-
domsverksamhetens del och Sami 
Övermark, som grenkoordinator.
Målet med projektet är detsam-
ma inom varje gren; fler unga med 
i grenarna och fler tränande unga 
med i verksamheten! Inom ramen 

för projektet ordnas även evene-
mang, där olika grenar presenteras, 
samt grenläger. I samarbete med Lii-
kuntakeskus Pajulahti produceras 
även material som stödjer olika slag 
av grenträningar för ungdomar.
Närmare information: Tuomas Tör-
rönen, 050 408 61 52, tuomas.torro-
nen@vammaisurheilu.fi.
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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.

VAU:N TAPAHTUMAKALENTERI 2011

VERONICA SHERBORNEN KEHITTÄMÄ 
SDM-MENETELMÄ

Soveltavaan liikuntaan on tarjolla runsaasti erilaisia apuvä-
lineitä. Niiden käyttö lisää esimerkiksi liikuntavammaisen 
mahdollisuuksia monipuoliseen liikkumiseen. Neliväriseen 
ja runsaasti kuvitettuun kirjaan on koottu keskeisimmät lii-
kuntavälineet ja niiden käyttötarkoitukset esimerkein. Kun 
välineet ovat tuttuja, voi niiden käytöstä tulla luonteva osa 
liikuntaharrastusta.
Kirja on tarkoitettu terveydenhuollon ja liikunta-alan am-
mattilaisille, etenkin fysioterapeuteille ja toimintaterapeu-
teille, liikunnanohjaajille ja -opettajille sekä kuntoutus- ja 
hoitoalan ammattilaisille. Se on hyvä tietolähde myös apu-
välinealan yrityksille, lääninhallituksille sekä liikuntaseuroille 
ja -yhdistyksille. Kirjan kirjoittajat ovat soveltavan liikunnan 
asiantuntijoita.
Hinta: 10 euroa + toimituskulut.

Videolla kuvataan kolmen vaikeas-
ti vammaisten lasten ja nuorten ryh-
män harjoitustilanteita. Harjoitukset 
soveltuvat mille tahansa ryhmälle sel-
laisenaan tai muunneltuna, ja haastet-

ta riittää myös yleisopetuksen tarpei-
siin. Videon kantavana periaatteena 
on se, että myös vaikeasti vammaisel-
la lapsella ja nuorella on oikeus itse-
näiseen, haasteelliseen suoritukseen 

ja erilaisiin rooleihin. Ponnistelun tu-
loksena syntyvän onnistumisen ilo nä-
kyy läpi koko videon. Suomenkielinen 
dvd ja opasvihko.
Hinta: 25 euroa + toimituskulut

SOVELTAVAN LIIKUNNAN 
APUVÄLINEET

SDM-MENETELMÄ VAIKEASTI VAMMAISTEN JA AUTISTISTEN LASTEN 
LIIKUNNASSA

VAU:n tapahtumakalenterista löydät vuoden 2011 ta-
pahtumat kilpailuista leireihin ja koulutuksista erilaisiin 
tapahtumiin. Tapahtumakalenterin sivuilta löytyy myös 
monipuolisesti eri tahojen yhteystietoja – lajijaostot, kan-
sainväliset vammaisurheilujärjestöt, VAU:n työntekijät ja 
erilaiset työryhmät…
Hinta: maksuton.

Videolla on kuvaus kolmen ryhmän harjoitustilan-
teista. Kooste on valittu eri teemojen keskeisistä, hy-
vin toimivista ja helposti muunneltavista harjoituk-
sista. Suomenkielinen dvd ja opaskirja.
Hinta: 20 euroa + toimituskulut.
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Hiihdon	ja	ampumahiihdon	maailmancupin	avauskilpailu	järjestettiin	15.-23.	tammikuuta	2011	Vuokatissa.	Maija	Löy-
tynoja	 voitti	 molemmat	 kilpailunsa	 ampumahiihdon	 maailmancupissa.	 Ilkka	 Tuomisto	 oli	 parhaimmillaan	 hiihdon		
takaa-ajokilpailussa	sijoittuen	kolmanneksi.
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VAU:n uutisia 

VAU:N JÄSENEDUT 2011

VAMMAISURHEILU JA  
-LIIKUNTA -LEHTI 
Vammaisurheilun ja -liikunnan eri-
koislehti jäsenhintaan 20 euroa/vuosi.
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, 
toimisto@vammaisurheilu.fi, 
www.vammaisurheilu.fi

SENIORIKLUbIOHJAAJAN 
IDEAVIHKO JA pELIKORTIT 
Senioriklubiohjaajan materiaalipaket-
ti sisältää ohjaajan ideavihkon, jump-
pakortit, 5 harjoituskorttia ja jäsen-
kortin.
Hinta: VAU:n jäsenille 30 euroa, muil-
le 45 euroa.
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, 
toimisto@vammaisurheilu.fi

pALKINTOJA  
JÄSENETUHINTAAN
VAU ja Palkintotukku Oy ovat yhdessä 
suunnitelleet palkintokokoelman, jos-
sa palkinnot on yksilöity VAU:n omiksi 
tuotteiksi VAU:n logoa käyttäen.
1) Mitali D30, Hinta: 2,40 euroa/kpl, 
sisältäen 20 kaiverrusmerkkiä.
2) Numeropatsaat 1/2/3, Hinta: 5,40 
euroa/kpl, sisältäen kaiverruksen.
3) pokaali 11870, Hinta: 42 euroa/
3 pokaalin setti, sisältäen laattakaiver-
rukset.

Toimituskulut: mitalit enintään 40 
kpl: 5 euroa/lähetys, muut tuotteet ja 
mitalit yli 40 kpl: 11 euroa/lähetys.
Tilaukset: Palkintotukku Oy, Teolli-
suuskatu 21 (Vallila), 00510 Helsinki, 
puh.(09) 728 7330, myynti@palkinto-
tukku.fi, www.palkintotukku.fi.

GONIcE
VAU:n jäsenillä mahdollisuuden ostaa 
joko pelkät lennot tai lentoihin yhdis-
tettynä myös hotelliyöpymisen ja au-
tonvuokrauksen VAU:n matkamyyn-
tisivuston (www.gonice.com/vau) 
kautta edulliseen hintaan.  
Lisätiedot: www.i2enetwork.org/vau 
ja GoNice asiakaspalvelu, matka@
gonice.com.

bOccIApALLOT
Viralliset Mamaku-bocciapallot ilman 
välikäsiä jäsenhintaan 360 euroa (+ 
postituskulut 15 euroa), muille 380 eu-
roa (+ postituskulut 15 euroa).
Tilaukset: Harri Lindblom, puh. 044 
361 7353, harri.lindblom@vammaisur-
heilu.fi.

ALENNUKSIA  
TEVELLASTA
Tevella Oy:n normaalihintaisista tuot-
teista -10% alennus – ei koske säästö- 

ja nettohintaisia tuotteita (VAU:n jäse-
nyys mainittava tilattaessa).
Tilaukset: Tevella, puh. (03) 380 5300, 
www.tevella.fi.

ALENNUKSIA  
I-pUODISTA
i-puodin kaikki kuuma-/kylmä-
tuotteet toukokuun 2011 loppuun 
asti -25%, muut tuotteet -10 %.  
Tilaukset: Tarja Pohjonen, puh. 050 
352 4531, tarja.pohjonen@invalidiliit-
to.fi, www.i-puoti.fi.

TEOSTO JA  
GRAMEx-SOpIMUS
SLU on solminut Teoston ja Gramexin 
kanssa sopimuksen järjestäytyneessä 
liikuntatoiminnassa julkisesti esitet-
tävän musiikin tekijänoikeuskorvaus-
ten hoitamisesta.  Sopimuksen sisältö 
kattaa myös kaikki VAU:n jäsenet. Mu-
siikin julkinen esittäminen järjestäy-
tyneen liikuntatoiminnan osalta on 
vapaata. Sopimukset ovat voimassa 
31.12.2012 asti. Kaikesta tallentami-
sesta pitää sopia erikseen Teoston ja 
Gramexin kanssa.
Lisätiedot: http://www.slu.fi/jasen-
jarjestoille/sopimukset_musiikin_
julkisesta_e/

VAU:n toimistolla 
henkilömuutoksia

VAU:n lajikoordinaattoreiden
lajivastuut muuttuvat
VAU:n lajikoordinaattoreiden 
lajivastuut muuttuivat vuo-
den 2011 alusta lähtien. Isoim-
mista kokonaisuuksista Han-
nele pöysti vastaa jatkossa 
integraatiolajeista, Elina Ho-
lopainen Special Olympics 
-lajeista, Sami Övermark 
palloilulajeista ja Harri Lind-

blom elinsiirtoväen lajitoi-
minnasta. Tarkemmat lajivas-
tuut löytyvät sivulta 47.

Vuoden 2011 alusta lähti-
en Special Olympics Finland 
-kokonaistoiminnasta vastaa 
Riikka Juntunen.

Lajikoordinaattori Suvi Aho jäi 
vuodeksi vuorotteluvapaalle 
17. tammikuuta 2011 lähtien. 
Suvin tehtäviä hoitaa vuorot-
teluvapaan ajan Sami Över-
mark, puh. 044 753 5138, sami.
overmark@vammaisurheilu.fi.
Viestintäassistentti Eeva paa-
sikari siirtyi muihin tehtäviin jo 
viime vuoden puolella ja uute-
na viestintäassistenttina aloit-

ti 3. tammikuuta 2011 Lauri 
Jaakkola, puh. 045 136 8695, 
lauri.jaakkola@vammaisurhei-
lu.fi.
Talousjohtaja pertti pousi jäi 
vuoden vaihteessa eläkkeel-
le. Uutena toiminnanjohtaja-
na aloitti jo syyskuussa Riikka 
Juntunen, puh. 0400 340 091, 
riikka.juntunen@vammaisur-
heilu.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
taloussihteeri, 
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

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

Elina Holopainen
lajikoordinaattori, 
puh. 045 139 7373, 
elina.holopainen@vammaisurheilu.fi
- Special Olympics -lajitoiminta: 
alppihiihto, bocce, golf, hiihto, 
jalkapallo, judo, keilailu, koripallo, 
lentopallo, lumikenkäily, melonta, 
purjehdus, ratsastus, salibandy, 
taitoluistelu, uinti, voimistelu ja 
yleisurheilu

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 harrasteliikun-
nan 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
- elinsiirtoväen lajitoiminta: 
alppihiihto, golf, hiihto, keilailu, 
lentopallo, lumikenkäily, petanque, 
pöytätennis, salibandy, soutu, 
sulkapallo, tennis, uinti ja 
yleisurheilu
- muut lajit: boccia, jousiammunta, 
pyörätuolitanssi, sulkapallo ja 
voimanosto

HALLINTO, TALOUS JA 
JÄRJESTÖTOIMINTA 
Riikka Juntunen
toiminnanjohtaja
puh. 0400 340 091, 
riikka.juntunen@
vammaisurheilu.fi
- toiminnan johtaminen
- hallinto- ja talousasiat
- Special Olympics -toiminta

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

Sami Övermark
lajikoordinaattori, 
puh. 044 753 5138, 
sami.overmark@vammaisurheilu.fi
(Suvi Ahon vuorotteluvapaan 
sijainen 17.1.2011 lähtien)
- lajit: jalkapallo, kelkkajääkiekko, 
koripallo, lentopallo, 
pyörätuolirugby ja salibandy
- Sporttiklubin Treeni-hanke

Lauri Jaakkola
viestintäassistentti, 
puh. 045 136 8695, lauri.
jaakkola@vammaisurheilu.fi
- viestinnän suunnittelu
- verkkopalvelun päivitys
- graafinen suunnittelu
- Vammaisurheilu & -liikunta 
–lehden toimittaja

KILpA- JA HUIppU-URHEILU
Hannele pöysti
toimialapäällikkö, 
puh. 050 517 6151, 
hannele.poysti@vammaisurheilu.fi
- kilpa- ja huippu-urheilun 
koordinointi
- lajiliittointegraatio: alppihiihto, 
ampumaurheilu, curling, golf, 
hiihto, judo, purjehdus, pyöräily, 
pyörätuolitennis, pöytätennis, 
soutu, uinti ja yleisurheilu
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KILpAILUKUTSUJA

ALppIHIIHTO

ALppIHIIHTOKILpAILUT                  
Liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten sekä elinsiirron saanei-
den laskijoiden alppihiihtokilpailut järjestetään 13. maalis-
kuuta 2011 klo 12.00 alkaen Mikkelin Tornimäessä VAU:n Talvi-
liikuntapäivien yhteydessä. Kilpailut järjestetään aamupäivän 
aikana, tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Lajina on 
pujottelu. Kilpailut ovat osa Talviliikuntapäivien ohjelmaa eikä 
erillistä osallistumismaksua peritä. Kilpailuihin tulee ilmoittau-
tua etukäteen.
Ilmoittautumiset 4.3. mennessä: Juhana Heikkala, juhana.
heikkala@gmail.com, puh. 040 803 7142.
Lisätiedot: Sanna Hänninen, sanna@naaranlahti.fi, puh. 044 
359 3736 tai Juhana Heikkala, juhana.heikkala@gmail.com, 
puh. 040 803 7142.

bOccIA

HÄRMÄ bOccIA
Härmäin Invalidit ry. järjestää 26. helmikuuta 2011 klo 9.00 al-
kaen boccian avoimet joukkuekilpailut Alahärmän koulukes-
kuksessa (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, ant-
ti.porre@gmail.com. Paikalla järjestetty ruokailu. Omia palloja 
mukaan.

pOHJANMAAN ALUEMESTARUUSKILpAILUT 
(HENK. KOHT.)
Kyrönmaan Invalidit ry järjestää avoimet boccian henkilökoh-
taiset aluemestaruuskilpailut 19. maaliskuuta 2011 alkaen klo 
9.00 Isonkyrön liikuntahallissa.
Sarjat: luokat 1-3, naiset, yleinen ja 70-vuotiaat.
Osallistumismaksu on 10 euroa/henkilö ja se maksetaan tilille 
472710-215022.
Ilmoittautumiset 16.3. mennessä ja lisätiedot: Sauli Kujala, 
Perttiläntie 733, 61550 Orismala, puh. (06) 472 4519. Omat pal-
lot mukaan.

Ix HARJAVALTA bOccIA
Harjavallan Seudun Invalidit ry järjestää boccian avoimet pari-
kilpailut 19. maaliskuuta 2011 klo 9.00 Nakkilan Liikuntakes-
kuksessa (Kuntopolku 1).
Sarjat: yleinen, naiset ja luokat 1-3. Parin ei tarvitse kuulua sa-
maan yhdistykseen.
Osallistumismaksu on 12 euroa/pari ja se maksetaan Harja-
vallan Seudun Invalidit ry:n tilille: FI1221091800014403.
Ilmoittautumiset 14.3. mennessä: Harjavallan Seudun Inva-
lidit ry, Keskustie 5 A 3, 29200 Harjavalta, puh. (02) 537 3671, 
044 087 7020, haseinva@dnainternet.net.
Lisätiedot: Jaakko Ketonen puh. 0400 864 639. Omat pallot ja 
mittatikut mukaan. Kilpailupaikalla mahdollisuus ruokailuun.

VI REVONTULIbOccIA  
Tampereen Seudun Invalidit ry järjestää VI Revontuliboccian 
9.-10. huhtikuuta 2011 Lomakeskus Revontulessa, Hankasal-
mella. Lomakeskus sijaitsee valtatie 9 varrella. Kilpailut alkavat 
lauantaina klo 10.00 ja jatkuvat sunnuntaina klo 9.00.

Sarjat: luokat 1-3 parikilpailu (parin ei tarvitse kuulua samaan 
yhdistykseen) ja yleinen sarja joukkuekilpailu.
Osallistumismaksu on 12 euroa/pari ja 15 euroa/joukkue ja 
se maksetaan Tampereen Seudun Invalidit ry:n tilille: 114630-
871571. Maksaessasi ilmoita maksava yhdistys.
Majoitus: Lomakeskus Revontuli, puh. (014) 844 8291. Vara-
tessasi mainitse Revontuliboccia. Hinta 40 euroa/2-3 hengen 
huone tai lomamökki (4 hlöä/mökki). Esim. lauantaina päivälli-
nen, sunnuntaina lounas, pakettihinta 63 euroa. Sovi ruokailu 
majoitusta varatessasi oman tarpeen mukaan. Yhden hengen 
huonelisä 15 euroa/vrk. Artistina Topi Sorsakoski.
Ilmoittautumiset 2.4. mennessä ja lisätiedot: Lasse Mäkinen, 
Tampereentie 480, 33880 Lempäälä, teemu.makinen2@gmail.
com. Omat pallot ja mittatikut mukaan.

WILLIMIES bOccIA
Etelä-Saimaan Invalidit ry järjestää avoimen Willimies Boccian 
joukkueille 16. huhtikuuta 2011 Sammonlahden liikuntahal-
lissa klo 10.00 (Ruskolahdenkatu 7). Luokkien 1-3 pelaajien hy-
vityspisteet käytössä.
Osallistumismaksu on 15 euroa/joukkue ja se maksetaan 5.4. 
mennessä tilille: SHB 313130-1208008.
Ilmoittautumiset 5.4. mennessä: Etelä-Saimaan Invalidit Ry, 
Mikonsaarentie 15, 53300 Lappeenranta, puh. 0400 987 346, 
paivi.huhtiniemi@esitsto.inet.fi.
Majoitusvaraukset: Loma- ja kokoushotelli Marjola, puh. (05) 
452 4160.
Lisätiedot: Etelä-Saimaan Invalidit Ry, Marjatta Hirvikallio, 
puh. 040 776 6388. Omat pallot mukaan. Paikan päällä puffet-
ti ja arpajaiset.

bOccIAN SM-KILpAILUT (HENK. KOHT.)
Rauman Invalidit ry järjestää boccian sisäkenttien henkilökoh-
taiset SM-kilpailut 14.-15. toukokuuta 2011 Eurajoen jäähal-
lilla (Kirkkotie 274). Kilpailut alkavat lauantaina klo 9.30 ja jat-
kuvat sunnuntaina klo 9.00.  Osanottovarmistus molempina 
päivinä alkaen klo 8.30. Finaalit pelataan yhdellä kentällä/sarja.
Sarjat: luokat 1-3, naiset, yleinen ja seniorit. Kilpailuissa on 
käytössä säännöissä mainitut hyvityspisteet. Mikäli seniorit sar-
jaan ilmoittautuu vähemmän kuin 7 osanottajaa, pelaajat jae-
taan sukupuolensa mukaisesti joko naisten tai yleiseen sarjaan, 
jollei ilmoittautumisen yhteydessä muuta pyydetä. Kilpailuissa 
pelataan A-finaali (voittaja Suomen mestari) ja B-finaali (sijoi-
tukset 7-12).  Osallistumismaksu on 16 euroa/hlö ja se mak-
setaan Rauman Invalidien tilille: Länsi Suomen Osuuspankki 
563000-2269400.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 10.4. mennessä: Marko Yliklee-
mola, markoyk@gmail.com tai Koivulankatu 16, 26200 Rauma. 
S-postilla ilmoittautuneille lähetetään kisainfo noin kaksi viik-
koa ennen kilpailua.
Majoitus: Eurajoen kristillinen opisto (Koulutie 4, pelipaikal-
ta 800 m), puh. (02) 868 0516, opisto@eko.fi, hinta 31,50 euroa/
hlö/vrk/2hh (sis. aamupala). Majoitusvaraukset 3.4. mennessä, 
mainitse Boccia.
Lauantaina kilpailujen päätyttyä opistolla iltajuhla, jossa nau-
titaan Kivikylän maukasta grillipossua. Hinta 10 euroa/hlö (sis. 
grillipossu, salaatit, leivät ja ruokajuoma: maito, vesi tai kotikal-
ja). Ilmoita osallistumisesi iltaruokailuun ilmoittautumisen yh-
teydessä. Omat pallot. Kilpailupaikalla mahdollisuus ruokai-
luun.

www.vammaisurheilu.fi
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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 sunnun-
taina perinteisellä.

Kilpailuluokat, -sarjat ja -matkat: 
B1-B3, B4= näkövammaiset, LW2-9= liikuntavammaiset (pysty-
luokat), Lva= liikuntavammaiset avoin (pystyluokka), K= kehi-
tysvammaiset, 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
N ja M yli 50v - La: sprintti 1km, 5 km Su: 2,5 km (omissa luo-
kissaan)
N ja M yli 60v - La: sprintti 1km, 5 km Su: 2,5 km (omissa luo-
kissaan)
Näkö- ja liikuntavammaisten alle 20-vuotiaiden sekä N ja M 
yleisessä sarjassa yhdistetyissä kilpailuluokissa B1–B3, LW2–9 
sekä LW10–12 käytetään IPC:n vuosittain julkaisemaa %-hy-
vitysjärjestelmää tuloslaskennassa. T/P 20-vuotiaiden sarjoi-
hin voivat osallistua vuonna 1991 tai sitä myöhemmin synty-
neet 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 ai-
kaisemmin syntyneet kilpailijat.
Sprintit hiihdetään sarjoittain yhteislähtöinä ja muut matkat 30 
s. väliaikalähdöllä. Kilpailun tarkempi aikataulu on nähtävissä 
ilmoittautumisajan päätyttyä osoitteessa www.mikkelinhiihta-
jat.fi ja tiedusteltavissa VAU:n toimistolta, puh. (09) 4257 9824, 
toimisto(at)vammaisurheilu.fi. Palkintojenjako suoritetaan kil-
pailupäivänä kilpailupaikalla. Kilpailuissa noudatetaan VAU:n 
maastohiihdon SM-kilpailusääntöjä.
Osallistumismaksu on 8 euroa/päivä ja se maksetaan 25.2. 
mennessä Mikkelin Hiihtäjät ry:n tilille: ESOP 527104-4156751. 
Viitteeksi kilpailijan nimi ja VAU SM 2011. Jälki-ilmoittautumis-
maksu on 24 euroa/päivä ja se tulee maksaa 8.3. mennessä sa-
malle tilille. 
Ilmoittautumiset ilmoittautumislomakkeella 25.2. mennes-
sä osoitteessa www.vammaisurheilu.fi/fin/tapahtumia tai pos-
titse: Mikkelin Hiihtäjät ry, Runeberginaukio 4, 50100 Mikkeli. 
Huom! Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 8.3. mennessä, 
maksu kolminkertainen. 
Ilmoittautumislomakkeen voi tarvittaessa tilata VAU:sta: Mai-
ja 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.
holopainen@vammaisurheilu.fi.
Huom! SM-kilpailut ovat osa VAU:n Talviliikuntapäiviä, joten 
katso gaalaillallisen ja majoituksen tiedot sivulta 38.

JOUSIAMMUNTA

JOUSIAMMUNNAN SM-KILpAILUT (SISÄ)
Jousiammunnan sisä-SM-kilpailut järjestetään 19. maaliskuu-
ta 2011 Lappeenrannassa. Ampumamatkana 18 metriä. Finaa-
lit ammutaan luokissa, joissa osallistujia 4 tai useampia. Harjoi-
tusammunta klo 10.30. Kilpailu alkaa klo 11.15.
Ilmoittautumiset 10.3. mennessä ja lisätiedot: Keijo Kallunki, 
puh. 0400 456 109, keijo.kallunki@elisanet.fi.

JOUSIAMMUNNAN YLEISTEN LUOKKIEN  
SM-KILpAILUT (SISÄ)
Oulun Jousimiehet järjestää jousiammunnan yleisten luokki-
en sisä-SM-kilpailut lauantaina 26. maaliskuuta 2011 Oulussa. 
Ampumamatkana on 18 metriä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: seuraa Jousiampujain liiton si-
vujen kilpailukalenteria www.jousiampujainliitto.fi/www/kil-
pailut2011.

JUDO

SOVELLETUN JUDON SM-KILpAILUT
Sovelletun judon SM-kilpailut järjestetään sunnuntaina 3. 
huhtikuuta 2011 Porvoossa.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: seuraa Judoliiton internetsivu-
ja www.judoliitto.fi.

KEILAILU

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 jouk-
kueita. Kilpailussa noudatetaan SM-kilpailusääntöjä.
Sarjat: näkövammaiset, kehitysvammaiset sekä elinsiirrok-
kaat ja dialyysipotilaat. Osallistumismaksu 30 euroa/jouk-
kue ja se on maksettava yhdistyksittäin Suomen Vammais-
urheilu ja –liikunta VAU ry:n tilille 18.2. mennessä: SAMPO 
FI1580018710023586. Viitteeksi ”2206/kj/yhdistyksen nimi”.
Ilmoittautumiset viimeistään 18.2. mennessä: VAU, Petri Räbi-
nä, puh. 050 596 5014, petri.rabina@vammaisurheilu.fi. Jouk-
kueen keilaajat on nimettävä ilmoittautumisen yhteydessä. 
Huom! SM-kilpailut ovat osa VAU:n Talviliikuntapäiviä, joten 
katso gaalaillallisen ja majoituksen tiedot sivulta 40.

KEILAcUp 2010-2011, SEITSEMÄS OSAKILpAILU
Keilacupin kauden 2010-2011 seitsemäs osakilpailu järjeste-
tään 12. maaliskuuta 2011 Mikkelissä (Patteristonkatu 1, puh. 
015 164 005). Kilpailut alkavat klo 10.00. Henkilökohtaiset kil-
pailuluokat 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. Tie-
doksi ”2206/kc/luokka/osallistujan nimi”. Ilmoittautumisen 
yhteydessä on selvittävä osallistujan nimi, kilpailuluokka ja 
yhteyshenkilö osoitetietoineen. Keilahallilla on ruokailumah-
dollisuus. Ruokailijat on myös ilmoitettava ilmoittautumisen 
yhteydessä (mainitse ruoka porokiusaus tai lohikiusaus).                         
Ilmoittautumiset 18.2. mennessä: VAU, Petri Räbinä, puh. 050 
596 5014, petri.rabina@vammaisurheilu.fi.
Huom! Keilacup on osa VAU:n Talviliikuntapäiviä, joten katso 
gaalaillallisen ja majoituksen tiedot sivulta 38.

Kilpailujen tulokset löytyvät VAU:n verkkopal-
velusta lajeittain (www.vammaisurheilu.fi). 

Tulokset ovat myös tilattavissa
kilpailujärjestäjältä tai VAU:n toimistolta.
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KEILAcUp 2010-2011, pÄÄTÖSOSAKILpAILU

Keilacupin kauden 2010-2011 kahdeksas osakilpailu ja samal-
la kauden päätöskilpailu järjestetään 16. huhtikuuta 2011 Jär-
venpään keilahallissa (Vanha Yhdystie 11) alkaen klo 9.00. Kil-
pailussa noudatetaan kauden 2010-2011 sääntöjä. Kaikilla 
keilaajilla tulee olla voimassa oleva urheiluluokitus B1-B4. Hen-
kilökohtaiset kilpailuluokat A, B, C, D ja E. Palkitaan jokaisen 
luokan 3 parasta sekä jokaisen luokan parhaan sarjan heittä-
nyt keilaaja. 
Ilmoittautumiset kirjallisesti 1.4. mennessä: Helsingin ja Uu-
denmaan Näkövammaiset/liikunta, PL 60, 00030 Iiris tai jenni.
blomqvist@hun.fi. Ilmoittautumisessa on selvittävä osanotta-
jan nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö yhteystietoineen. Il-
moita myös halukkuudesta keilata B1-keilaajan kanssa samalla ra-
dalla.
Osallistumismaksu on 22 euroa/kilpailija ja se on maksettava yh-
distyksittäin 6.4. mennessä tilille: Helsingin ja Uudenmaan Näkö-
vammaiset ry 800013-281285.
Keilahallilla on ruokailumahdollisuus (ruokana kinkkukiusaus, hin-
ta n. 10,50 euroa). Ruokailijat on ilmoitettava ilmoittautumisen yh-
teydessä.
Lisätiedot: Esa Martikainen, puh. 040 700 1444.

LENTOpALLO

LENTOpALLOTURNAUS
Kehitysvammaisten ja elinsiirron saaneiden lentopalloturnaus jär-
jestetään 13. maaliskuuta 2011 Mikkelissä VAU:n Talviliikuntapäi-
vien yhteydessä. Turnauspaikkana toimii Urheilupuiston yläaste 
(Anni Swanin katu 6). Turnaus on osa Talviliikuntapäivien ohjel-
maa, eikä erillistä osallistumismaksua peritä. Kilpailuihin tulee il-
moittautua etukäteen. Turnauksen aikataulu ilmoitetaan myö-
hemmin.
Ilmoittautumiset 4.3. mennessä ja lisätiedot: lajikoordinaattori 
Sami Övermark, sami.overmark@vammaisurheilu.fi.  
VAU:n Talviliikuntapäivien gaalaillallisen ja majoituksen tiedot si-
vuilta 38.

LUMIKENKÄILY
LUMIKENKÄILYN SpEcIAL OLYMpIcS -KILpAILUT
Lumikenkäilyn Special Olympics -kilpailut järjestetään lauantaina 
12. maaliskuuta 2011 Mikkelin Tornimäessä (Metsäsairilantie 4). 
Lajeina ovat 100 metriä ja 400 metriä.
Luokat: Kehitysvammaiset naiset ja miehet (Special Olympics), 
avoin luokka naiset ja miehet (kaikille vammaryhmille yhteinen).
Aikataulu: 11.00 luokittelukilpailu kehitysvammaisille 100 m 
(N/M), 11.30 varsinainen kilpailu kehitysvammaisille 100 m (N/M), 
12.00 avoin luokka 100 m (N/M), 12.30 kehitysvammaiset ja avoin 
luokka 400 m (N/M).
Osallistumismaksu: 5 euroa/laji, tulee maksaa 4.3.2011 men-
nessä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n tilille SAMPO 
FI1580018710023586. Viitteeksi ”lumikenkäily SO2011 ja urheili-
jan nimi”. Osallistumismaksuja ei palauteta, jos osallistuminen pe-
ruuntuu. Jälki-ilmoittautumismaksu Special Olympics -luokassa 
10 euroa/laji, maksetaan paikanpäällä. Avoimessa luokassa jälki-il-
moittautumismaksu 5 euroa/laji, maksetaan paikanpäällä.
Ilmoittautumiset 4.3. mennessä:  Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry, Radiokatu 20, 5 krs. 00240 HELSINKI, maija.etho-
len@vammaisurheilu.fi, puh. (09) 4257 9824. Ilmoittautumisessa 
tulee näkyä urheilijan nimi, luokka, laji sekä urheilijan tai mahdol-
lisen yhteyshenkilön yhteystiedot.
Lisätiedustelut: Mika Valavuori 040 456 0701, mika.valavuori@ki-
sakallio.fi
Huom! Kilpailut ovat osa VAU:n Talviliikuntapäiviä, joten katso 
gaalaillallisen ja majoituksen tiedot sivulta 38.

pILKKI

pILKIN SM-KILpAILUT
Pilkin SM-kilpailut järjestetään 13. maaliskuuta 2011 Heimarissa 
(Laitilantie 190), joka sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Mikkelis-
tä. Kilpailuaika on klo 10.00-14.00. Kilpailukeskus sijaitsee Loma- 
ja kokoushotelli Heimarissa (www.heimari.com).
Luokat: näkövammaisten luokat - miehet B1, naiset B1, miehet 
B2-B4 ja naiset B2-B4, miehet yleinen (avoin kaikille), naiset ylei-

Toni	 Piispanen	 kelasi	 yleisurheilun	 MM-kilpailuissa	 satasella	 MM-hopeaa	 ja	 200	 metrillä	 MM-pronssia.	 Suomen	 joukkue	 saavutti		
MM-kilpailuissa	kaikkiaan	neljä	mitalia,	sillä	Leo-Pekka	Tähti	voitti	omassa	luokassaan	satasella	MM-kultaa	ja	200	metrillä	MM-hopeaa.
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nen (avoin kaikille), opassarja yhdistetty miehet+naiset, joukkue: 
kolme vapaavalintaista pilkkijää samasta yhdistyksestä (avoin kai-
kille). Kilpailussa noudatetaan VAU:n SM-kilpailusääntöjä.
Ilmoittautumiset 18.2. mennessä ja lisätiedot: Teemu Lakkasuo, 
teemu.lakkasuo(at)vammaisurheilu.fi, puh. 040 565 1001.
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”.
Huom! SM-kilpailut ovat osa VAU:n Talviliikuntapäiviä, joten katso 
gaalaillallisen ja majoituksen tiedot sivulta 38.

pYÖRÄILY

KÄSIpYÖRÄKILpAILUT
Helsinki Cycle Club HCC järjestää ensimmäistä kertaa Suomessa 
käsipyöräkilpailun 12. maaliskuuta 2011. Kilpailut ajetaan pyöräi-
lyn Viking Line Kultainen Kampi ratakilpailujen yhteydessä Liikun-
tamyllyn juoksuradalla (Myllypurontie 1, Helsinki). Kilpailutoimis-
to aukeaa klo 15.00, radalle pääsee klo 16.00 ja kilpailut alkavat klo 
16.30. Kilpailuissa on käsipyöräilijöille avoin käsipyöräluokka, jo-
hon ovat tervetulleet kaikki käsipyöräilystä kiinnostuneet ajajat tai 
käsipyöräharrastajat tai lajista kiinnostuneet. Avoimen käsipyörä-
luokan matkana 200 m ja 1 km (1 ja 5 kierrosta).
Kilpailuaikataulu: 1. lähtö: 200 m aika-ajo, 2. lähtö: 1 km aika-ajo, 
3. lähtö: Viesti 3 x 200 m. Kilpailussa lasketaan pisteet yhteen ja 
sen kautta saadaan sijoitus.
Luokat: N/M10-N/M16, Na, M, M40 ja M60. Avoimet luokat 6- ja 
8-vuotiaille sekä käsipyöräilijöille. Avoimella luokalla ei ole vies-
tiä, se on vain 10-16-vuotiaille. Välitysrajoitus on kaikilla kilpailijoil-
la 512 cm.
Osallistumismaksu on 15 euroa/osallistuja. Ilmoittautumiset tu-
lee maksaa 7.3. mennessä CCH:n tilille: 101130-219013.
Ilmoittautumiset 7.3. mennessä ja lisätiedot: Pertti Sirén, Rekitie 
4 B 5, 00950 Helsinki, pertti.siren@kolumbus.fi, puh. 050 537 8930. 
Kilpailu kuuluu Rata Cup- ja Viesti cup- sekä Kultainen Kampi -kil-
pailuun. Järjestelyistä vastaa Cycle Club Helsinki.

RATSASTUS

VAMMAISRATSASTUSKILpAILUT
Vammaisratsastuskilpailut järjestetään 27. helmikuuta 2011 klo 
10.00 Huittisten Ratsas-tuskeskuksessa. 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, aloittelijaohjel-ma 2010), luokka 3 (ryhmä II, aloittelija-
ohjelma 2010), luokka 4 (ryhmä III, aloittelijaohjelma 2010), luokka 
5 (ryhmä IV, aloittelijaohjelma 2010 rata B). Kilpailuohjelmat kaik-
kiin luokkiin löytyvät järjestäjältä, sekä SRL:n nettisivuilta.
Osallistumismaksu on 15 euroa/luokka ja hevosvuokra 10 euroa/
luokka. Mikäli ratsastaja tarvitsee lainahevosen, hän huolehtii he-
vosen 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 Nä-kövammaiset Ratsastajat ry

VAMMAISRATSASTUKSEN   
KILpAILUHARJOITUKSET
Vammaisratsastuksen kilpailuharjoitukset järjestetään 17. huh-
tikuuta 2011 Ratsastuskoulu Pikkupihlajassa Tuusulassa klo 
11.00 alkaen. Kilpailukanslia aukeaa klo 10.00.
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n vammaiskilpailusääntöjä. Kil-
pailut ovat kilpailuharjoitukset. Ratsastajan tulee edustaa 
SRL:n jäsenseuraa, SOG tai muuta yhdistystä. Ratsastajalla on 
oltava vakuutus. Kaikki luokat ovat avoimia kaikille vammais-
ratsastajille myös omilla hevosilla. SRL:n luokitusta ei tarvi-
ta, joten jokainen voi osallistua mihin luokkaan haluaa omien 
taitojensa mukaisesti. Hevoset jaetaan etukäteen. Ratsastajat 
saavat kokeilla hevosta 20 min ennen omaa suoritustaan. Jos 
ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avustaja mu-
kanaan. Teknisenä asiantuntijana toimii Susanne Ursin. Kilpai-
lujen johtajana on Jenni Sirenius.
Luokat: luokka 1 (ryhmä 1A, aloittelijaohjelma 2010), luokka 2 
(ryhmä 1B, aloittelijaohjelma 2010), luokka 3 (ryhmä 2, aloitte-
lijaohjelma 2010), luokka 4 (ryhmä 3, aloittelijaohjelma 2010), 
luokka 5 (ryhmä 4, aloittelijaohjelma 2010). Kilpailuohjelmat 
kaikkiin luokkiin saa järjestäjiltä ja SRL:n nettisivuilta.
Lähtömaksu on 10 euroa/luokka ja hevosvuokra 10 euroa/
luokka. Maksut maksetaan kilpailukansliaan viimeistään 30 
min ennen luokan alkua.
Ilmoittautumiset 8.4. mennessä: Ratsastuskeskus Pikkupihla-
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ja, puh. 0400 817 706 tai sähköpostitse pikkupihlajanratsasta-
jat@gmail.com.
Majoitustiedustelut: Ratsastuskoulu Pikkupihlaja, puh. 0400 
817 706. Kilpailuihin tähtäävä valmennus pidetään Ratsastus-
koulu Pikkupihlajassa la 16.4. Ilmoittautumiset valmennukseen 
osoitetaan puhelimitse tai sähköpostitse suoraan Ratsastus-
koulu Pikkupihlajaan.
Lisätiedot: Susanne Ursin, p. 0400 817 706. Kilpailupaikalla on 
kahvio ja maksullinen ruokailumahdollisuus.
Yhteistyössä: Pikkupihlajan Ratsastajat ry, Suomen Vammais-
urheilu ja -liikunta VAU ry ja Näkövammaiset Ratsastajat ry.

RYTMINEN VOIMISTELU

RYTMISEN VOIMISTELUN  
SpEcIAL OLYMpIcS -KILpAILUT
Naantalin Voimistelijat ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry järjestävät rytmisen voimistelun Special Olympics -kilpailut 16. 
huhtikuuta 2011 alkaen klo 12.00 Naantalissa (Taimon koulu).
Kilpailutasot: yhdistetty N/M A, B sekä N1, N2, N3 ja N4. Tasoilla A, 
B ja 1 välineinä naru, vanne, pallo ja nauha. Tasoilla 2 ja 4 välinee-
nä vanne, pallo, keilat ja nauha. Tasolla 3 välineenä naru, pallo, kei-
lat ja nauha.
Osallistumismaksu on 10 euroa/laji ja se maksetaan 15.4. men-
nessä Naantalin Voimistelijoiden tilille: Naantalin OP 528402–
432181. Maksu tulee olla suoritettuna 15.4. mennessä.
Ilmoittautumiset 31.3. mennessä: Assi Aalto, puh. 050 3051885, 
assi_aalto@hotmail.com tai Johanna Roivanen, puh. 050 303 5591, 
johanna.roivanen@raseko.fi.
Lisätiedot: Assi Aalto, puh. 050 305 1885, assi_aalto@hotmail.com.

SOUTU

SISÄSOUDUN SM-KILpAILUT
Sisäsoudun SM-kilpailut järjestetään 11.-13. maaliskuuta 2011 
Helsingissä. Kilpailumatkana on 500 metriä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: seuraa Soutuliiton vammais-
soudun sivuja www.soutuliitto.fi/vammaissoutu.

SHAKKI

SHAKIN SM-TURNAUS
Shakin SM-turnaus järjestetään 25.-27. helmikuuta 2011 toi-
mintakeskus Iiriksessä, Helsingissä. Turnauksen aikataulu: 
1. kierros perjantaina 25.2. klo 17.30-21.30, 2. kierros lauantaina 
26.2. klo 10.00-14.00 ja 3. kierros klo 15.00-19.00 sekä 4. kierros 
sunnuntaina 27.2. klo 10.00-14.00  ja 5. kierros klo 15.00-19.00. 
Turnauksen perusteella jaetaan paikat shakin PM-kilpailuihin.
Osallistumismaksu on 10 euroa, joka maksetaan paikan päällä.
Majoitusta voi tiedustella Iiriksestä, puh. (09) 3960 4431. 
Ilmoittautumiset 18.2. mennessä: VAU, Petri Räbinä, puh.050 
596 5014, petri.rabina@vammaisurheilu.fi.
Lisätiedot: Arto Vuorinen, puh. (09) 3960 4006.

SOKKOpINGIS

SOKKOpINGIKSEN SM-KILpAILUT
Sokkopingiksen SM-kilpailut järjestetään 12.-13. maaliskuuta 2011 
Mikkelissä (Etelä-Savon ammattiopisto, Otavankatu 4). Sarjat: A- ja 
B-sarja.
Osallistumismaksu on 15 euroa/pelaaja ja se on maksettava yh-
distyksittäin Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry:n tilille 
19.2. mennessä: SAMPO FI1580018710023586. Maksun tiedoiksi 
”2206/so/osallistujien nimet sarjoineen”.
Ilmoittautumiset viimeistään 18.2. mennessä ja lisätiedot: VAU, 
Petri Räbinä, puh. 050 596 5104, petri.rabina@vammaisurheilu.fi.
Huom! SM-kilpailut ovat osa VAU:n Talviliikuntapäiviä, joten katso 
gaalaillallisen ja majoituksen tiedot sivulta 38.

Kehitysvammaisten	salibandyssa	pelattiin	kaksi	Suomi-Ruotsi	-maaottelua	Pajulahti	Games	-kilpailutapahtuman	yhteydessä.	Suomi	
jäi	niukasti	alakynteen,	sillä	Ruotsi	vei	molempien	otteluiden	voiton.
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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 
Harri Lindblom 
puh. 044 361 7353
harri.lindblom@vammaisuheilu.fi

HIIHTO 
Kimmo Aalto 
puh. 0500 797 758 
kaalto@kopteri.net

ISTUMALENTOpALLO 
Sari Mannersuo   
puh. 044 545 0430 
sari.mannersuo@kymp.net

JALKApALLO 
Sami Övermark
puh. 044 753 5138
sami.overmark
@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 
Sami Övermark
puh. 044 753 5138
sami.overmark
@vammaisuheilu.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 
Juhani pippuri
puh. 050 556 9194
jussi.pippuri@gmail.com

SÄHKÖpYÖRÄTUOLI- 
SALIbANDY
pyry Niemelä 
puh. 040 527 0612 
pyry.niemelä@iki.fi 

TAITOLUISTELU 
Tanja Töyrylä-Kannisto 
puh. 040 766 9480 
tanjatk@kolumbus.fi

TENNIS 
Teemu purho 
puh. 040 523 1797
teemu.purho@tennis.fi

UINTI 
Kati Kauhanen 
puh. 044 549 0354 
kati.kauhanen@uimaliitto.fi

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
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Kalenteri 2011 helmi-huhtikuuE = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat

Helmikuu
4.–6.2. boccian SM-kilpailut (sisä, joukkue/
pari) (L, N) Ylihärmä
5.2. Istumalentopallon 29. Kotka-turnaus 
(L) Kotka
5.2. Istumalentopallon Naisten SM-
sarjaturnaus (L) Kotka
5.2. Sporttiklubin Lumilauantai (E, K, L, N) 
Kokonniemi, Porvoo
5.2. Sporttiklubin Lumilauantai (E, K, L, N) 
Ellivuori, Sastamala
5.2. Sisäsoudun SM-kilpailut 1000 m (E, K, 
L, N) Helsinki
5.–6.2. penkkipunnerruksen SM-kilpailut 
(K, L, N) Pietarsaari
5.–6.2. Salibandyn SM-sarjakierros (L) 
Botnia-halli, Vaasa
12.2. Istumalentopallon Miesten SM-
sarjaturnaus (L) Jämsä
12.2. Sokkopingiscupin 3. osakilpailu (E, K, 
L, N) Pori
12.2. Sporttiklubin Lumilauantai (E, K, L, N) 
Vesileppis, Leppävirta
12.–13.2. pyörätuolikoripallon SM-
sarjakierros (L) Helsinki
13.2. II Ystävänpäivä boccia (joukkue/pari) 
(L) Vilppula
15.–19.2. Maastohiihdon maailmancup (L, 
N) Sollefteå, Ruotsi
16.–19.2. Alppihiihdon IpcAS-kilpailut (L, 
N) Sollefteå, Ruotsi
18.–20.2. Näkövammaisten perheiden 
ratsastustapahtuma (N) Huittinen
19.2. Keilacupin 6. osakilpailu (N) Tampere
19.–20.2. Maalipallon 3. SM- ja 1-div. 
-sarjaturnaus (N) Pajulahti, Nastola
23.–27.2. Hiihdon maailmancup (L, N) 
Finsterau, Saksa
25.–27.2. Shakin SM-kilpailut (N) Helsinki
26.2. Härmä boccia (L) Alahärmä
26.2. Yleisurheilun SM-hallikilpailut (E, K, L, 
N) Pajulahti, Nastola
27.2. Vammaisratsastuksen 
kilpailuharjoitukset ja 
vammaisratsastuskilpailut (E, K, L, N) 
Huittinen
28.2.–2.3. boccian SM-sarja (sisä, joukkue) 
(EKL) Virrat

Maaliskuu
2.–4.3. boccian Suomi-sarja (sisä, joukkue) 
(EKL) Virrat
5.3. Kirja-Matin boccia (pari) (L) Ylistaro
5.3. Istumalentopallon 1-sarjan 3. 
osaturnaus (L) Vantaa

10.3. Koululaisten hiihtokilpailut (N) 
Jyväskylä
11.3. Ilma-aseiden SM-kilpailut (L, N) 
Vierumäki
11.–13.3. Uinnin Danish Open (K, L, N) 
Esbjerg, Tanska
12.-13.3. Talviliikuntapäivät (E, K, L, N) 
Mikkeli
12.3. Keilacupin 7. osakilpailu (N) Mikkeli
12.3. Lumikenkäilyn Special Olympics 
-kilpailut (E, K, L, N) Mikkeli
12.3. Istumalentopallon miesten SM-
sarjan 1. loppuottelu (L) paikka avoin
12.3. Istumalentopallon miesten SM-
sarjan pronssiottelu (L) paikka avoin
12.3. Sisäsoudun SM-kilpailut 500 m (E, K, 
L, N) Helsinki
12.3. Käsipyöräkilpailut (L) Helsinki
12.3. II Ylistaro boccia (joukkue) (L) Ylistaro
12.–13.3. Maastohiihdon SM-kilpailut (E, K, 
L, N) Mikkeli
12.–13.3. Sokkopingiksen SM-kilpailut (N) 
Mikkeli
13.3. Alppihiihtokilpailut (E, K, L, N) Mikkeli
13.3. Keilailun SM-kilpailut, joukkue (E, K, 
N) Mikkeli
13.3. Kehitysvammaisten ja elinsiirron 
saaneiden lentopalloturnaus (E, K) Mikkeli
13.3. Pilkin SM-kilpailut (E, K, L, N)
14.–17.3. Alppihiihdon Euroopan cupin 
finaalit (L, N) La Molina, Espanja
17.–21.3. Yleisurheilun INAS EM-
hallikilpailut (K) Liikuntamylly, Helsinki
19.3. Harjavalta boccia (pari) (L) Nakkila
19.3. pohjalaasten Mestaruuskilpailut 
(henk.koht.) (L) Isokyrö
19.3. Jousiammunnan SM-kilpailut, sisä (E, 
K, L, N) Lappeenranta
19.3. Istumalentopallon miesten SM-
sarjan 2. loppuottelu (L) paikka avoin
19.–20.3. 4. SM- ja 1-div. -sarjaturnaus (N) 
Pajulahti, Nastola
19.–20.3. pyörätuolikoripallon SM-
sarjakierros (L) Tampere
20.3. Kelkka- ja pystylaskettelun sekä 
lumilautailun kokeilupäivä (E, K, L, N) 
Himos
22.–27.3. pöytätenniksen Italia Open (L) 
Lignano, Italia
24.–27.3. Ampumaurheilun World cup (L) 
Sczcecin, Puola
26.3. Ampumaurheilun Kevätmalja (L, N) 
Haapajärvi
26.3. Jousiammunnan SM-kilpailut, 
yleinen, sisä (L) Oulu

26.3. Istumalentopallon miesten SM-
sarjan 3. loppuottelu (tarvittaessa) (L) 
paikka avoin
26.–27.3. Kves boccia (joukkue) (L) Kuopio
26.3.–7.4. Hiihdon MM-kilpailut (L, N) 
Hanti-Mansijsk, Venäjä

Huhtikuu
1.–11.4. IbSA World Games (N) Antalya, 
Turkki
2.4. V Teuva boccia (joukkue) (L) Teuva
2.4. Istumalentopallon 1-sarjan 
päätösturnaus (L) Lahti
3.4. Judon SM-kilpailut (vammattomat, K, 
N) Porvoo
7.–10.4. Hiihdon European Special 
Olympics cross country Skiing -kilpailut 
(K) Holmenkollen, Norja
8.4. II Nurmoo boccia (joukkue) (L) Seinäjoki
8.–10.4. Pyörätuolicurlingin SM-kilpailut 
(L) Helsinki
8.–10.4. Kv. vammaisuintikilpailut (K, L, N) 
Sheffield, Iso-Britannia
9.–10.4. VI Revontuli boccia (joukkue/pari) 
(L) Hankasalmi
9.–10.4. Salibandyn SM-sarjakierros (L) 
Linnanmaan sali, Oulu
11.–12.4. boccian SM-kilpailut (sisä, henk.
koht) (EKL) Hankasalmi
13.–14.4. Junior Games -kevätkisat (E, K, L, 
N) Kuortane
14.–17.4. pyörätuolirugbyn bernd best 
-turnaus (L) Köln, Saksa
16.4. piiska boccia (joukkue) (L) Kurikka
16.4. Willimies boccia (joukkue) (L) 
Lappeenranta
16.4. Keilacupin päätösosakilpailu (E, K, L, 
N) Järvenpää
16.4. Rytmisen voimistelun Special 
Olympics -kilpailut (K) Naantali
16.–17.4. Istumalentopallon veteraanien 
M50 ja N40 SM-turnaus (L) paikka avoin
16.–17.4. pyörätuolikoripallon SM-finaalit 
(L) Lahti
17.4. Vammaisratsastuksen 
kilpailuharjoitukset ja 
vammaisratsastuskilpailut (E, K, L, N) 
Tuusula
21.–24.4. pyöräilyn Lontoo 2012 
-pistekilpailu (L, N) Pyrénées Atlantiques, 
Ranska
23.–24.4. pyörätuolitanssin Dutch Open (L) 
Cuijk, Hollanti
26.–29.4. Ampumaurheilun World cup (L) 
Antalya, Turkki

Lue lisää VAU:n verkkopalvelusta www.vammaisurheilu.fi



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

pyörätuoleista löydät varmasti sopivan.

PANTHERA X
- maailman kevein pyörätuoli

SOPUR HELIUM
- maailman kevein säädettävä 
  pyörätuoli

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

KEVEIMMÄT
KELAUKSET

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




