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i-puoti on sekä verkkokauppa että myymälä. 
Meiltä löydät nyt myös heijastavan liivin ja 
repunsuojan, heijastavia pehmoja ja pyörän- 
pinnaheijastimia niin harrastus-, opiskelu-  
kuin työmatkoillekkin.

Allergiaystävälliset  
Aloe Vera -laastarit, 3 e

Dermatologisesti testattu  
mansikanmakuinen  
huulirasva  
aurinkosuojalla,  
3 e

Haavaspray puhdistaa 
ja desinfioi, myös  
auringonpolttamiin  
ja hyönteisten puremiin, 6 e 

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

Laadukkaat ja pirteät Pikku-Pöllö-tuotteet  pienten ja isompienkin haavereihin

Perustarvikkeita  
sisältävä kätevä  
ja pieni 
ensipakkaus, 9 e
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Pajulahdentie 167, 15560 Nastola, puh. (03) 885 511, www.pajulahti.com

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

VALKKU-koulutus tapahtuu liikuntapainotteisesti. Koulutus sisältää perus-
opinto- ja  koulutuskokeilujaksot Liikuntakeskus Pajulahdessa sekä 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

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
aineistot@scanetto.fi

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

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

ILMESTYMINEN
NRO 3 29.6. Kilpaurheilu elämäntapana 
NRO 4 28.9. Lajit ja harrastuspaikat 
NRO 5 14.12. Esteettömyys 
 
KANNEN KUVA
Junior Games -kisoissa pääsee 
kokeilemaan taitojaan myös 
tosikulmanojaradalla.
Kuva: Mikko Vähäniitty
  
Toimitus pidättää oikeuden lyhentää, 
muokata sekä jättää julkaisematta 
toimitukselle lähetettyjä juttuja.

Olen VAU:n jäsenyhdistyksen jäsen:                 en      kyllä

VAU:n jäsenyhdistyksen/seuran nimi:

Viime aikoina on paljon pu-
huttu, keskusteltu, ideoitu, 
puolustettu ja jopa syyl-
listetty eri tahoja lasten ja 
nuorten liikkumisen vähyy-
destä. Lasten ja nuorten liik-
kumattomuutta ei kukaan 
ratkaise yksin, vaan sen on 
tapahduttava aina ja joka 
päivä – tässä ja nyt.
Päävastuu aktiiviseen ja 
liikkuvaan elämäntapaan 
kuuluu juuri niille aikuisil-
le, joiden parissa lapset ja 
nuoret milloinkin toimivat. 
Omat vanhemmat, hoita-
jat ja opettajat tai henkilö-
kohtaiset avustajat toimi-
vat pienimmillä lapsilla 
tärkeimpinä motivaation 
synnyttäjinä. Ja toisaalta pa-
himmillaan he voivat myös 
olla suurimmat liikkumisen 
esteet. Isoimmilla lapsilla ja 
nuorilla eriytyminen liikku-

viin ja liikkumattomiin näyttäisi vain kasvavan. Kavereilla on nuorien parissa 
entistä suurempi merkitys liikkumisessa. Päävastuu myös nuorten liikkumi-
sessa tulisi olla aikuisilla eli vanhemmilla, opettajilla ja avustajilla sekä mm. 
ohjaajilla ja valmentajilla harrastustoiminnassa. 
Suomalaisten liikuntasuositusten mukaan alle kouluikäinen lapsi tarvitsee 
vähintään kaksi tuntia reipasta liikuntaa joka päivä. Ja kouluikäisten tuli-
si liikkua myös 1–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. 
Samoin pitkiä istuma-aikoja tulisi välttää. Jokainen voi arvioida tuntuvatko 
määrät paljolta vai vähältä?
Joka tapauksessa 12–14 tunnin valveillaoloajasta määrät eivät ole suuren 
suuret. Mutta jos liikkuminen on vain koululiikunnan ja mahdollisen kerran 
viikossa olevan liikuntakerhon varassa, niin haasteita liikunnan lisäämisen 
kannustamiseksi on olemassa. Päivä on aamusta iltaan onneksi täynnä valin-
toja, joista aikuiset vastaavat, joten… Miten liikumme paikasta toiseen? Mitä 
teemme kouluissa, iltapäivissä, vapaa-ajalla ja lomilla? Estämmekö me aikui-
sina vai kannustammeko me lapsia ja nuoria liikkumaan?
Minkälaista esimerkkiä itse näytän? Vanhempana voin aamulla kävellä tai 
pyöräillä päivähoitoon tai kouluun automatkan sijaan. Unohdan kiireen ja 
nautin yhteisestä retkestä. Koulupäivänä voin opettajana kannustaa ulkoi-
luun myös muilla kuin liikuntatunneilla. Kannustan myös yläkoulun oppilaita 
välituntiliikuttajiksi. Avustajana muistan avustaa ja kannustaa oppilasta oma-
toimiseen liikkumiseen. Iltapäiväkerhossa huolehdin, että koulun liikuntavä-
lineet ja tilat ovat myös kerhon käytössä. Kannustan lapsia säällä kuin säällä 
ulkoiluun. Liikuntakerhon ohjaajana nautin siitä, että hikoilemme yhdessä ja 
annanpa vielä kotiläksynkin. Kun lapseni kysyy minua ulos leikkimään tai ret-
kelle metsään, en keksi tekosyitä.

Vähemmän puhetta – enemmän tekoja päivittäisille valinnoille!

TUOMAS TöRRöNEN, NUORISOTOIMINNAN SUUNNITTELIJA

Aikuisilla on päävastuu lapsen 
päivittäisestä liikkumisesta

KU
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TEKSTI: OUTI LINDROOS
KUVA: NUORI SUOMITeema

Tämän vuoden suurimpaan liikunta-
tapahtumaan on mm. koulujen ja ur-
heiluseurojen kautta kutsuttu kaikki 
13–19-vuotiaat nuoret. Tapahtumas-
sa voi tutustua ja kokeilla lähes 70 ur-
heilulajia. 
- Erittäin monet lajit ovat esillä uu-
silla ja ennen näkemättömillä tavoil-
la. Nuoret itse ovat olleet alusta asti 
suunnittelemassa tapahtumaa, jotta 
suurtapahtuma varmasti olisi heidän 
näköisensä, kertoo Martinoja.  
ACTION-päivät on suunnattu eri-
tyisesti koululaisille ja SPORT-vii-
konlopun ohjelmasta vastaavat ur-
heiluseurat. Ainutlaatuisen runsas 
lajivalikoima takaa sen, että jokaisel-
le löytyy jotain. Liikuntaelämysten li-
säksi Your Movessa esiintyy kaikkina 
päivinä huippuartisteja ja on mah-
dollista päästä tapaamaan huippu-
urheilijoita.
- Suuri tapahtuma ja uudenlaiset lii-
kunnalliset elämykset toivottavasti 
innostavat nuoria liikkumaan ja ur-
heilemaan entistä enemmän. Kokei-
lujen kautta on mahdollista myös 
löytää itselleen täysin uusia lajeja, 
kertoo tapahtumapäällikkö.

Vuoden suurin ja liikunnallisin – 
Your Move kutsuu ja viihdyttää
Your Move -suurtapahtumaan Helsinkiin odotetaan yh-
teensä 50 000 nuorta touko-kesäkuun vaihteessa. Ta-
pahtumapäällikkö Riia Martinoja innostuu suurtapah-
tuman vilskeestä. 

Your Move järjestetään nyt ensim-
mäistä kertaa. Järjestäjillä on aiem-
paa kokemusta suurten tapahtumien 
järjestämisestä.

- Tapahtumapäällikkönä tehtävänäni 
on suunnitella touko-kesäkuun vaih-
teeksi toimiva kokonaisuus. Olen ol-
lut aiemmin jo vuosia mukana jär-
jestämässä lentopallon Power Cupia. 
Tämän massatapahtuman organi-
sointi on antanut hyvin kokemusta 
myös tähän työhön, Martinoja sanoo.

Esteettömyyttä 
huomioidaan aktiivisesti
Toimintapisteiden esteettömyyteen 
on suunnittelussa kiinnitetty huomio-
ta ja vammaiset nuoret ovat erittäin 
tervetulleita tapahtumaan. Henkilö-
kohtaiset avustajat pääsevät ilmaisek-
si mukaan ja opaskoirat saavat liikkua 
tapahtuma-alueella. 
- Emme voi muuttaa rakennuksia ta-
pahtuman ajaksi, joten aivan kaik-
kiin paikkoihin ei apuvälineillä pää-
se. Kaikki toimintapisteet eivät ole 
saavutettavissa jo lajin vaatimusten 
vuoksi, mutta vaihtoehtoja on pyrit-
ty miettimään aktiivisesti lajiliittojen 
kanssa, sanoo Riia Martinoja.
Your Moven kokoisessa suurtapahtu-
massa vapaaehtoisilla on erittäin tär-
keä rooli. He toimivat monipuolisis-

Riia Martinoja.
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Olympiastadionin ympäristöön odo-
tetaan viiden päivän aikana jopa 50 
000 nuorta. Tapahtuman aikana on 
mahdollisuus kokeilla yli 70 eri lajia, 
pitää hauskaa ympäri Suomea tule-
vien nuorten kanssa ja olla samalla 
mukana rakentamassa uudenlaista 
nuorten liikuntakulttuuria.
Tapahtuman kantavana ajatuksena 
on ollut se, että nuoret ovat suunni-
telleet sisältöjä nuorille. Yli 30 lajilii-
tossa työskentelee tällä hetkellä Your 
Move -nuoria ja näiden lisäksi Your 
Move -tiimissä yli 15 nuorta.
Suurtapahtumassa nähdään myös 
huippu-urheilijoita. Tapahtuman su-
perfaneiksi ovat lähteneet mm. Riik-
ka Lehtonen, Jarkko Nieminen, 
Jari Litmanen, Eva Wahlström, Jani 
Kallunki ja Tero Tiitu.

VAU on mukana tapahtumassa ja Hy-
per-move alueella koko viikon. Lu-
vassa on monipuolinen vammaisur-

VAU vahvasti mukana 
Your Move -tapahtumassa 
Your Move on suuri liikuntatapahtuma, 
jossa pääsee kokeilemaan montaa eri 
lajia. Kaikki 13–19-vuotiaat voivat osal-
listua Your Move -tapahtumaan, joka 
järjestetään 27.5.–1.6.2011 Helsingin 
Olympiastadionin ympärillä. Ohjelmassa on 
mm. tanssi- ja bändiesityksiä, kisoja, temppuratoja ja 
huippu-urheilijahaastatteluja sekä noin viisikymmen-
tä urheilulajia.

Lähde 

mukaan!

sa rooleissa, kuten tukemassa nuoria 
osallistumisessa ja liikkumisessa. 
- Rata-apulaiset ja tsempparit saavat 
kevään koulutuksessa ohjeita nuor-
ten opastamiseen ja kohtaamiseen. 
Infopisteestä saa myös neuvoja es-
teettömyydestä. Tapahtumatyönteki-
jät tunnistaa turkooseista t-paidoista, 
Martinoja ohjeistaa.
Hän toivoo, että tapahtuman suun-
nittelua varten tehty yhteistyö esi-
merkiksi lajiliittojen kanssa näkyy 
jatkossa, ja erilaisten liikkujien osallis-
tumiseen kiinnitetään huomiota.  
- Your Move -tapahtuma toivottavasti 
levittää hyvää sanomaa nuorten liik-
kumisesta ja esteettömän liikunnan 
mahdollisuuksista, tiivistää tapahtu-
mapäällikkö.

Liikettä teemamaailmoissa 
ja toimintaradoilla
Your Moven teemamaailmat tarjoa-
vat monipuolisesti haasteita kette-
ryydessä, voimassa ja nopeudessa. 
Esimerkiksi palloiluun keskittyväs-
sä maailmassa joukkuehenki on yksi 
tärkeimmistä ominaisuuksista.
- Pyörätuolikorista voivat kokeil-
la kaikki nuoret ja myös kelausta on 
mahdollista kokeilla tapahtuma-alu-
eella, lupaa Martinoja. 
Vaikka kesä on jo lähellä, niin Your 
Movessa pääsee kokeilemaan lajeja 
myös lumella ja jäällä. Hiekalle pää-
see pelaamaan puolestaan beach-
kentällä. Vedessä voi opetella hen-
genpelastustaitoja tai liikkua purjein 
tai meloen. Tanssimaailma täyttyy 
musiikista. Ninja-radalla pääsee tasa-
painoilemaan ja Turbomove-radalla 
voi kisata kaveriaan vastaan.

heilun Sporttitori, jossa voi kokeilla 
mm. pyörätuolirugbya sekä testata 
kelaustaitojaan Lepe-simulaattorissa.

Lajileirejä nuorille
VAU järjestää nuorille myös kaksi 
Sporttiklubin lajileiriä 27.–29. tou-
kokuuta 2011. Leiriohjelmassa on 
leirit Unified-koripallossa ja maalipal-
lossa. Leirin hinta on 70 euroa/hlö 
(sis. majoitus, ruokailut, leiriohjelma, 
oheisohjelma ja Your Move -tuote).
Unified-koripalloleiri on tarkoitet-
tu kehitysvammaisille nuorille sekä 
partneri-pelaajille. Ilmoittautumi-
set 31.3. mennessä: Anu Lönnrot, 
anu.lonnrot@vammaisurheilu.fi,  
puh. 040 737 5882.
Maalipalloleiri on tarkoitettu näkö-
vammaisille nuorille. Ilmoittautumi-
set 31.3. mennessä: Heikki Juvonen, 
heikki.juvonen@jynok.fi, puh. 044 
344 2604.

Action-koulupäivät
Action-koulupäivät järjestetään 
30.5.–1.6.2011. Tule koulusi tai luok-
kasi kanssa viettämään erilaista kou-
lupäivää Helsinkiin. VAU:n Nuoret 
toimijat ovat mukana järjestämäs-
sä Sporttitoria, jossa voi kokeilla eri 
vammaisurheilulajeja.
Lisätiedot: VAU, Tuomas Törrönen, 
tuomas.torronen@vammaisurheilu.
fi, puh. 050 408 6152, 
www.yourmove.fi.
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Loikin pelaamaan jalkapalloa mui-
den mukaan yhdellä jalalla sauvo-
jen kanssa. Muutaman hikisen mi-
nuutin jälkeen ohjeistus muuttuu. 
Pelikenttää pienennetään ja käsky 
käy kaikille jatkaa peliä vain yhdellä 
jalalla. Muutaman hämmästyneen 
kommentin jälkeen purnaus loppuu, 
kun valmentaja tokaisee: ”Katja pela-
si teidän kanssa. Nyt te pelaatte Kat-
jan kanssa.”

Onnellista hymyä ei pystynyt pidät-
tämään, kun yhtäkkiä huomasinkin 
olevani yksi pelin nopeimpia ja ket-
terämpiä pelaajia.

Pelasimme jalkapalloa alkuverrytte-
lyksi lasketteluseuran treeneissä. Mi-
nulla on ollut todella suuri onni ja ilo 
kohdata liikunnanohjaajia, valmen-
tajia ja opettajia, jotka ovat aina ot-
taneet minut avoimesti liikuntaan 
mukaan. Kaikilla heillä on ollut am-

Kolumni
KUVA: KATI KARINHARJU

Loputtomat mahdollisuudet

”” Onnellista hymyä ei 
pystynyt pidättämään, 
kun yhtäkkiä  
huomasinkin olevani 
yksi pelin nopeimpia ja 
ketterämpiä pelaajia.”

mattitaito soveltaa pelin sääntöjä tai 
välineitä niin, että se on mahdollis-
tanut minun mukana oloni ryhmäs-
sä kuin ryhmässä. Ehkä tärkeimpä-
nä yhdistävänä tekijänä on kuitenkin 
ollut ajatus siitä, että liikunta kuuluu 
kaikille. Käytännön ratkaisut on sit-
ten keksitty yhdessä kokeilemalla. 

Ja mikä merkitys sillä onkaan ollut 
elämälleni, että olen heti kouluikäi-
sestä asti saanut kokemuksen siitä, 
että vammastani huolimatta liikun-
ta voi olla minunkin harrastukseni. 
Minulle rakas harrastus oli vain alku 
urheilu-urallani alppihiihdossa aina 
kilpaurheilijaksi asti. Ja kuinka suur-
ta unelmaa pääsenkään elämään nyt, 
kun huhtikuussa aloitin työt Suomen 
Paralympiakomiteassa kehittämis-
päällikkönä. Se on hieno osoitus sii-
tä, että myös vammaisurheilija voi 
rakentaa urheilusta uran sen jälkeen-
kin, kun omat hetket starttiportilla 

alkavat olla ohi. Tiedän, että jokainen 
urheilija joutuu etsimään oman pol-
kunsa huipulle. 

Mahdollisuudet liikunnan ja urheilun 
maailmassa ovat loputtomat. Amma-
tin lisäksi urheilu on tarjonnut minul-
le elämäni suurimmat elämykset. En 
voi kuvitella mitään hienompaa kuin 
hetket, jolloin huomaa, että jopa 
vuosia täysin mahdottomalta tuntu-
neesta lajista tuleekin totta. Näiden 
kokemusten perässä minä aion vielä 
kammeta itseni ainakin lumi- ja surf-
filaudan päälle sekä puuterilumen 
peittämän vuoren rinteelle. Uutta 
yrittäessä kompurointi ei ole epäon-
nistumista, vaan omien rajojen ylittä-
mistä.

KATJA SAARINEN
ALPPIHIIHTäJä
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TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: IHALAISTEN KOTIALbUMI

Vuosi 2011 on nimetty EU:n vapaa-
ehtoistoiminnan vuodeksi. Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry muistaa toiminnassaan muka-
na olevia vapaaehtoisia Hyvä tyyppi 
-kampanjan avulla. Vuoden aikana 
nostetaan esiin eri alojen vapaaeh-
toistoimijoita. Ensimmäiset Hyvät 
tyypit on nyt palkittu.
Eija ja Martti Ihalainen ovat Lappeen-
rannan vilkkaan kehitysvammaisten 
judotoiminnan takapirut. He ovat toi-
mineet Judoseura Kamizan sovelletun 
judon ryhmän valmentajina jo 1990-lu-
vun puolelta saakka, Eija 15 ja Martti 12 
vuotta.
- Harjoituksissa käy noin 25 judokaa. 
Poissaoloja on todella vähän, käytän-
nössä vain jos joku on sairaana, Martti 
kertoo.
Harjoitukset järjestetään kerran viikos-
sa koko ryhmälle ja lisäksi kerran Spe-
cial Olympics -valmennusryhmäläisille. 
Ateenan Special Olympics Kesämaail-
mankisoihin lähtevästä 13-jäsenisestä 
judoryhmästä neljä on Lappeenrannan 
Kamizan judokoita. Eija lähtee Ateena-
an valmentajan tehtävissä.
Martti Ihalainen muistelee, että nuorin 
Kamizan sovelletun ryhmän judokois-
ta on 12-vuotias ja vanhin päälle neli-
kymppinen. Kaikki ryhmäläiset eivät 
suinkaan tule Ihalaisten vetämiin tree-
neihin Lappeenrannasta, vaan muka-
na on muun muassa imatralainen lajin 
harrastaja.
ATK-alalla työskentelevä Martti ja ke-
hitysvammaisen lapsen henkilökoh-
taisena kouluavustajana toimiva Eija 
antavat ison osan vapaa-ajastaan so-
velletulle judolle paitsi viikoittaisissa 
harjoituksissa myös leireillä, kilpailuissa 
ja varainkeruuponnistuksissa. Ihalaiset 
jaksavat, sillä laji on rakas ja asia tärkeä.
- Kyllähän tässä, kun on melkein koko 
ikänsä ollut judon parissa, Martti kuit-
taa.

VAU:n tammi-helmikuun 
Hyvät tyypit
Eija ja Martti Ihalainen, vapaaeh-
toistyötä sovelletun judon parissa
”Aviopari on pyörittänyt Judoseura Ka-
mizan sovelletun judon ryhmää va-
paaehtoistyönä jo yli kymmenen vuot-
ta omalla vapaa-ajallaan. Martti ja 

Vuosi 2011 on nimetty EU:n vapaa-
ehtoistoiminnan vuodeksi. VAU kiit-
tää teemavuonna kaikkia liikunnan 
ja urheilun parissa toimivia vapaaeh-
toisia heidän tekemästään merkittä-
västä työstä.  Tiedätkö Sinä palkinnon 
arvoisen vapaaehtoisen? Tuomarin, 
ohjaajan, valmentajan, avustajan, lii-
kuntavastaavan, luokittelijan, koulut-
tajan, toimitsijan jne. Ilmianna meille 
hyvä tyyppi!
Lue lisää: www.vammaisurheilu.fi.

Ilmianna hyvä tyyppi!

Ihalaiset ovat hyviä judotyyppejä

Eija ovat olleet uranuurtajia paikka-
kunnan kehitysvammaisten liikunnan 
kehittäjinä.”

Aila Mikkola, vapaaehtoistyötä 
vammaisten lasten jumppatoimin-
nan parissa
”Aila on ohjannut vapaaehtoises-
ti vuosia vammaisten lasten liikun-
tajumppaa Kotkan Sporttiskerhossa, 
jossa on mukana näkövammaisia ja 
kehitysvammaisia lapsia.”

Mika Saastamoinen, vapaaehtois-
työtä salibandyn parissa
”Mika on vapaaehtoisena ollut vai-

kuttamassa vammaisten salibandytoi-
minnan aloittamisessa, kehittämisessä 
ja kilpailutoiminnan organisoimisessa. 
Nyttemmin toiminta on jo kansainvä-
listynyt.”

Päivi Eteläpää, vapaaehtoistyötä 
maalipallon parissa
”Ei tule mieleen, mitä Päivi ei tekisi mei-
dän maalipallopelaajien eteen. Hän 
toimii apuna niin harjoituksissa kuin 
turnauksissakin. Olipa asia mikä vain, 
niin Päivi selvittää. Varusteiden kor-
jaaminenkin sujuu Päiviltä tuosta vain, 
vaikka hänen ompelukoneensa onkin 
”eläkeikää” oleva malli.”

Martti ja Eija  Ihalainen.
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Teema
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: KONTTISTEN KOTIALbUMI

Juha-Pekka ja Rea Konttiselle Van-
taan Pähkinärinteessä sijaitsevan ko-
din vahva naapurihenki on ollut eri-
tyinen apu, kun pyörätuolissa istuvat 
vanhemmat ovat pyrkineet järjestä-
mään liikunta-aktiviteetteja perheen 
kolmevuotiaalle Matias-pojalle.
- Meillä on sattumalta aika paljon 
melkein samanikäisiä lapsia pihapii-
rissä. Kun lapset olivat ihan pieniä, 
niin me äidit ja isät pyörittiin paljon 
pihassa ja tutustuttiin sitä kautta toi-
siimme, Rea kertoo.
Hetken mielijohteesta syntyvän yh-
teistoiminnan lisäksi pihapiirissä jär-
jestetään myös vuosittain naapu-
ruston kotikadun mukaan nimetyt 
Karhukisat, eräänlaiset leikkimieliset 
lasten olympialaiset. Priimusmootto-
rina tapahtumassa toimii pihapiirissä 
asuva perhepäivähoitaja.
- Se on hyvin positiivinen ja mukava 
tapahtuma. On varmasti aika harvi-
naista, että yleensäkin järjestetään 
tällaista, että lapset pääsevät liikku-
maan ja aikuisetkin siinä sivussa vä-
hän pätemään erilaisten lajien paris-
sa, Juha-Pekka sanoo.
Karhukisoissa on vuosien varrella 
muun muassa juostu, hypätty pituut-
ta sekä heitetty turbokeihästä ja kiek-
koa. Vammaisliikuntaan liittyvässä 
vapaaehtoistoiminnassa paljon mu-
kana ollut Rea on tuonut tapahtu-
maan myös rekvisiittaa aiemmin Suo-
men Invalidien Urheiluliitolta (SIU) ja 
nyttemmin VAU:lta.
- Olen harkinnut, että sinne voisi vie-
dä joskus pyörätuolejakin lasten ko-
keiltavaksi, Rea pohtii.

Perheliikunta sujuu, vaikka Konttisten perheessä 
kaksi kolmesta istuu pyörätuolissa

Yhdessä tehden

Tukevasti turvahiekassa

Konttisten kodin pihapiiri on suunni-
teltu hyvin lapsiystävälliseksi hiekka-
laatikkoineen ja keinuineen. Piha on 
myös turvallinen, eivätkä lapset pää-
se helposti karkaamaan ajotielle. Es-
teettömyysasioissakin ympäristö saa 
kiitosta yhtä miinuspuolta lukuun ot-
tamatta.
- Lasten leikkipaikkojen turvahie-
kan olen monesti kironnut. Sinne 
kun yrittää tuolin kanssa mennä, niin 
uppoaa saman tien parikymmentä 

Tiivis ja yhteisöllinen eivät ole tyypillisimpiä adjek-
tiiveja, kun kuvataan suomalaista naapurustoa. Pitä-
kää huoli omista asioistanne -ajattelutavan luvatussa 
maassa onkin todellinen siunaus päästä osaksi piha-
piiriä, jossa tehdään ja liikutaan yhdessä.

senttiä, Rea manaa.
- Siinäkin mielessä pihapiirin yhteis-
henki on ollut kiva, että tarvittaessa 
joku muu on sitten auttanut Matiak-
sen esimerkiksi keinumaan, hän jat-
kaa.
Harvemmin turvahiekan kaltaiset es-
tetekijät kuitenkaan pääsevät hait-
taamaan perhe Konttisen liikunta-
harrastuksia. Matiaksen isä ja äiti ovat 
paitsi liikunnallisia ihmisiä myös neu-
vokkaita soveltamaan, kun tarve vaa-
tii.
- Hyvänä apuvälineenä on toiminut 
sellainen (pyörätuoleja ja apulaitteita 
valmistavan) Talart Oy:n prototyyp-
pilaite, joka laitetaan lasten rattaisiin 
ja jonka avulla niitä voi sitten työntää 
pyörätuolin kanssa, Juha-Pekka sel-
vittää.
Isä ja poika ovat kiertäneet pitkiä-
kin lenkkejä Konttisten perheen ko-
din lähellä sijaitsevalla pururadalla, 
ja luonnon siimeksessä Juha-Pekka 
pystyy kätevästi yhdistämään kaksi 
hänelle tärkeää asiaa: liikunnan ja va-
lokuvaamisen.
Juha-Pekka toimii lakimiehenä vam-
maisten henkilöiden perus- ja ih-
misoikeusjärjestö Kynnys ry:ssä. Rea 
puolestaan on vammaispoliittinen 
suunnittelija Invalidiliitossa. Molem-
mat ovat pelanneet pitkään pyö-
rätuolikoripalloa, ja Juha-Pekka oli 
pitkään maajoukkueessakin. Juha-
Pekka myös harrasti ennen vam-
mautumistaan motocrossia ja on nyt 
vienyt Matiastakin tutustumaan itsel-
leen rakkaaseen lajiin.
Lapsi ei sinällään ole lisännyt van-
hempien liikuntaa, mutta on muutta-
nut sitä monipuolisemmaksi.
- Ulkona olemista Matias on lisännyt. 
En ole aikaisemmin näin talvella juu-
rikaan tehnyt ulkojuttuja, mutta nyt 
usein vapaapäivinä käydään kahdes-
tikin touhuamassa pihalla, Rea sa-
noo.Matias Konttinen.
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Kuva yllä: Matias (3) on äitinsä Rea 
Konttisen mukaan liikkuvainen 
poika, mutta luonteeltaan kui-
tenkin sellainen, ettei esimerkiksi 
lähde herkästi karkailemaan.

Kuva oikealla:  Kärryjen työntä-
minen pyörätuolilla on työlästä, 
mutta Konttisten perheellä on 
apuna lisäosa, jonka avulla Juha-
Pekka pystyi tekemään pitkiäkin 
lenkkejä poikansa kanssa Matiak-
sen ollessa pieni.
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Teema TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA
 

Liikuntaa luolan uumenissa
Kannusillanmäen väestösuoja Espoossa on jokseenkin 
karu paikka, kuten kallion sisään rakennetut väestösuo-
jat tapaavat olla. Ei kuitenkaan pidä antaa ulkomuodon 
hämätä. Kiven sisästä löytyvät mainiot tilat yleisurhei-
lulle ja ennen kaikkea Espoon Tapioiden hyvähenkinen 
lasten ja nuorten soveltava yleisurheilukoulu.

Keväisen tiistain hiljalleen hämärty-
essä kymmenkunta 7–15-vuotiasta 
lasta kokoontuu väestönsuojan uu-
meniin. Espoon Tapioiden järjestä-
mä viikoittainen puolitoistatuntinen 
yleisurheilutreeni alkaa polttopal-
lolla. Noin puolet lapsista on pyörä-
tuolissa, mutta kun osumia tuoliin ei 
lasketa, sujuu pelailu mainiosti ker-
ho-ohjaajien Ruslan Ramazanovin, 
Kristiina Saarimaan ja Lotta Hal-
lanaron johdolla.
Kellon lyödessä kuutta paikalle saa-
puu soveltavan yleisurheilukoulun 
”rehtori”, keihäänheiton ja kuulan-
työnnön paralympiamitalisti Mark-
ku Niinimäki. Mäntsälässä asuvana 

Info
Espoon Tapioiden 
soveltava urheilukoulu· 7–15-vuotiaille näkö-, kehitys- ja 
liikuntavammaisille lapsille·tiistaisin klo 17.30–19.00, talvisin 
Kannusillanmäen väestönsuojas-
sa Espoon keskuksessa ja kesäisin 
(toukokuun alusta lähtien) Otanie-
men urheilukentällä·toiminut ympärivuotisesti syksys-
tä 2009 lähtien, osallistujamäärä 
noin 12·vetäjänä Markku Niinimäki, muut 
ohjaajat Ruslan Ramazanov, Kristii-
na Saarimaa ja Lotta Hallanaro·Espoon Tapiot järjestää myös kai-
kille avoimen perheliikuntapäivän 
Otaniemen urheilukentällä 21. tou-
kokuuta·lisätiedot: soveltava urheilukoulu, 
toiminnanjohtaja Linnea Renqvist, 
puh. 044 321 5845, 
toimisto@espoontapiot.fi

laisia ja ikähaitari on melko suuri, on 
koululaisista muodostunut hirveän 
tiivis porukka. He pitävät ryhmänä 
toisistaan huolta ja ovat yhteyksis-
sä harjoitusten ulkopuolellakin. Se 
on ainakin asia, jossa on onnistuttu 

perheellisenä miehenä Niinimäki ei 
juuri koskaan ehdi mukaan alkuver-
ryttelyyn, mutta hänen saapumisen-
sa tarkoittaa sitä, että varsinaiset laji-
harjoitukset voivat alkaa.
Riippuen yleisurheilukoulun kul-
loisestakin teemasta ja osallistuja-
määrästä lapset jaetaan kahteen tai 
kolmeen ryhmään. Tällä kertaa tuo-
lissa istujat aloittavat Niinimäen ja 
Ramazanovin kanssa keihäänheitto-
harjoituksella ja muut tekevät juok-
suharjoituksia fysioterapeuttiopis-
kelijoiden johdolla. Puolessa välissä 
ryhmät vaihtavat paikkoja.

Tiivis ryhmä
Ennen heittämisen aloittamista 
Markku Niinimäki kiertää juttele-
massa niitä näitä koululaisten kans-
sa. Vilkkaamman Santerin kanssa 
mies käy pikaisen pyörätuolikisan, 
hiljaisempien kanssa hän keskus-
telee kahden kesken vaikkapa Suo-
men hiihtomenestyksestä käynnis-
sä olevissa MM-kilpailuissa. Viesti on 
selvä: jokainen on yhtä tärkeä osa 
tätä lämminhenkistä ryhmää.
- Vaikka nuorten vammat ovat eri-

Markku Niinimäki opastaa soveltavan urheilukoulun oppilaita keihäänheiton saloihin.

Ruslan Ramazanov (kesk.) vetää alkuverryttelyä.
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Perheiden soveltava 
yleisurheilupäivä

VAU järjestää yhteistyössä Espoon 
Tapioiden kanssa Soveltavan per-
hepäivän 21. toukokuuta 2011 
klo 13.00–16.00 Otaniemen urhei-
lukentällä Espoossa. Tapahtuma on 
tarkoitettu liikunta-, näkö- ja kehi-
tysvammaisten sekä muiden erityis-
tä tukea tarvitsevien lasten perheil-
le. Perhepäivään voi osallistua koko 
perhe. 
Yleisurheiluteemaisessa perhepäi-
vässä voi kokeilla turbokeihään 
heittoa tavalliseen tapaan vauhdis-
ta ja myös heittotuolista, juoksua ja 
kelausta, pituus- ja korkeushyppyä, 
vatsalautarataa sekä leikkikuutiota. 
Ohjaajina toimivat VAU:n ja Espoon 
Tapioiden ohjaajat sekä Solvallan 
urheiluopiston opiskelijat.
Tapahtumaan on vapaa pääsy, etu-
käteisilmoittautumista ei vaadita. 
Myös sisaruksilla on mahdollisuus 
kivoihin kokeiluihin.
Tapahtumassa on mahdollisuus 
tutustua myös Espoon Tapioiden 
Soveltavaan yleisurheilukouluun 
8–15-vuotiaille liikunta-, näkö- ja ke-
hitysvammaisille lapsille sekä VAU:n 
Sporttiklubitoimintaan.
Lisätiedot:
Espoon Tapiot, Linnea Renqvist, 
puh. 044 3215845, 
toimisto@espoontapiot.fi
VAU, Tuomas Törrönen, puh. 050 
408 6152, tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi

tämän koulun kanssa, että olemme 
pystyneet laajentamaan heidän so-
siaalisia verkostojaan, Espoon Tapi-
oiden toiminnanjohtaja Linnea Ren-
qvist sanoo.
Markku Niinimäki oli aktiiviurallaan 
Tapioiden urheilija. Kun hän ilmoitti 
vuoden 2008 Pekingin paralympia-
laisten jälkeen lopettamispäätökses-
tään, keksi Renqvist kysyä häntä vetä-
jäksi tuolloin vielä ajatuksen asteella 
olleeseen soveltavaan urheilukou-
luun, jos sitä varten irtoaisi seuratu-
kea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Kun aikataulut sopivat, ei Niinimäelle 
juuri jäänyt epäröitävää.
- Se oli jo ollut mielessä aktiiviuran 
aikana, että mielellään haluaisin olla 
mukana vammaisurheiluun ja -lii-
kuntaan liittyvissä asioissa. On tärke-
ää, että entiset huiput vievät eteen-
päin sitä tietotaitoa, jota uran aikana 

on kertynyt. Sillä tavalla saadaan in-
nostettua ja kannustettua nuoria ur-
heilun ja liikunnan pariin, Niinimäki 
kertoo.
Innostamisesta ja kannustamisesta 
väestönsuojan tiistai-alkuillassa pit-
kälti onkin kysymys. Yleisurheilussa 
lajeja riittää, eikä voi olettaa jokaisen 
olevan kiinnostunut esimerkiksi juu-
ri keihäänheitosta. Silti Niinimäki ja 
Ramazanov saavat koululaiset suori-
tuksesta toiseen innostumaan käden 
oikeaoppisen asennon ja liikekaaren 
etsimisestä.
- Tähän loppuun jokainen heittää 
vielä päivän parhaat heittonsa, Niini-
mäki kannustaa pyörätuolilaisia juuri 
ennen vuoronvaihtoa.

Ohjaaja ja esikuva
Toista täyttä vuottaan pyörivä Tapioi-
den soveltava urheilukoulu on avoin 

kaikille vammaryhmille. Tällä haavaa 
mukana on liikunta- ja näkövammai-
sia, ja molemmille ryhmille löytyy 
ohjaaja, joka kuuluu samaan vam-
maryhmään. Ohjaajat toimivat näin 
paitsi opettajina myös esikuvina kou-
lulaisille.
- Sillä on painoarvoa, että opettaja 
on saman liikkumamuodon edusta-
ja. Pojat kyselevät paljon sellaisiakin 
asioita, jotka eivät liity urheiluun. Esi-
merkiksi siitä, miten autoilu onnistuu 
tuolissa istuvalta, vaikka se nyt ei vie-
lä ole heille ihan ajankohtaista, Niini-
mäki sanoo.
Loppuverryttelyssä myös tuolinkäyt-
täjät laskeutuvat kentän pintaan. Nii-
nimäen ja Renqvistin mukaan mo-
nen lapsen liikkuvuus on parantunut 
paljon ja nopeasti, kun heitä on kan-
nustettu siirtymään pois mukavuus-
alueeltaan.

Markku Niinimäki opastaa soveltavan urheilukoulun oppilaita keihäänheiton saloihin.
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Teema
TEKSTI: OUTI LINDROOS
KUVAT: AIJA SAARI

VAU:n kouluttajan mukana 
esimerkkiä ja erilaisuutta

työhön, Antti kuvailee. 
Antin omat kilpailulajit maalipallo ja 
sokkopingis ovat joka vuosi lasten ja 
nuorten Junior Games -kisojen lajiva-
likoimassa. Oman kilpailu-uransa lo-
pettanut Antti on silloin järjestelyissä 
mukana. 
Piia on puolestaan odotettu koulut-
taja Kälviän kulttuuriopistolla. Nuo-
riso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijat 
sekä tulevat sairaanhoitajat ja kou-
lunkäyntiavustajat kokeilevat liikun-
nan apuvälineitä Piian ohjauksessa. 
Pelien ja liikuntaleikkien soveltami-

nen kuuluu myös työpajamuotoisten 
koulutusten ohjelmaan.
- Pääosin alle kaksikymppiset opiske-
lijat innostuvat tekemisestä ja liikku-
misesta. Teoriaosuudet tuntuvat me-
nevän helpommin ohi. Opistolla on 
innostuttu niin, että koulu on aikeis-
sa hankkia omia pyörätuoleja väline-
kokeiluja varten, hän kertoo.
Piia on aiemmin kilpaillut ratakelauk-
sessa, joten pyörätuolit ovat hänelle 
arkipäivää niiden kilpaversioita myö-
ten.
- Urheilijataustasta ja liikunnanohjaa-
jan ammatista on hyötyä. Voin näyt-
tää mallisuorituksia. Osaan myös oh-
jata kysymään oikealta ihmiseltä tai 
oikeasta paikasta silloin, kun vaikka 
laskettelu- tai hiihtokelkalle on tar-
vetta.  

Ohjaavia ja aikuisia 
esimerkkejä
Piia Jollan työparina on usein toimi-
nut vammaton kouluttaja. Vammais-
urheilun työpajoja Jolla alkaa vetää 
tänä vuonna yksin.
- Joissain kokeiluissa näyttäminen ei 
minulta onnistu. Tehtävän selittämi-
nen sanallisesti on joskus yllättävän 
hankalaa, Oulun yliopistossa kasva-
tustieteitä opiskeleva Piia miettii.
- Tykkään kouluttajan hommasta. 
Opiskelijat näkevät, että on vammai-
nen ohjaaja, ei sen kummempaa.
Antti Rusi ei aina alkuun kerro heik-
konäköisyydestään, vaan odottelee 

Sekä Antti Rusi että Piia 
Jolla ovat toimineet vam-
maisurheilun koulutta-
jina jo ennen VAU:n toi-
minnan alkamista. He 
kertovat, että liikkua voi 
haluamallaan tavalla ja 
yksilöllisten kynnysten 
ylittäminen on urheilussa 
mahdollista.
Antti kouluttaa ja ohjaa liikunnan 
aluejärjestöjen leireillä ja tapahtu-
missa. Oma asuinpaikka on Lounais-
Suomen Liikunnan ja Urheilun alu-
eella. Hän on seurannut vierestä, kun 
liikuntakynnykset ylittyvät ja lasten 
itsetunto kasvaa.
- Muistan yhden pienen pojan ja sei-
väshypyn. Pidin kiinni seipäästä, jot-
ta rima ylittyi varmemmin ja turvalli-
sesti. Pojalla oli liikuntavamma ja hän 
sai kokeilla omia rajojaan. Tärkeää oli, 
että iloisesti hymyillyt poika palkittiin 
mitalilla. Hellepäivänä avustin häntä 
myös vilvoittelemaan. Tapahtumasta 
sain positiivista voimaa vapaaehtois-

Antti Rusi (kesk.) ohjaamassa Nuori toimija -koulutuksessa.

Piia Jolla.
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    Lyhyesti

Pertti Pousille 
kultainen ansioristi

www.srv.fi

ASUNTOJA 
JOSSA 
VIIHDYTÄÄN

opiskelijoiden kysymyksiä aiheesta.
- Vaatii aina kouluttajalta rohkeutta kertoa omasta it-
sestään ja elämästään esimerkkejä. 
Molemmat muistuttavat, että työpajojen sisältö muut-
tuu tarpeen vaatiessa.
- Jostain on lähdettävä liikkeelle. Jos asiat ovat entuu-
destaan tuttuja, ne saattavat tuntua yksinkertaisilta. 
Ennakkoasenteen muuttumisen huomaa koulutuksen 
aikana, kun tarjolla onkin erilainen, uskottava näkökul-
ma, Antti kertoo.
Piia sanoo valitsevansa käytännön liikuntakokeiluihin 
sellaisia pelejä, joiden uutuus viehättää. 
- Jos tehtävä on liian tuttu, vaihdan paremmin toimi-
vaan sovellukseen. Ensikosketuksen välineisiin opiske-
lijat saavat kantaessaan välineitä autosta, hän vihjaa. 

Paremmin mukaan urheiluun
Piia ja Antti ovat molemmat osallistuneet myös Suo-
men Paralympiakomitean tapahtumiin. Antti on ollut 
mukana Erilainen koulupäivä -tapahtumissa ja Piia esi-
tellyt ratakelausta Tie tähtiin -tapahtumissa.
Antti sanoo haluavansa työskennellä kouluttajana, 
koska kysymys on hyvästä vuorovaikutuksesta. 
- Vammaiset nuoret saavat enemmän mahdollisuuksia 
liikkua ja urheilla, kun VAU on SLU-talossa. Yhteistyötä 
muiden toimijoiden kanssa ei vielä ole siinä mittakaa-
vassa kuin voisi. Minulle on kuitenkin riittänyt tekemis-
tä.

Helsinki kaikille 
-projekti avasi 
esteettömyys- 
symbolipankin
Helsinki kaikille -projekti on avannut vapaasti käy-
tössä olevan esteettömyyssymbolipankin osoit-
teessa www.hel.fi/helsinkikaikille. Pankista löyty-
viä symbolikuvia voi käyttää opasteissa, kartoissa 
tai verkkotiedottamisessa.
Pankista löytyy esteettömyyteen ja saavutettavuu-
teen liittyviä symbolikuvia sekä yleisiä palveluihin 
liittyviä symboleja, joiden muotoilun lähtökohta-
na on ollut käyttäjälähtöisyys, ymmärrettävyys ja 
selkeys. Lisäksi pankkiin on koottu ohjeita esteet-
tömistä opasteista.
Symbolipankki on Helsinki kaikille -projektin ja si-
dosryhmien yhteisen esteettömyyssymbolihank-
keen lopputulos. Hankkeen tavoitteena oli kerätä 
yhteen kuvasymboleja ja täten tukea saavutetta-
vaa viestintää. Lisäksi tavoitteena oli koota aihee-
seen liittyvä tieto yhteen paikkaan.
Lisätiedot: www.hel.fi/helsinkikaikille.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin myön-
si yhteensä 293 ansioristiä ja -mitalia liikuntakult-
tuurin ja urheilun parissa ansioituneille henkilöille. 
Kultaisia ansioristejä myönnettiin 11, ansioristejä 
40, ansiomitaleja kullatuin ristein 118 ja ansiomi-
taleja 124. Yksi ansioristin saaneista on VAU:n enti-
nen toiminnanjohtaja Pertti Pousi.
Kultaisen ansioristin tänä vuonna saivat Jarmo 
Hakanen (Tampere), Heikki Kähö (Helsinki), Leila 
Lepistö (Lahti), Pertti Pousi (Helsinki), Jukka Roiha 
(Helsinki), Seppo Seljavaara (Helsinki), Timo Sep-
pälä (Helsinki), Harri Syväsalmi (Loimaa), Lassi 
Toivola (Vantaa), Nils-Göran Wallén (Helsinki) ja 
Jan-Gösta Westerlund (Raasepori).
Liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristejä ja -mita-
leja on jaettu vuodesta 1947. Niitä voidaan myön-
tää paikallisissa urheiluseuroissa, alueellisissa lii-
kuntajärjestöissä, valtakunnallisissa lajiliitoissa tai 
liikunnan kansainvälisissä tehtävissä aktiivisesti 
toimineelle. Opetusministeriön omaksuman käy-
tännön mukaisesti urheilun huomionosoituksia ei 
myönnetä alle 40-vuotiaille.
Lista ansioristin ja -mitalin saaneista löytyy opetus- 
ja kulttuuriministeriön sivuilta (pdf ). 

Lähde: LUM 4/11, SLU.fi.
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Nyströmin ja miesten Special Olym-
pics -lentopallojoukkueen yhteinen 
matka alkoi elokuussa 1994, kun jouk-
kue kokoontui Kuusankosken katsas-
tusleirillä. Suomi lähetti ensimmäistä 
kertaa urheilijoita Special Olympics 
Kesämaailmankisoihin New Haveniin 
vuonna 1995, ja lentopallomiehet oli-
vat Nyströmin johdolla heti mukana.
- Joukkueessa on edelleen paljon sa-
moja miehiä kuin silloin melkein 20 
vuotta sitten. On ollut hienoa seura-
ta heidän taitojensa kehittymistä, Ny-
ström sanoo.
Vaihtuvuus joukkueessa on ollut pien-
tä. Vain muutama pelaaja on vuosien 
varrella jäänyt sivuun tai vaihtanut 
lajia. Joukkue on hitsautunut tiiviiksi 
porukaksi.
- Joukkueen sisällä huolehditaan toi-
nen toisesta, jopa meistä valmen-
tajista. Ei tarvitse pelätä joutuvansa 
hukkaan pelireissuilla, Nyström nau-
rahtaa.
Vaikka Nyström uskookin, että loppu-
kesästä, Ateenan Kesämaailmankiso-
jen huuman jo laannuttua, voi mie-
len vallata haikeus, ei hän kuitenkaan 
epäröi päätöstään jättäytyä sivuun. 
Nyt on muiden aika jatkaa hänen 
aloittamaansa työtä.
- Olisin varmasti jäänyt pois jo aikai-
semminkin, mutta tässä on pääval-
mentaja vaihtunut pariin kertaan vii-

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: LAURI JAAKKOLA, NINA JAKONEN

Ympyrä sulkeutuu Mai-
ja Nyströmin osalta ke-
sä-heinäkuun Special 
Olympics Kesämaailman-
kisoissa Ateenassa. Ke-
sämaailmankisat ovat 
ulvilalaiselle lentopallo-
valmentajalle ja joukku-
eenjohtajalle viidennet ja 
samalla viimeiset.

Ateena on Maija Nyströmille 
viimeinen koitos

me vuosina, enkä halunnut aiheuttaa 
liian isoa muutosta kerralla.
Nyt miesten lentopalloryhmän pää-
valmentajana on Jari Lankinen ja Ny-
strömin lisäksi johtotroikkaan kuuluu 
myös Jukka Virolainen.

ALPsit esimerkkeinä
On hyvä, että Ateenan Special Olym-
pics Kesämaailmankisoihin lähtevässä 
Suomen lähes satahenkisessä urhei-
lijaryhmässä on mukana aiemmissa 

suurtapahtumissa rutinoituneita jä-
seniä. Seitsemän vuoden takaisessa 
olympia- ja paralympiakaupungissa 
järjestetään nimittäin vuoden 2011 
suurin urheilutapahtuma. 
Ateenaan saapuu kesäkuun lopulla 
noin 7 500 urheilijaa ja kaikkiaan jopa 
80 000 kisavierasta. Eri lajeja on muka-
na 22, joista 11:een osallistuu suoma-
laisurheilijoita.
- Se on varmasti hieno ja jännittävä ta-
pahtuma, mutta vielä ei jännitä ollen-
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Special Olympics Kesämaailmankisat 
Ateenassa 25.6.–4.7.2011

Joka neljäs vuosi järjestettävät kehitysvammais-
ten Special Olympics Kesämaailmankisat kokoaa 
Kreikan pääkaupunkiin n. 7 500 urheilijaa. Kaikki-
aan kisoihin osallistuu noin 80 000 henkilöä. Ky-
seessä on vuoden 2011 suurin urheilutapahtuma 
maailmassa.
Suomalaisurheilijoita lähtee Ateenaan 96. Spe-
cial Olympics Finland -joukkueeseen kuuluu 
myös 32 valmentajaa ja 4 henkilöä joukkueen-
johdosta.
Kesämaailmankisoissa kilpaillaan 22 lajissa. Suo-
malaisurheilijoita osallistuu 11 lajiin: golfiin, jal-
kapalloon, judoon, keilailuun, lentopalloon, 
melontaan, purjehdukseen, ratsastukseen, ryt-
miseen voimisteluun, uintiin ja yleisurheiluun.

Anna Laitinen

Teemu Heikkinen

kaan, kisoihin valmistautuva kuopio-
laisjudoka Teemu Heikkinen toteaa 
muutama kuukausi ennen h-hetkeä.
Heikkinen on harrastanut judoa yli 
kymmenen vuotta ja oli mukana jo 
vuoden 2003 Special Olympics Ke-
sämaailmankisoissa Dublinissa sekä 
vuoden 2007 kisoissa Shanghaissa.
- Pystyn antamaan tarvittaessa neu-
voja ja olemaan esimerkkinä muille, 
Heikkinen uskoo.
Hän toimii apuvetäjänä sunnuntaisin 
Kuopiossa järjestettävissä judoharjoi-
tuksissa ennen omaa harjoitusvuoro-
aan. Kun muille päiville ei judovuoro-
ja ole tarjolla, on Heikkinen ottanut 

rinnalle toiseksi lajikseen salibandyn, 
jota hän harrastaa paikallisen KSS:n 
erityisryhmässä.
Meloja Anna Laitinen on Heikkisen 
tapaan nähnyt jo Dublinin ja Shang-
hain. He ovat myös molemmat Suo-
men Special Olympics -ryhmän ALPs-
urheilijoita. ALPs on lyhennys sanoista 
Athletics Leadership Programs. ALPs-
urheilijat toimivat paitsi esimerkkei-
nä muille urheilijoille myös linkkeinä 
esimerkiksi lajijärjestöjen ja seurojen 
suuntaan.
Laitinen on urheilijakollegoilleen esi-
merkkinä kisatapahtumien lisäksi 
myös harjoitteluaktiivisuuden saralla. 
Nastolalainen meloja käy töissä Lii-
kuntakeskus Pajulahdessa ja taittaa 
useiden kilometrien mittaisen työ-
matkan usein rivakasti sauvakävellen.
- Se tekee noin kaksi tuntia päivässä, 
tunti töihin ja takaisin, Laitinen selvit-
tää.
Ateenan joukkueen yhteisiä valmis-
tautumisleirejä järjestetään kevään 
mittaan kaksi, ja niiden aikana Laiti-
nen ja kumppanit pääsevät hiomaan 
tekniikkaansa. Leirien välisen ajan Lai-
tinen pyrkii harjoittelemaan mahdol-
lisimman monipuolisesti.
- Harrastan hiihtoakin, mutta nyt kun 
kisat lähestyvät, niin keskityn kyllä 
enemmän melontaan.
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Suomalaisten perheohjelman koordi-
naattorina toimivan Kaija Taipaleen 
arvion mukaan Ateenaan tulee lähte-
mään vajaat sata urheilijan omaista. 
Helmikuun lopulla rekisteröityneitä oli 
77.
Yksi rekisteröityneistä on Lea Alander, 
joka on yhdessä miehensä Olavin kans-

Special Olympics -sivut sulkeutuivat 
31.3. Sivusto siirtyi Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU ry:n si-
vuille osoitteeseen www.vammais-
urheilu.fi. 

Yleinen Special Olympics -tietopa-
ketti löytyy VAU:n sivuilla osoittees-
ta www.vammaisurheilu.fi/fin/vau/
special_olympics. Special Olympics 
-lajien tiedot sekä tulokset löytyvät 

VAU:n sivuilla Lajit-otsikon alta ja kil-
pailukutsut Tapahtumakalenteris-
ta. Ajankohtaisista Special Olympics 
-asioista uutisoidaan VAU:n Ajan-
kohtaista-palstalla.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: ALANDERIEN KOTIALbUMI

Yhtä isoa perhettä Ateenassa
Suomesta lähtee Ateenan 
Special Olympics Kesämaa-
ilmankisoihin ennätyssuuri 
96 urheilijan joukkue. Niin 
isosta ryhmästä urheilijoi-
ta seuraa loogisesti se, että 
kesä-heinäkuun vaihtees-
sa Kreikan pääkaupunkiin 
matkustaa runsaasti myös 
urheilijoiden läheisiä.

sa todellinen perheohjelmakonkari. He 
olivat kannustamassa poikaansa Sa-
mua jo vuoden 1999 Kesämaailmanki-
soissa Yhdysvaltain Raleighissa, vuon-
na 2003 Irlannin Dublinissa ja vuonna 
2007 Kiinan Shanghaissa.
Näissä kisoissa Samu Alander pelasi 
vielä lentopalloa. Ateenassa hänen la-
jinaan on golf, joka ei kuitenkaan ole 
uusi aluevaltaus hyvinkääläiselle, sillä 
hän on harrastanut lajia SM-tasolla jo 
yli kymmenen vuotta.
Perheohjelmaan rekisteröityneet voi-
vat kilpailujen seuraamisen ohella 
myös mm. kokeilla Ateenan kisois-
sa mukana olevia lajeja. Ehdottomiin 
huippuhetkiin kuuluvat myös kisojen 
avajaiset ja päättäjäiset, joissa on to-
dellista urheilujuhlan tuntua.
Ateenan kisoissa perheenjäsenet jou-
tuvat ensimmäistä kertaa maksamaan 
osallistumisestaan avajais- ja päättä-
jäisseremonioihin. Pääsylippuja myy-

mällä järjestäjät saavat selville per-
heohjelmalaisten varaamat paikat. 
Tämän jälkeen vapaita paikkoja voi-
daan myydä myös muulle yleisölle, ja 
näin varmistetaan upean ison stadio-
nin täyteen saaminen. Joissain aiem-
missa kisoissa tilaisuuksien tunnelmaa 
on hitusen verottanut se, että katso-
moon on jäänyt käyttämättömiä paik-
koja.
Lea Alander ei pane maksullisuutta pa-
hakseen.
- Ne ovat olleet niin hienoja ja näyttä-
viä tapahtumia, että kyllä sellaisista elä-
myksistä olemme valmiit maksamaan. 
Tunnelma stadionilla on ainutlaatui-
nen ja se pitää itse kokea, Alander sa-
noo.
Alanderit odottavat kesän Ateenan 
reissulta erityisesti myös muiden per-
heiden tapaamista.
- Tulee sellainen tunne, että me kaikki 
olemme yhtä ja samaa isoa perhettä. 
Kun tavataan, niin halaillaan ja kysel-
lään kuulumisia.

Special Olympics -sivusto siirtyi 
VAU:n verkkopalveluun

Lea, Samu ja Olavi Alander
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Elinsiirtoväen suurin urheilutapahtu-
ma, kesälajien World Transplant Games 
järjestetään 17.–24. kesäkuuta 2011 
Göteborgissa, Ruotsissa. 
Kanada, Thaimaa ja Australia olivat 
kolmien viime kesämaailmankilpai-
lujen järjestäjämaat. Nyt kilpailujen 
palatessa maailmanvaellukseltaan 
riittävän lähelle, innostuivat suomalai-
setkin lähtemään mukaan isohkolla, 
35 urheilijan joukkueella.
World Transplant Games on konk-
reettinen osoitus siitä, että elinsiirron 
jälkeen on mahdollista jatkaa urhei-
lua korkealla tasolla. Tamperelainen 
Tomi Palovaara, 25, rehkii juhannuk-
sen alla kahden päivän sisään neljä eri 
juoksumatkaa, ja tätä urakkaa edeltää 
vielä muutamaa päivää aiemmin juos-
tava viiden kilometrin katujuoksu eli 
minimaraton.
- Päämatkani on 800 metriä, mut-
ta osallistun myös 400 metrille, 1500 
metrille, 5 kilometrille ja todennäköi-
sesti sataselle, Palovaara kertoo.
Palovaara oli viime kesänä ensimmäi-
sissä elinsiirron saaneiden ja dialyysi-
potilaiden arvokilpailuissaan. Dublinin 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: TOMI PALOVAARAN KOTIALbUMI

Tomi Palovaara sijoittui kolmanneksi minimaratonilla kesän 2010 elinsiirron saaneiden ja dialyysipotilaiden EM-kilpailuissa Irlannin 
Dublinissa.

18. World 
Transplant Games 
-kesämaailmankilpailut

· 17.–24.6.2011 Göteborg, Ruotsi· lajit: golf, yleisurheilu, minimara-
ton, sulkapallo, tennis, pöytätennis, 
pyöräily, squash, keilailu, lentopallo, 
petanque ja uutena lajina salibandy· kuusi ikäluokkaa: 18–29-, 30–39-, 
40–49-, 50–59-, 60–69- ja yli 70-vuo-
tiaat· osallistuvan urheilijan elinsiirros-
ta on oltava kulunut vähintään vuo-
si, siirrännäisen toiminnan on oltava 
vakaata ja yleiskunnon on muuten-
kin oltava hyvä· alle vuoden takaisten elinsiirto-
jen kohdalla vaaditaan erityislupaa 
osallistumiseen· elinsiirtoväen suurin urheiluta-
pahtuma, joka järjestetään kahden 
vuoden välein· aikaisemmat kesämaailmankil-
pailut: 2009 Australia, 2007 Thai-
maa, 2005 Kanada, 2003 Ranska, 
2001 Japani

World Transplant Games kesäkuussa Göteborgissa

Tomi Palovaara on keskimatkojen urakkamies
EM-kilpailuista oli tuliaisina kultaa 800 
metriltä, hopeaa 1500 metriltä sekä 
pronssia 400 metriltä ja minimaratonil-
ta, joten odotukset ovat korkealla myös 
maailmankilpailuihin lähdettäessä. 
Elinsiirtoväen kilpailujen yksi erityis-
piirteistä on se, että urheilijat osallis-
tuvat suuremmin lajirajoista piittaa-
matta useisiin eri urheilumuotoihin. 
Myös Göteborgin kilpailujen aikatau-
lu antaa siihen mahdollisuuden eli 
jos joku haluaa ottaa osaa esimerkik-
si lentopalloon, pyöräilyyn, sulkapal-
loon, golfiin ja pöytätennikseen, niin 
siitä vaan. Urheilija voi osallistua mak-
simissaan viiteen eri lajiin, kunhan ne 
eivät osu samoille päiville.
Palovaaralla nuo viisi lajia tulevat täy-
teen eri juoksumatkoista, mutta jos 
säännöt antavat myöden ja Suomi saa 
joukkueen kasaan, niin Tampereen 
Urheilijoita edustava juoksija osallis-
tuisi mielellään myös salibandyyn.
- Juoksulajeihin osallistujat eivät pal-
jon osallistu muihin lajeihin, mutta 
esimerkiksi keilailussa ja sulkapallossa 
tällaista on enemmän, tamperelainen 
sähköinsinööri sanoo.
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Valmistautuminen kohti Lontoon 
2012 paralympialaisia on hyvässä 
vauhdissa niin lajien kuin Suomen Pa-
ralympiakomiteankin näkökulmas-
ta. Paralympialaiset järjestetään elo-
syyskuun vaihteessa 29.8.–9.9.2012, 
jolloin yhteensä 20 urheilumuotoon 
osallistuu noin 4 200 urheilijaa 150 
maasta. 
- Suomen joukkueen kokoonpanon 
osalta tavoitteemme tulee olemaan 
osallistumisoikeuden saaminen 14 
urheilumuotoon, mikä tarkoittaa 

Katja Saarinen (31) on valittu Suo-
men Paralympiakomiteaan kehittä-
mispäälliköksi. Saarinen on koulutuk-
seltaan luokanopettaja ja lajissaan 
alppihiihdossa kolminkertainen pa-
ralympiaedustaja. Saarinen aloitti 
tehtävässä 1. huhtikuuta.
Työ tuo Saarisen Rovaniemeltä takai-
sin kotipaikkakunnalleen Helsinkiin. 
Kehittämispäällikön keskeisiin työ-
tehtäviin kuuluvat mm. urheilijarek-

rytointi Tie Tähtiin -päivineen, Para-
lympiakomitean nuorisojärjestelmän 
kehittäminen ja ensimmäistä kertaa 
tänä vuonna toteutettava Paralym-
piakoulupäiväkiertue.
- Huikeaa! Itselläni on ollut isona 
unelmana pitkään, että urheilu-ura 
voisi jatkua vielä kilpailu-uran jäl-
keen. Vammaisurheilu on intohimoni 
ja olen todella ylpeä kaikista urheili-
joistamme. Oma kilpailu-urani kestää 

enää muutaman vuoden, joten on 
upeaa päästä nyt tekemään töitä suo-
malaisen vammaisurheilun eteen. Iso 
haaste tämä kokonaisuus tulee ole-
maan, ja itsensä pitää nyt pistää li-
koon enemmän kuin koskaan, Saari-
nen kommentoi tuoreeltaan.
Kehittämispäällikön tehtävää haki 
kaikkiaan 35 ehdokasta.

Katja Saarinen Suomen Paralympiakomiteaan 
kehittämispäälliköksi

Kesälajien huiput metsästävät 
maapaikkoja Lontooseen 2012

runsaan 50 urheilijan joukkuetta, 
kertoo Paralympiakomitean valmen-
nuspäällikkö Kimmo Mustonen.
Suurin osa maapaikoista jaetaan ku-
luvan vuoden arvokisasijoitusten ja 
maailman rankinglistojen perusteel-
la. Tähän mennessä suomalaisurhei-
lijat ovat lunastaneet yhden maapai-
kan jousiammunnassa, pyöräilyssä ja 
yleisurheilussa.  

lupaa hyvää tälle vuodelle ja edel-
leen itse päätavoitteeseen, Musto-
nen totesi tyytyväisenä. 
Lontoossa järjestetään joukkueen-
johtajien kokous 6.–9. syyskuuta 
2011, jolloin tarjolla on jo suhteel-
lisen valmis tietopaketti paralym-
pialaisiin liittyen. Kilpailuihin val-
mistautumiseen liittyen esikisoja 
järjestetään yhteensä kuudessa eri 
paralympialajissa joulukuun 2011 ja 
toukokuun 2012 välisenä aikana. La-
jit ovat maalipallo, pyörätuolirugby, 
boccia, yleisurheilu, jousiammunta 
ja pyörätuolitennis. Esikisat ovat pää-
osin kutsukilpailuja, mutta esimer-
kiksi eri maiden valmentajat pääse-
vät osallistumaan niihin tarkkailijan 
roolissa.

Esikisoja kuudessa 
paralympialajissa
Paralympiakomitea kokosi tammi-
kuun alussa kaikki Lontooseen eh-
dolla olevat urheilijat, valmentajat, 
huoltajat ja avustajat Liikuntakeskus 
Pajulahdessa järjestetylle leirille. 
- Eri urheilumuodoissa oli aistittavis-
sa iloinen tekemisen meininki, mikä 
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- Tutkimuksessa kritisoitiin systeemi-
en ja rekrytointiohjelmien puutetta. 
Vammaisurheilussa kykyjen löytymi-
nen vaatii yhden innostuneen rekry-
toijan, usein rekrytointi on sattumaa. 
Työtä on nykyään enemmän, kos-
ka mitään ei välttämättä harrasteta, 
Radtke sanoi.

Rekrytointi vaatii rahaa ja 
osaamista
Pilottivaiheessa tutkittiin rekrytoin-
tikäytäntöjä kuudessa maassa. Tut-
kimuksen ensimmäisessä vaiheessa 
vertailtiin järjestelmiä Kanadassa, Yh-
dysvalloissa ja Iso-britanniassa. Haas-
tatteluissa näkemyksiään ovat pääs-
seet esittämään valmentajat, urheilijat 
ja monet urheilujärjestöissä paralym-
piaurheilun parissa tiiviisti toimivat 
henkilöt. Haastateltuja oli viidestä la-
jista: pyörätuolikoripallosta, yleisur-
heilusta, uinnista, alppihiihdosta ja 

TEKSTI JA KUVA: HEIDI LEHIKOINEN

Järjestelmän tulosta vai sattumaa?
Uusien urheilijoiden rekrytointi on paralympialajeissa 
yleismaailmallinen haaste, josta maat myös kantavat 
yhteistä huolta. Aihe on keskeisessä roolissa myös ber-
liiniläisyliopiston tutkimuksessa, jossa erityisesti kol-
men maan toimintamalleja ja järjestelmiä vertaillaan. 
Sabine Radtke esitteli tutkimusta Vuokatissa hiihdon 
maailmancupin yhteydessä järjestetyssä seminaarissa.

maastohiihdosta.
- Vammattomien urheilussa pääval-
mentaja valitsee urheilijansa olemas-
sa olevasta lahjakkaiden urheilijoiden 
joukosta. Minä sen sijaan etsin ihmi-
siä, jotka eivät välttämättä urheile 
lainkaan, mutta ovat kiinnostuneita ja 
potentiaalisia. Pitää kerätä osoitteita 
ja etsiä ihmisiä, saksalainen pyörätuo-
likoripallon päävalmentaja sanoi.
Radtke esitteli Vuokatissa kiinnostavia 
yksityiskohtia vammaisurheilun ra-
hoituksesta ja järjestelmien haasteis-
ta eri maissa. Menestyksekäs urheilija-
rekrytointiohjelmakin vaatii valtiolta 
rahoitusta, lajijärjestöjen integraatio-
ta ja ammattimaista valmennusosaa-
mista. Tutkimukseen haastatellut kan-
toivat suurta huolta ruohonjuuritason 
työstä myös kouluissa.
- Tavallinen liikunnanopettaja ei pys-
ty tunnistamaan lapsen menestystä. 
Jos esimerkiksi pyörätuolia käyttävä 

Johnny haluaisi koulun urheilupäivä-
nä osallistua 100 metrille, olen näh-
nyt, kuinka häntä työnnetään tuo 100 
metriä. Jos hän saisi kelata itse, hän 
saattaisi tehdä maailmanennätyksen. 
Mutta opettajat eivät sitä tiedä, kuten 
he eivät tiedä hänen luokituksesta-
kaan. He eivät tiedä mitään. Siksi yli-
opistojen täytyisi kouluttaa opettajia 
myös vammaisuuteen, brittiläisurhei-
lija sanoi.

Kanadassa onnistumisen 
avaintekijänä vanhempien 
mukana olo

Vuokatin seminaarissa Kanadan Kas-
par Wirtz kertoi Vancouverissa toimi-
vasta ohjelmasta, jossa lapset pääse-
vät kokeilemaan monia lajeja, kuten 
hiihtoa, melontaa ja ratsastusta. Moni-
puolinen toiminta on ollut suosittua, 
sillä osallistujamäärä kasvoi ensim-
mäisen vuoden kymmenestä toisen 
vuoden 45 innokkaaseen liikkujaan.
- Vanhemmat ovat parhaita rekrytoi-
jia. Tärkeintä on vakuuttaa vanhem-
mat ja integroida heidät toimintaan. 
Olemme Kanadassa oppineet viiden 
vuoden aikana, että tärkeintä on mo-
nipuolisuus ja hauskuus. Silloin urhei-
lua kokeillut tulee takaisinkin, maas-
tohiihtovalmentajana toimiva Wirtz 
sanoo.
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Vammaishiihdon maajoukkue on täl-
lä hetkellä pieni, sillä kilpailuja kier-
tää kaksi urheilijaa. Resurssit riittä-
vät tällä urheilijamäärällä toiminnan 
pyörittämiseen, mutta lisärahoitus-
kaan ei olisi pahitteeksi.
- Toivoisin OKM:ltä vammaisurhei-
luun korvamerkittyä rahaa. Integ-
rointi on erittäin järkevää, mutta 
rahoituksen kanssa on haasteita. 
Suomen Paralympiakomitea toki tu-
kee, mutta meillä on liittona haastee-
na markkinoida ja myydä vammais-
hiihdon maajoukkuetta, jossa on 
kaksi urheilijaa, Maastohiihto ry:ssä 
lajikoordinaattorina toimiva Vesa 
Mäkipää sanoo.
Rekrytoinnissa Maastohiihto ry luot-
taa vammaisurheilujärjestöihin. Sen 
sijaan, kun uusia urheilijoita lajin pa-
riin saadaan, apua tulee Maastohiih-
to ry:nkin puolelta.
- Seuroilla on valmius ottaa vam-
maishiihtäjiä mukaan toimintaan, ja 
varmasti mielellään ottavatkin. Val-
mentajapuolella meillä on Valmenta-
japankki, jonka kautta on saatavissa 
ammattitaitoisia valmentajia, Mäki-
pää sanoo.
Vammaishiihdon päävalmentaja 
Toni Myllylä kaipaa uusien urheili-
joiden osalta nykyistä vieläkin sel-
keämpää polkua, kuka missäkin vai-
heessa urheilijaa auttaa.
- Asiat ovat usein tapauskohtaisia. Pi-
täisi kuitenkin olla selkeät pelisään-

Vammaishiihtomaajoukkueessa laatu korvaa määrän

Hiihdon haasteina markkinointi ja rekrytointi
Talviparalympialaisten 
suomalainen menestysla-
ji maastohiihto on viime 
vuosina kohdannut sa-
mat haasteet kuin moni 
muukin vammaisurheilu-
laji: urheilijamäärät ovat 
vähentyneet. Kaksihenki-
sessä joukkueessa tasoa 
sen sijaan riittää yhä, sillä 
sekä Ilkka Tuomisto ja 
Maija Löytynoja kuuluvat 
maailman huippuihin.

nöt siitä, missä vaiheessa urheilija 
tulee leiritykseen ja maailmancupiin 
sekä esimerkiksi omavastuuosuuk-
sista. Tällöin olisi kaikille esittää etu-
käteen sovitut kriteerit, millä por-
tailla mennään eteenpäin, kertoo 
Myllylä.

Ampumahiihtäjänä 
Maastohiihto ry:ssä
Urheilijoiden integroiminen maa-
joukkueisiin on onnistunut Ilkka 
Tuomiston osalta hyvin. Hämeenky-
röläinen kuuluu nykyään b-maajouk-
kueeseen ja hyötyy ammattimai-
sesta leirityksestä. Maija Löytynoja 
sen sijaan kuului taannoin nuorten 
maajoukkueen valmennusryhmään, 
mutta on viime vuodet harjoitellut il-
man valmennusryhmää.
- Yhden vuoden olin valmennusryh-
mässä, ja se toi kyllä tulosta. Nyt olen 
tottunut yksin treenaamiseen, mut-
ta onhan treenit tehokkaampia, kun 
on sopiva ryhmä. Oma treenaamisen 
tasoni vaan ei ole sitä, mitä maasto-
hiihdossa b- ja A-maajoukkueella on, 
eikä oikein sitten ole sopivaa ryh-
määkään. En sitä enää kaipaakaan, 

Löytynoja pohtii tilannettaan. 
Ylivieskalainen on leireillyt itse Vuo-
katissa, jossa Myllylä on ollut käytet-
tävissä. Järjestelyä hän kiittää, mutta 
lisätoiveitakin löytyy:
- Toivoisin, että Tonin valmennus-
tunteja olisi käytössä enemmän. Sitä 
kautta pystyy keskittymään enem-
män tekniikan kehitykseen, ne tek-
niikkajutut ovat tärkeitä, Löytynoja 
sanoo.
Myllylän mukaan lisäapuakin järjes-
tyy sovittaessa kyllä. Valmennusryh-
mää enemmän Löytynojaa mietityt-
tää, mihin lajiliittoon hän oikeastaan 
päälajinsa ampumahiihdon edusta-
jana kuuluu. Tilanne ei ole aivan loo-
ginen. Sekä maastohiihto että am-
pumahiihto kuuluvat Kansainvälisen 
Paralympiakomitean jaossa pohjois-
maisten hiihtolajien alle, joten Suo-
messa hallinnoivana lajiliittona mo-
lemmille on nykyään Maastohiihto 
ry. 
- Vähän on orpo olo tällä hetkellä. Itse 
ajattelisin, että helpompi olisi olla 
Ampumahiihtoliiton puolella. Siinä 
tulisi molemmat lajit, Löytynoja tuu-
mii.

Ilkka Tuomisto.
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- Otin lähdön varman päälle, ettei 
tule sössittyä ainakaan siinä. Olo oli 
vähän kaksijakoinen, kun tiesin, että 
jos mitään poikkeavaa ei tapahdu, 
niin voitan, yli 50 peräkkäistä satasen 
kilpailua nimiinsä vienyt porilainen 
kertasi finaalin jälkeen.
Toinen maailmanmestaruus jäi Täh-
deltä hiuskarvan päähän, kun Thai-
maan Supachai Koysub löi hänet 
200 metrin loppupuristuksessa kah-
della sadasosalla (25,23–25,25). Rata-
kierroksella Tähti jäi välieriin.
Iloisin yllätys Christchurchin kilpai-
luissa oli T51-luokassa kelannut pyö-
rätuolirugbytaustainen Toni Piispa-
nen, joka ylsi satasella hopealle ja 
200 metrillä pronssille.
- Voittoon ei vielä ollut mahkuja, 
mutta täältä tullaan, Piispanen totesi 
satasen finaalin jälkeen.

Löytynoja vei nimiinsä 
ampumahiihdon 
maailmancupin

Maija Löytynoja vei nimiinsä liikun-
tavammaisten pystyhiihtäjien ampu-

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
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Arvokilpailukatsaus:

Tähti täydensi palkintokaappinsa 
Christchurchissa
Leo-Pekka Tähti oli jo 
ennen tammikuun yleis-
urheilun MM-kilpailuja 
saavuttanut lähes kaiken, 
mitä ratakelauksessa voi 
saavuttaa. Maanjäristys-
herkässä Christchurchis-
sa Uudessa-Seelannissa 
Tähti täydensi ansioluet-
telonsa kelaamalla T54-
luokan 100 metrin maa-
ilmanmestariksi ajalla 
14,14.

mahiihdon maailmancupin. Ylivies-
kalaisen tasaisen vahvasta menosta 
kertoo se, että hän varmisti kokonais-
kilpailun voittonsa jo ennen Saksan 
Finsteraussa järjestettyä päätösosa-
kilpailua.

Maastohiihdon maailmancupeissa 
Löytynoja ja hämeenkyröläinen Ilk-
ka Tuomisto sijoittuivat molemmat 
kakkosiksi. Kokonaiskilpailujen voi-
tot menivät Venäjälle, kun Anna Bur-
mistrova oli paras naisissa ja Kiril 
Mihailov miehissä.
Katja Saarisen parhaimmaksi si-
joitukseksi alppihiihdon MM-kilpai-
luissa Italian Sestrieressä jäi super-
yhdistetyn viides sija. Päälajissaan 
pujottelussa hän oli seitsemäs ja Su-
per g:ssä kahdeksas. Suurpujottelu 
päättyi ennen aikojaan keskeytyk-
seen toisessa laskussa.
Suomessakin päästiin haistelemaan 
arvokilpailutunnelmaa, kun VAU ja 
Helsingin Kisa-Veikot järjestivät yhteis-
työssä kehitysvammaisten avoimet 
EM-halliyleisurheilukilpailut (INAS).
Suomalaisurheilijoita Myllypuron Lii-
kuntamyllyssä nähtiin kaksi, molem-
mat miesten kuulakilpailussa. Ville 
Seppänen työnsi 10,98 metriä ja si-
joittui Ruotsin Jeffrey Igen (13,68) 
voittamassa kilpailussa viidenneksi. 
Jani Tissari oli kilpailun yhdeksäs tu-
loksella 9,70.

Leo-Pekka Tähti kelasi tammikuussa satasen maailmanmestariksi.

Maija Löytynoja otti haltuunsa kauden 
2010-2011 ampumahiihdon maailman- 
cupin voiton.
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- Meidän ei kannata keksiä pyörää 
uudelleen täällä Suomessa. Oppia 
voi ottaa sekä hyvistä käytännöistä 
että myös toisten tekemistä virheistä, 
muistuttaa VAU:n toiminnanjohtaja 
Riikka Juntunen.
Sekä Norjassa että Hollannissa vam-
maisurheilutoiminnasta vastaavat 
tänä päivänä pääasiallisesti lajiliitot. 
Norjassa eri vammaryhmien omien 
liittojen yhdistyminen yhdeksi isoksi 
vammaisurheilujärjestöksi tapahtui jo 
1990-luvun puolella. Vuonna 1997 toi-
mintansa aloittanut kattojärjestö NFI 
toimi kuitenkin vain välivaiheena vam-
maisurheilun integroimisessa lajiliitto-
jen alaisuuteen.
Kymmenen vuotta syntymänsä jäl-
keen, vuonna 2007, NFI oli hoitanut 
tehtävänsä ja vammaisurheilutoimin-
ta pyörii nyt 54 kansallisessa lajiliitossa. 
Nykyään Norjan urheilua koordinoiva 
NIF toimii myös vammaisurheilun kat-
tojärjestönä sekä linkkinä esimerkiksi 
kansainvälisen paralympiakomitean 
IPC:n suuntaan. Osalle vammaisurhei-
lulajeista ei löytynyt lajiliittoa ollen-
kaan.
- Yksi seminaarin opeista meille suo-
malaisille on ehdottomasti se, että mi-
käli lajille ei löydy luontevaa lajiliittoa, 
väkisin siirtäminen ei onnistu. Tarvi-
taan erilaisia ratkaisuja ja joustavuut-
ta, VAU:n toimialapäällikkö Aija Saari 
kommentoi.
Hollannissa on toimittu integraatio-
prosessissa pitkälti samoin kuin Nor-
jassa. Integroituminen alkoi valtion 
tuella vuoden 2000 Sydneyn paralym-
pialaisten jälkeen, ja nyt prosessi on 
saatu päätökseen 44 lajiliiton osalta.
Maahan jäi yhä pieni vammaisurheilu-
liitto, Gehandicaptensport Nederland, 
joka pyörittää mm. maalipalloa, sokko-
pingistä ja bocciaa sekä huolehtii Spe-
cial Olympics -toiminnasta. Yhteisenä 
kattojärjestönä toimii Hollannin olym-
pia- ja paralympiakomitea.

IPC luo suuntaviivoja
Kansainvälinen Paralympiakomitea 
IPC (International Paralympic Com-
mittee) toimii tällä hetkellä yhdeksän 
lajin kansainvälisenä lajiliittona. Vuon-
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Suomi meets Norja: 

Kuka ottaa vastuun?
Helsingissä 15.–16. maaliskuuta järjestetty kaksipäiväi-
nen Suomi meets Norja -koulutus- ja keskustelutilaisuus 
nosti valokeilaan erilaiset vammaisurheilun järjestämis-
mallit Norjassa, Hollannissa ja Suomessa. Seminaarin 
puheenaiheiksi nousivat alkuvuosien kokemukset laji-
liittointegraatiosta sekä vammaisurheilun ruohonjuuri-
tason ongelmat, kuten uusien urheilijoiden rekrytointi.

Norjalainen Mads Andreassen työskentelee Norjan urheilun kattojärjestössä vammais-
urheilun konsulttina.
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Suomi meets Norja: 

Kuka ottaa vastuun?
na 2003 se linjasi, että vuoteen 2016 
mennessä kaikkien näiden lajien tuli-
si siirtyä omilleen, joko kansainvälisen 
lajiliiton alaisuuteen integroituna tai 
omaan liittonsa, kuten pyörätuolirug-
by on tehnyt. Prosessiin on ollut jo nyt 
aikaa, mutta viisi vuotta ennen ”määrä-
aikaakaan” tilanne ei ole helppo.
- Meidän täytyy tehdä valtavasti töitä, 
että laji on valmis pärjäämään omil-
laan. Kansainvälinen liitto on paras 
vaihtoehto, mutta esimerkiksi Kansain-
välisen hiihtoliiton FIS:n kanssa tilanne 
on vaikea. FIS ei halua päättää asiasta 
ylhäältä päin vaan aloitteen pitää tul-
la jäsenjärjestöiltä. Jousiammunnan 
kanssa taas oli helppoa, IPC:n johto-
kunnan jäsen Rita van Driel kuvasi ti-
lannetta.
IPC luo suuntaviivoja, jotka vaikut-
tavat kansainvälisesti, mutta myös 
kansallisesti - myös meillä täällä Suo-
messa. Kansainvälinen malli vie myös 
suomalaista liikuntakulttuuria samaan 
suuntaan ja sitä kautta vaikuttaa myös 
VAU:n toimintaan ja suuntaviivoihin la-
jiliittojen suuntaan.
- Kyse ei ole pelkästään siitä miten ja 
missä vammaiset henkilöt liikkuvat. 
Kyse on paljon suuremmasta ja laajem-
masta kokonaisuudesta: yhteiskunnan 
tasa-arvoistumisesta ja vammaisten 
henkilöiden itsemääräämisoikeudes-
ta harrastamisensa suhteen, kiteyttää 
Saari.

VAU:lla iso vastuu

Suomessa vammaisurheilusta vastaa 
laaja-alaisesti Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta VAU ry. Suomen Para-
lympiakomitea vastaa paralympialaji-
en osalta vammaishuippu-urheilusta. 
Suomessa vammaisurheilulajeista on 
tällä hetkellä integroitunut lajiliittoihin 
14 lajia.

Kenen vastuulla vammaisurheilun ja 
-liikunnan tulisi milläkin tasolla olla? 
Kuinka paljon lankeaa vammaisur-
heilujärjestön, lajiliittojen ja seurojen 
harteille ja mikä on kuntien vastuu 
esimerkiksi avustajien, matkojen ja 
apuvälineiden järjestämisessä? Kes-
kusteluja on käyty ja niitä käydään jat-
kossakin.
- Samaan aikaan, kun ohjaamme vam-
maisurheilutapahtumia itse, me myös 
yritämme rohkaista seuroja ottamaan 
erilaisia harrastajia mukaan, kertoo Aija 
Saari.
- Välillä sitä miettii, että miten paljon 
meidän VAU:ssa lopulta pitäisi työs-
kennellä paikallistason vammaisliikun-
nan parissa. Mutta jos me emme sitä 
työtä tee, niin kuka tekee, jatkaa Saari.
Norjan urheilun kattojärjestössä 
NIF:ssä työskentelevä Mads Andreas-
sen muistutti, ettei vammaisurheilun 
ja -liikunnan järjestämisessä lopulta ole 
kyse mistään maailmaa mullistavista 
asioista, jos seuroissa ja kunnissa vain 
riittää tietoisuutta asioista ja uskallusta 
ottaa tarvittava askel.
- Vammaiset eivät ole kiinnostuneita 
pelkästään vammastaan, he eivät tar-
vitse omia sisäänkäyntejään, he eivät 
liiku isoissa ryhmissä, eivätkä kaikki 
kulje pyörätuolilla. He haluavat ennen 
kaikkea vain osallistua, Andreassen lu-
etteli.

Arnfinn Vik (vas.), Rita van Driel, Aija Saari ja Mads Andreassen keskustelivat vilkkaasti 
Norjan, Hollannin ja Suomen integraatioprosesseista.
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    Lyhyesti

- Vammaisurheilun integraatio on 
kansainvälinen trendi, jonka taustafi-
losofia ja toteutumistavat vaihtelevat 
maittain. Pohjoismaat, Hollanti, Kana-
da ja Australia ovat edelläkävijöitä, to-
teaa tulevasta tutkimuksesta vastaava 
Aija Saari. 
- Esimerkiksi Norjassa tehtiin poliitti-
nen päätös, jonka seurauksena kaikki 
vammaisurheilulajit integroituivat laji-
liittoihin. Suomessa on edetty pääosin 
hankevetoisesti monella rintamalla. 
Nyt on aika arvioida missä tällä hetkel-
lä ollaan ja mitkä ovat tarvittavat jat-

kotoimenpiteet, perustelee Saari.    
Tutkimuksen kohteena ovat inkluu-
sion kehitystyössä mukana olleet toi-
mialajärjestöt Nuori Suomi, Suomen 
Liikunta ja Urheilu SLU, Suomen Para-
lympiakomitea sekä SLU:n aluejärjes-
töt. VAU:n lajiliittokumppaneista mu-
kana ovat SkiSport Finland, Suomen 
Hiihtoliitto, Suomen Uimaliitto, Suo-
men Urheiluliitto, Suomen Tennisliitto, 
Suomen Pyöräilyunioni, Suomen Am-
pumaurheiluliitto, Suomen Curlingliit-
to, Suomen Ratsastajainliitto, Suomen 
Pöytätennisliitto, Suomen Judoliitto 

sekä Suomen Purjehdus ja Veneily.

Kaikille avoimen liikuntakulttuurin 
nosteet ja esteet -arviointitutkimus 
käynnistyi 1. maaliskuuta 2011 ja ra-
portti julkaistaan 30. syyskuuta 2011. 
Tutkimus toteutetaan opetus- ja kult-
tuuriministeriön tuella.

Lisätiedot:
Tutkimusvastaava, toimialapäällikkö 
Aija Saari, puh. 040 506 4208, aija.saa-
ri@vammaisurheilu.fi
www.vammaisurheilu.fi

VAU käynnistää urheilujärjestöjen 
integraatioprosessien tutkimuksen

Invalidiliiton perhetyöryhmä kartoit-
ti perheiden tarpeita kesällä 2010 ky-
selyllä, johon vastasi huimat 120 hen-
kilöä. Kyselyssä kerättiin tietoa siitä, 
millaista toimintaa perheet, joissa on 
vammainen perheenjäsen, haluavat. 

Kyselystä kävi ilmi, että toimintaa 
tulee järjestää koko perheelle. Per-
heiden mielestä paras tapahtuma-
muoto olisi viikonlopputapahtu-
ma, jossa osa toiminnasta tapahtuu 
lapset ja vanhemmat erillään ja osa 
koko perheen voimin. Perheet toi-
voivat yhdessä tekemistä, seikkailua 
ja eri liikuntamuotoihin tutustumis-
ta. Erityisesti luonnossa liikkuminen 
koettiin tärkeäksi. Perheet toivoi-
vat vapaan olemisen ja kokemusten 
vaihdon lisäksi myös asiaohjelmaa: 
neuvontaa eri palveluihin ja tuki-
muotoihin liittyen sekä tietoa vam-
maisten oikeuksista. Järjestettävien 
tapahtumien toivottiin olevan ren-
touttavia irtiottoja arjesta. Mitä lyhy-
empi tapahtuman kesto, sitä lähem-
pänä kotia sen toivottiin olevan.

Kyselyn vastausten innoittamana In-
validiliitto lähti mukaan Lumilauan-
tai-tapahtumiin, jotka järjestettiin 

Perheet haluavat toimintaa ja tietoa
helmikuussa 2011. Säihkyvät silmät 
ja punaiset posket kertoivat tapah-
tumien onnistumisesta, ja minulle 
paras palaute päivästä oli erään isän 
toteamus: ”Taisi löytyä perheelle uusi 
harrastus”.

Sekä kyselyn tulosten että Lumilau-
antain kokemusta pohjalta on selvää, 

että järjestöjen välinen yhteistyö on 
välttämätöntä lasten ja perheiden 
toiminnassa. Osaamista yhdistämäl-
lä saadaan aikaan mahtavia tapah-
tumia ja ennen kaikkea pystytään 
vastaamaan perheiden toiveisiin ja 
tarpeisiin. 
INNOSTA PUHKUEN, 
REA KONTTINEN, INVALIDILIITTO RY
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Lisäksi haluttiin selvittää millaista 
tietoa liikuntapaikkoja suunnittele-
vat ammattilaiset tarvitsevat. Ensin 
kartoitettiin opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön liikuntapaikkajulkaisujen 
esteettömyyssisältö. Vuonna 2010 
toteutettiin internetin välityksellä 
kaksikielinen käyttäjäkysely, sitä täy-
dentäviä ammattilaiskyselyjä ja sel-
vitys vammaisurheilulajien esteettö-
myyssisällöstä.

Uusimmat raportit 
julkaistiin maaliskuussa
ESTE-hankkeessa tarkastellaan es-
teettömyyttä monitahoisesti liikku-
miseen, näkemiseen, kuulemiseen 
ja ymmärtämiseen liittyvänä koko-
naisuutena. Tarkastelunäkökulmana 
ovat myös erilaisten tilaa käyttävien 
toimijaryhmien (liikkujat, urheilijat, 
yleisö, ohjaajat ym.) esteettömyys-
tarpeet. Hankkeen kartoituksissa ja 
kyselyissä huomattiin, että esteet-
tömyys tulisi ymmärtää laajempana 
kuin pelkästään pyörätuolilla liikku-
via asiakkaita koskevana seikkana. 
Esimerkiksi aistiympäristön esteettö-
myys näyttäisi unohtuvan liikuntati-
lojen suunnittelussa. Suunnittelussa 
olisi myös huomioitava liikkumis- ja 
toimimisesteisten ohjaajien estee-
tön pääsy kaikkiin työn tekemisen 
kannalta keskeisiin tiloihin. Perin-
teisten vammaisurheilulajien ja niis-

TEKSTI: AIJA SAARI

ESTE-hanke tuottaa 
tietoa liikunta- ja 
urheiluympäristöjen 
esteettömään 
rakentamiseen

sä käytettävien välineiden kehitty-
minen sekä uusien lajien synty tuo 
myös tarpeita päivittää suomalaista 
liikuntarakentamista ohjaavia oppai-
ta. Esteettömyys tulee myös huomi-
oida kaikessa liikuntarakentamisessa. 
Uusimmat raportit julkaistiin maalis-
kuussa 2011 Sportec-messuilla Tam-
pereella. 
Este-kyselyn 2010 yhteenvedon on 
toimittanut arkkitehti SAFA Niina 
Kilpelä Kynnys ry:stä (kyselyn tii-
vistelmä saatavilla myös ruotsin- ja 
englanninkielisenä). Vammaisurhei-
lulajien esteettömyyssisällöt – sisälii-
kuntatilat -oppaan (2011) toteuttivat 
opinnäytetyönä Lahden ammattikor-
keakoulusta Ritva Kotinurmi ja Liisa 
Kouvonen.
ESTE-hankkeen selvitysten seurauk-
sena opetus- ja kulttuuriministeriö 
on myöntänyt hankkeelle tukea Es-
teettömät liikuntatilat -julkaisun uu-
simistyöhön. Tavoitteena on julkaista 
uusi opas osana opetus- ja kulttuuri-
ministeriön liikuntapaikkajulkaisuja 
vuonna 2012.
ESTE-hanketta (2009–2011) toteut-
tavat opetus- ja kulttuuriministeri-
ön tuella Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry ja Kynnys ry. Yhteis-
työssä ovat mukana Invalidiliitto ry, 
Kuuloliitto ry, Näkövammaisten Kes-
kusliitto ry ja Suomen Liikunta ja Ur-
heilu SLU ry.

Vammaisurheilun ja -liikunnan olosuhteisiin keskit-
tyvää ESTE-hanketta on toteutettu vuodesta 2009 
lähtien. Tavoitteena on selvittää millaisia esteitä liik-
kumis- ja toimimisesteiset henkilöt ovat kohdanneet 
liikuntapaikoissa harrastaessaan tai toimiessaan.

Näppäile nettiin

Raportit
ESTE-hankkeen raportit ovat 
luettavissa VAU:n verkko-
palvelussa osoitteessa 
www.vammaisurheilu.fi 
(VAU > Esteetön liikunta).



Sportin iloa

Sporttiklubi Treeni
Lisää nuoria mukaan lajin pariin ja enemmän harjoittelevia nuoria mu-
kaan toimintaan! Siinäpä lyhykäisyydessään VAU:n Sporttiklubin Treeni-
hankkeen idea. Lajien Treeni-leirit lähestyvät, joten ole aktiivinen ja il-
moittaudu mukaan lajin Treeni-leirille.
Lajien lajijaostot yhdessä Sporttiklubitreenareidensa kanssa ovat suunni-
telleet leiriajankohtia ja -treenipäiviä, joten heittäydy rohkeasti mukaan 
sähköpyörätuolisalibandyn, maalipallon, pyörätuolikoripallon, sokkopin-
giksen tai boccian maailmaan. Treeni-leireillä pääsee tutustumaan lajin 
saloihin lajin osaajien seurassa ja saa vinkkejä niin harjoitteluun kuin lii-
kunnan apuvälineisiin.

Sporttiklubin Treeni-leirit 2011
Treeni-sähköpyörätuolisalibandyleiri  Helsinki  16.4.
Treeni-pyörätuolikoripalloleiri  Kisakallio, Lohja  6.–8.5.
Treeni-sähköpyörätuolisalibandyleiri  Tampere  21.5.
Treeni-maalipalloleiri  Helsinki  27.–29.5.
Treeni-sokkopingisleiri Helsinki 27.6.–3.7.
Treeni-sähköpyörätuolisalibandyleiri  Kuopio  10.9.
Treeni-pyörätuolikoripalloleiri  Pajulahti, Nastola  23.–25.9.

Lisätiedot:
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

Sporttiklubin 
Loiskutellen 
-uintileiri
Sporttiklubin perinteinen Loiskutel-
len -uintileiri järjestetään 13.–17. ke-
säkuuta 2011 Kuortaneen urheilu-
opistolla. Leirillä uidaan ja kehitetään 
uimataitoja kaksi kertaa päivässä koke-
neiden uinninopettajien johdolla. Tar-
jolla on myös muuta mukavaa liikun-
nallista ajanvietettä.
Leiri on tarkoitettu noin 9–20-vuotiail-
le liikunta-, näkö- ja kehitysvammai-
sille sekä elinsiirron saaneille nuoril-
le, jotka haluavat oppia uintitekniikkaa. 
Perusvaatimuksena on uimataito eli 
leiriläisen tulee osata uida itsenäisesti, 
ilman uinnin apuvälineitä ja avustajaa 
altaassa tai altaan reunalla, vähintään 
50 metriä. Huom! Leirillä uidaan 2x2 
tuntia päivittäin ja tämän lisäksi ohjel-
massa on muuta liikunnallista aktivi-
teettia, joten leiri on fyysisesti suhteel-
lisen raskas. 
Majoitus on Kuortaneen urheiluopis-
ton tiloissa, kahden hengen huoneis-
sa. Huoneet ovat liikuntaesteettömät. 
Ruokailut tapahtuvat seisovasta pöy-
dästä. Leirin hinta on 340 euroa sisältä-
en majoituksen, ruokailut, opetuksen, 
ohjauksen, avustamisen, leirivakuutuk-
sen ja oheisohjelman. 
Ilmoittautumiset 4.5. mennessä osoit-
teessa www.vammaisurheilu.fi (tapah-
tumakalenteri). Ilmoittautuessa on 
kerrottava seuraavat asiat: leiriläisen 
nimi, sotu (vakuutusta varten), osoi-
te, huoltajan puhelinnumero ja sähkö-
posti, kuvaus vammasta, mahdollinen 
apuvälineen käyttö ja miten vamma/
pitkäaikaissairaus näkyy liikkumisessa, 
avustuksen tarve, uimataito, mahdol-
linen erityisruokavalio, lupaus valo-/vi-
deokuvaamiseen ja muut sellaiset sei-
kat, jotka leirin vastuuvetäjän on hyvä 
tietää esim. toimintakyky, avustustarve, 
lääkitys jne. Leirille valitaan 20 leiriläis-
tä hakemusten perusteella ja valituille 
leiriläiselle lähetetään kutsu leirille 19.5. 
Kutsun mukana leiriläiset saavat myös 
alustavan leiriohjelman, maksuohjeet 
sekä matkustusvinkit. 
Lisätiedot: Suomen Vammaisurhei-
lu ja -liikunta VAU ry, Sami övermark, 
puh.044 753 5138, sami.overmark@
vammaisurheilu.fi tai Seppo Loiske, 
puh. 040 755 6484 (iltaisin)
Yhteistyössä Tie Tähtiin.

Special Olympics -perhelei-
ri järjestetään 30.9.–2.10.2011 
Liikuntakeskus Pajulahdessa, 
Nastolassa. Leiri on tarkoitettu 
1–20-vuotiaiden kehitysvam-
maisten lasten ja nuorten per-
heille. Tavoitteena on tutustua 
Special Olympics -maailmaan ja 
saada liikunnallisia ideoita per-
heen arkeen.
Viikonloppu koostuu retkistä 
ja työpajoista, mukana on leik-

kimielinen perhekisa, moto-
asemia, perhepelejä, vanhem-
pien omaa ohjelmaa ja ohjattu 
perheuinti.
Leirin hinta ja ilmoittautumis-
ohjeet julkaistaan tarkentuvat 
huhtikuun aikana. Lisätiedot: 
Aija Saari, puh. 040 506 4208, 
aija.saari@vammaisurheilu.fi, 
www.vammaisurheilu.fi.
Järjestäjä: VAU, yhteistyössä Lii-
kuntakeskus Pajulahti.

Special Olympics -perheleiri
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- Ulkomailla resurssit huippu-urhei-
luun ovat aivan erilaiset kuin Suo-
messa. Tärkeintä harjoittelussa on 
kuitenkin monipuolisuus. Sisäsoutu 
tuo muiden kestävyyslajien harjoit-
teluun mielenkiintoisen lisän.

Treeni-
vinkkaajan 
siviili-
profiili

Veikko 
Sinisalo· 46-vuotias 
yrittäjä ja val-
mentaja· perhe: vai-
mo Päivi ja 
lapset Ida 13v. ja Sara 6v.·  silmien väri: sininen· harrastukset: kestävyysurheilu 
ja beach volley· lempiruoka: buttenhoffin mui-
kunmätiblini· motto: Focus on improvement, 
succes will come with time

Sisäsoudussa kaikki kehon lihakset 
tekevät töitä. Sisäsoutu on kehittynyt 
vuosien aikana muutamien soutaji-
en talviharjoittelulajista omaksi lajik-
seen, jonka parissa nykyään hikoilee 
tuhansia kuntoilijoita. Soutuspinning 
tuli kuntosaleille yli 15 vuotta sitten ja 
yhä useampi nainen kiinnostui myös 
lajista. Sisäsoutu kehittää lihasvoi-
maa ja -kestävyyttä, ja laji sopii mo-
nen muun lajin harrastajalle harjoit-
telumuodoksi. Päämäärätietoisille on 
tarjolla lukuisia kilpailuja, joissa omaa 
tasoaan pääsee mittelemään muiden 
kanssa.
Sisäsoudun aloittaminen on helppoa. 
Vastus säädetään 3–5 välille, mikä 
tuntuu aluksi kevyeltä. Tärkeää on 
kuitenkin saada vauhtipyörä pyöri-
mään nopeasti. Useat valitsevat alus-
sa rankimman vastuksen (10) ja sil-
loin oikean tekniikan oppiminen on 
vaikeampaa kuin kevyemmällä vas-
tuksella.
Ensimmäisissä harjoituksissa kannat-
taa soutaa 3–5 minuutin pätkiä ja pi-

TEKSTI: RIIKKA JUNTUNEN
KUVAT: TAPANI TOIVANEN, RIIKKA JUNTUNEN

tää välillä pieni venyttelytauko. Näitä 
pätkiä, intervalleja, voi alussa tehdä 
neljästä viiteen. Seuraavalla kerralla 
kannattaa kokeilla eri soututahteja ja 
tehoja. Lisäksi harjoituksissa voi vaih-
della vetopituutta ja keskinopeutta. 
Tärkeintä on kuitenkin muistaa läm-
mitellä alussa soutamalla rauhallises-
ti ottaen välillä 15 vedon kovempia 
spurtteja.
Treenivinkin antaja Veikko Sinisa-
lo on itse sisäsoudun vankkumaton 
kannattaja.
- Soutulaite on reilu vastustaja. Omaa 
kehittymistä pääsee seuraamaan ja 
laji sopii monille. Ergometrin penkki 
on vaihdettavissa adapteriin (www.
finnrowing.com), jolloin myös pyörä-
tuolin käyttäjä pääsee treenaamaan.
Sinisalo on entinen maajoukkuesou-
taja, joka siirtyi valmentajaksi oman 
soutu-uransa jälkeen. Pekingin olym-
pialaisten jälkeen tie vei Tšekkeihin 
ammattivalmentajaksi. Nyt perhe on 
palannut takaisin Suomeen Imatralle 
monta kokemusta rikkaampana.

Veikon treenivinkki: Sisäsoutu
Monipuolinen harjoittelu on Sporttiklubin Treeni-
hankkeen ydin. Tällä palstalla urheilijat ja valmentajat 
jakavat omia vinkkejään, jotka sopivat nuorille urhei-
lijoiksi tähtääviksi sekä kuntoliikkujille. 
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TEKSTI: AIJA SAARI PIIRROS: PETTERI TIKKANENVipanat liikkuvat

VIPANAVINKKI
Vipanavinkki sisältää ideoita kotona 
leikkimiseen ja perusliikuntaan. Vinkit 
oppaasta Leikin ja liikun Lennun kans-
sa (2000). Opas löytyy pdf-muodossa 
osoitteesta www.vammaisurheilu.fi.

OHJAAJAVINKKI

Taikasivellin on leikki, jolla lisätään 
lapsen tuntemusta omasta kehos-
taan. Samalla se rauhoittaa esimer-
kiksi nukkumaanmenoa. Leikkiin ote-
taan puhtaita ja erikokoisia siveltimiä. 
Lapsi valitsee itse siveltimen ja saa 
päättää minkä kehon osan hän sillä 
”maalaa”. Samalla muistellaan yhdes-
sä kehon osien nimiä, vasenta ja oike-
aa, kehon etu- ja takapuolta. Lapsi voi 
esimerkiksi maalata peukalon ”pu-
naiseksi” ja vasemman käden ”sini-
seksi”. Leikkiin voi lisätä tunnistamis-
kysymyksen ja hahmottaa pensselin 
tuntua esimerkiksi silmät kiinni. Mitä 
maalaan nyt? Onko minulla leveä vai 
kapea pensseli?

Vinkin aiheena on kehon hahmot-
taminen. Sherborne-kerhossa tämä 
nimettiin peilitaloksi. Kerhossa jokai-
sella lapsella on mukana oma aikui-
nen, mutta harjoite onnistuu myös 
lapsiryhmissä. Kerhon alussa lasten 
annettiin ottaa pussista hyppynaru-
ja (taikanaruja). Lapset saivat rauhas-
sa tutustua välineeseen. Sen jälkeen 
kerrottiin pelitalon ohjeet. 
Ensin aikuiset menivät makaamaan 
selälleen lattialle. Lapset saivat teh-
dä naruilla oman aikuisen ääriviivat. 
Aikuiset nousivat ylös ja lapset saivat 
mennä hahmottamaan tilaa aikui-
sen ääriviivojen sisälle. Lapset saivat 
käydä kokeilemassa myös muiden ai-
kuisten ääriviivoja. 
Lopuksi aikuiset tekivät lapsille ää-
riviivat ja kokeilivat mahtuvatko he 
siihen. Leikki kehittää lapsen tietoi-
suutta omasta kehostaan ja auttaa 
hahmottamaan erilaisia mittasuhtei-
ta.

TEKSTI JA KUVAT: 
MIRA VUORELA JA EMILIA MYLLYKOSKI

Taikasivellin

Peilitalo

Miska harjoittelee hahmottamaan varamummun kehoa ohjaajan opastuksella.

Tutun liikkeen, pelin tai leikin harjoittelua 
voi piristää uusilla välineillä ja ideoilla. Las-
ten liikuntakerhojen ohjaajat jakavat näil-
lä sivuilla vinkkejä toisilleen.
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Info

Satakunnan ammattikorkeakoulun 
sosionomiopiskelijat Emilia Mylly-
koski ja Mira Vuorela saivat kipinän 
Sherborne-kerhon käynnistämiseen 
lähes vahingossa.
- Kuulimme, ettei Porin alueella ole 
tarjolla aikuinen-lapsi -kerhoa erityis-
lapsille. Olimme tutustuneet SDM-
menetelmään opettajamme Kati 
Karinharjun johdolla ja ohjanneet 
pieniä makupaloja opintojemme tii-
moilta päiväkodeissa.  Aihe alkoi kiin-
nostaa myös opinnäytetyönä. 
Emilian ja Miran kerhossa sovellettiin 
SDM-menetelmää, jolla pyritään tu-
kemaan lapsen kokonaisvaltaista ke-
hitystä. Ensiksi he osallistuivat VAU:n 
ja Varalan urheiluopiston järjestä-
mälle Sherborne-peruskurssille, josta 
saatiin kokemusta menetelmän käy-
töstä ja vinkkejä tuokioiden suunnit-
teluun. Kerho käynnistyi maaliskuus-
sa 2010.
 - Kokoonnuimme kymmenen kertaa 
Koivulan päiväkodin salissa. Aktiivisia 
kävijöitä oli kahdeksan paria. Lasten 
ikähaarukka oli 3–7 vuotta ja heidän 
harjoituspareinaan oli kummitätiä, 
mummua, varamummua, isää ja äitiä.   
Emilia ja Mira suunnittelivat ohjaus-
tuokiot, toimivat itse ohjaajina ja li-
säksi kuvasivat harjoitteet opinnäy-
tetyöhön. Aikuisen ja lapsen yhteisen 
liikuntatuokion avulla harjoitettiin 
mm. motorisia ja sosiaalisia taito-
ja sekä oman kehon hahmottamis-
ta. Perusideana oli, että kerhon har-
joitteita on mahdollista tehdä myös 
kotona. Suosituimpia harjoitteita 
kerhossa oli erilaiset liu’utukset, ih-

TEKSTI: AIJA SAARI
KUVAT: HANNA VAURIO

Lisää vinkkejä Sherbornekerhosta
Sherbornekerho toteutettiin Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaa-
li- ja terveysalan palvelukeskus Soteekin kanssa yhteistyössä. Sherbor-
nekerhosta kertovaa opinnäytetyötä voi lainata Porin Satakunnan am-
mattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan toimipisteen kirjastosta sekä 
käydä lukemassa osoitteesta www.theseus.fi (haku työn/tekijöiden ni-
mellä).

Sherbornekerho, perheliikuntaharrastus aikuinen-lapsi -pareille
Myllykoski, Emilia & Vuorela, Mira 2010

Lisätiedot:
Emilia Myllykoski, puh. 044 558 8129 
Mira Vuorela, puh. 040 513 4258

Sherborne- 
koulutukset 2011
VAU järjestää SDM-perus- ja jatko-
kursseja tilauksesta. 
Peruskurssit, joihin mahtuu mu-
kaan ulkopuolisia osallistujia:
Raisio 16.–17.9.
Lisätiedot: karita.toivonen@liiku.fi

Jatkokurssit
Oulu 23.–24.9.
Lisätiedot: kirsi.jylha@oamk.fi
Raisio 11.–12.11.
Lisätiedot: karita.toivonen@liiku.fi

Aikuinen-lapsi -kerho rohkaisee liikkumaan yhdessä

mistunnelit sekä oravanpesäleikki.
Vanhempien positiivinen palaute in-
nosti jatkamaan. Kerho käynnistyi 
kevään pilottivaiheen jälkeen uudel-
leen syksyllä. Kerho jatkuu keväällä 
2011 koulutoimen alaisuudessa. 

Isän ja lapsen yhteistä 
aikaa
Jomi Kankaanpää käy kerhossa tyt-
tärensä Juulian (9) kanssa. äiti huo-
masi kerhoilmoituksen koulun ilmoi-
tustaululla. Sporttiskerho oli käynyt 
liian vauhdikkaaksi, mutta aktiivises-
sa perheessä haluttiin jatkaa kerhos-
sa harrastamista.
- Meidän Juulia ei näe, eikä kuule 

kunnolla. Mukana on myös kehitys-
vammaa. Etsittiin monivammaisel-
le tytölle paremmin sopivaa kerhoa. 
Motoriikan paraneminen on selvästi 
nähtävissä, vaikka välillä kehitys nä-
kyy viiveellä ja hyppäyksinä, kertoo 
tyytyväinen isä.
- Harjoiteltiin pallorentoutusta mon-
ta kertaa ja yhtäkkiä se vaan onnistui-
kin. Se palkitsee. Motoristen taitojen 
kehittymisen lisäksi kerhossa käyntiä 
motivoi isän ja tyttären yhteinen te-
keminen.
- Olen reissutöissä ja yhteistä aikaa jää 
niin vähän. Tämä on kivaa sosiaalista 
toimintaa molemmille, tiivistää Kan-
kaanpää.

Info

Isä ja tytär, Jomi ja Juulia,  liu’utus ja sylirentoutus harjoitteessa.
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Pieksämäkeläinen äiti Jaana Halli-
kainen-Tuomainen toivoo, että lii-
kunnan kautta avautuisi kivaa teke-
mistä. 
- Liikkuminen mahdollistaa asioita. 
Juho pääsee näkövammastaan huoli-
matta sinne, missä muutkin ovat. Toi-
von, ettei liikkuen tarvitse ylimääräi-

TEKSTI: OUTI LINDROOS 
KUVA: MIKKO VäHäNIITTY, JARMO HALLIKAINEN

Koululainen liikkuu,  
kisaa ja soittaa 
Juho Tuomainen käy Har-
jun koulussa 5B-luokkaa. 
Suosikkilajeja ovat talvel-
la hiihto, uinti ja kävely. 
Lomalla perhe hiihtää.

sesti pinnistellä. 
- Melkein kaikessa olen mukana. 
Kulttuuriviikon tanssiesitykseen en 
osallistu. Kävelimme sen tunnin ai-
kana avustajan kanssa ulkona, sa-
noo Juho.
Hän laskee nopeasti ulkoilukerrat 
ja toteaa hiihtäneensä tänä talvena 
yli 20 kertaa. Harjoituksista on ol-
lut hyötyä, sillä maaliskuun puoles-
sa välissä oli näkövammaisten kou-
lulaisten hiihtokilpailut, joihin Juho 
matkusti. 
- Kilpailupäivänä ei ole koulua ja 
saan matkalla lukea.
Juhon opettaja otti aikoinaan sel-

vää tapahtumasta. Jaana Hallikainen-
Tuomainen toimii erityisopettajana 
ja kiittää Juhon luokanopettajaa sekä 
fysioterapeutti Hannele Vannista oi-
keisiin vertaisporukoihin, liikuntata-
pahtumiin ja kilpailuihin ohjaamises-
ta sekä monipuolisista harjoituksista.
Juho muistaa tarkasti kilpailumatkat 
palkintojenjakoineen ja kuvailee nii-
tä.
- Olen ollut hiihtokilpailuissa kolme 
tai neljä kertaa. Junior Games -kisois-
ta olen saavuttanut mitalejakin. Olin 
siellä ensimmäisen kerran vuonna 
2007 ja sain 9-vuotiaana kultamitalin.
Olen työntänyt kuulaa, hypännyt pi-
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Irja Immonen toimii Juho Tuomai-
sen ja 15 muun viidesluokkalaisen 
opettajana Harjun koulussa. Piek-
sämäkeläisessä alakoulussa on nel-
jä erityisopetuksen ryhmää, joten 
integraatioon on totuttu kiinnittä-
mään huomiota.
- Pidämme Juhon henkilökohtai-
sen avustajan kanssa viikoittain pa-
laverin siitä, mitä tehdään yhdes-
sä koko ryhmän kanssa. Soveltuvin 
osin Juho on ollut mukana myös lii-
kunnassa ekaluokkalaisesta lähtien. 
Näkövamman huomioiminen sujuu 
ryhmältä luontevasti.
Juho on aktiivinen ja hän voi tehdä 
monia urheilulajeja. Joskus oppaa-
na toimii oppilasavustaja.
- Pikajuoksut esimerkiksi sujuvat 
tällä tavoin. Pesäpalloa ei ole on-
nistuttu soveltamaan, eikä Juho voi 

hypätä korkeutta. Noiden tuntien 
aikana Juho jumppaa tai liikkuu 
kouluympäristössä yhdessä avusta-
jansa kanssa.
Irja Immonen on sitä mieltä, että 
vammaisen oppilaan osallistumi-
nen tekee hyvää näkeville luokka-
kavereille. 
- On hyvä nähdä, että noinkin vai-
kean asian kanssa pärjää. Juho on 
esimerkiksi monia näkeviä luokkaka-
vereitaan kehittyneempi luistelija ja 
hiihtäjä. Vammaisurheilun vertaispo-
rukoihin osallistuminen nostaa opet-
tajan mukaan itsetuntoa. 
Immonen kiittää Harjun koulun reh-
toria joustosta ja huomioinnista.
- Olen saanut olla joskus Juhon mu-
kana Junior Games -kisoissa. Koko 
luokka on myös päässyt kokeile-
maan vammaisurheilun pelejä.

Onnistunut integraatio vaatii 
suunnittelua ja yhteistyötä

Info
HOJKS 
mahdollistaa 
opetuksen 
eriyttämisen 

HOJKS on henkilökohtai-
nen opetuksen järjestämis-
tä koskeva suunnitelma. Ju-
hon HOJKS:ssa todetaan, että 
liikunnan opetus antaa fyy-
sistä kuntoa. Hänelle on ta-
sa-arvoista osallistua normaa-
liopetukseen. Suunnitelmassa 
on lueteltu yhteisiä, integroitu-
ja lajeja, kuten sähly pienryh-
mässä ja maalipallo, jota kaikki 
näkevät luokkakaveritkin ovat 
kokeilleet. Samalla on mainittu 
eriyttämisen tarpeesta eli esi-
merkiksi Juhon omasta kunto-
ohjelmasta.

tuutta ja juossut. Juokseminen on ki-
vaa, kun siinä saa laittaa kaikista eni-
ten hanaa, iloitsee Juho.

Avustajan kanssa 
uimahallille ja 
soittotunnille

Talvisin Juho kulkee koulumatkan 
taksilla. Kevät ja syyskauden matkat 
sujuvat avustajan tai vanhempien 
kanssa kävellen. Kävelymatkan pääs-
sä kotoa on myös uimahalli.
- Uin sekä kesällä että talvella. Vii-
meksi halusin sukellella renkaita Da-
nielin kanssa.
Kesällä pääsee läheiselle Hiekanpään 
rannalle uimaan. 
- Joskus on rankkaa, jos liikuntatun-
nilla on suosikkeja, kuten häntähip-
paa ja matoleikkiä sekä uimaharjoi-
tukset vielä samana päivänä. 
Koulun liikunnanopetuksen ja har-
rastuksiensa lisäksi Juho saa kuntou-
tusta.
- Fysioterapia auttaa kotialueen ul-
kopuolisen ympäristön hahmottami-
sessa ja kestävyydessä. Harjoitukset 

parantavat kehonhallintaa, kun vii-
desluokkalainen vielä kasvaa pituut-
ta, kertoo Jaana Hallikainen-Tuomai-
nen. 
Juho Tuomainen harrastaa paljon, 
sillä urheilun lisäksi hän soittaa pia-
noa.
- Maanantaina on soittotunti ja tiis-
taina uintikerho, hän luettelee.
Fysioterapiaa Juholla on kerran kaksi 
kuussa. 
- Olen tehnyt omia kappaleita ja ää-
nittänyt demoja. Musani saa oman-
tunnon kolkuttamaan, jos joku kiu-
saa. Yksi oma kappaleeni on ”Ei 
sotia”, jossa toivon kaikille rauhaa 
ja kieltoa väkivallalle. Toivottavasti 
saan joskus soittaa itse konsertissa. 

Laskettelusta vauhtia 
lomalle
Juhon perhe on ollut aktiivinen ja et-
sinyt oppia Juhon mahdollisuuksiin. 
Näkövammaiset lapset ry on tarjon-
nut paikan vertaistuelle ja Juhon 
setä innosti erityisliikunnanohjaajan 
kanssa rinteeseen.
- Itse olen sen verran arempi, etten 

olisi Juhon kanssa uskaltanut kokeil-
la vauhtilajia. Maalipallossa tajusin, 
miten haastavaa on liikkua ilman nä-
köaistia. Se on aika raju joukkuelaji, 
jossa pallo painaa paljon, äiti kertoo.
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Löytyykö ketään, jonka lap-
selle olisi tehty liikunnan HO-
JKS? Erityislapsen itsetuntoa 

murentaa jatkuva liikunnassa epä-
onnistuminen, pienet loukkaantumi-
set ja muiden ylenkatse. miten sai-
simme HOJKSin? Kysyy nimimerkki 
Tiputapu Ellit Plaza-palstalla.

Lähden liikkeelle käsitteistä. HOJKS 
on henkilökohtainen opetuksen jär-
jestämistä koskeva suunnitelma. 
HOJKS edellyttää erityisen tuen pää-
töstä. (Aikaisemmin puhuttiin erityis-
opetukseen ottamisesta tai siirtämi-
sestä.) Ja toisinpäin: mikäli erityisen 
tuen päätös on tehty, myös HOJKS 
on tehtävä. HOJKS merkitsee opetuk-
sen tavoitteiden, sisältöjen ja arvioin-
nin yksilöllistämistä sekä tarvittavien 
tukipalvelujen kirjaamista muistiin.

Liikunnan oppimäärä yksilöllistetään 
vain, jos oppilas ei kykene opiskele-

Tehostettua ja 
erityistä tukea
Perusopetuslaki ja opetussuun-
nitelman perusteet ovat muuttu-
neet vuoden 2011 alussa. Pirjo Koi-
vula Opetushallituksesta kertoo, 
että meillä on nyt käytössä kolmi-
portainen tuki: yleinen, tehostet-
tu ja erityinen tuki. Näistä viimeksi 
mainittu vastaa entistä erityisope-
tukseen otto- tai siirtopäätöstä, 
mutta asia ei ole ihan näin suora-
viivainen. Lisäksi perusteisiin on 
tullut muitakin muutoksia, mm. 
oppimissuunnitelmassa voidaan 
määritellä oppiaineisiin ns. paino-
alueita, jotka ovat sellaisia ydin- tai 
keskeisiä alueita, joihin oppilas voi 
keskittyä ja jättää muut vähem-
mälle. Tämä on tietenkin otettava 
huomioon arvioinnissa, hän pai-
nottaa. 

TEKSTI: AIJA SAARI

Kymmenen kysymystä koululiikunnasta
maan mitään osa-aluetta oman vuo-
siluokkansa sisältöjen ja tavoitteiden 
mukaisesti soveltaenkaan. Jos op-
pilas ei voi osallistua joukkuepelei-
hin (esim. heikko hahmottamiskyky) 
opetusta pitäisi ensisijaisesti sovel-
taa. Jos hän ei tukitoimista huolimat-
ta pysty osallistumaan peleihin, voi 
hän korvata osallistumisen esimer-
kiksi sauvakävelyllä tai uinnilla. Täl-
löin kyseessä on yksilöllistäminen, 
koska oppiaineen tavoitteita tai sisäl-
töjä on muutettu.

Mikä on oppimissuunnitel-
ma? Kuka sen tekee?

Oppimissuunnitelma (ennen saatet-
tiin puhua nimellä ”HOPPI”) on työ-
kalu, jonka avulla liikunnan opetusta 
voidaan soveltaa. HOPPIssa oppilaan 
tavoitteet ja opetuksen sisältö nou-
dattavat yleisopetuksen opetus-
suunnitelmaa. Sen laadinnassa ovat 
mukana liikuntaa opettava opettaja, 
huoltajat ja oppilas itse.  Lisäksi voi-
daan tehdä yhteistyötä eri asiantun-
tijoiden, esimerkiksi fysioterapeutin 
tai erityisliikunnanohjaajan kanssa. 
Oppimissuunnitelmaan kirjataan op-
pilaan opiskelussa käyttämät mene-
telmät eli se, miten oppiaineen ta-
voitteet on tarkoitus saavuttaa. 

Välittyvätkö tiedot lapsen 
terveydentilasta liikuntaa 
opettavalle opettajalle au-
tomaattisesti vai pitääkö 

huoltajien ottaa itse yhteyttä opet-
tajaan?

Lain mukaan opettajan tulee saada 
tietoonsa välttämättömät tiedot op-
pilaiden terveydentilakysymyksis-
tä. Liikunnan kaltaisessa toiminnalli-
sessa oppiaineessa asian pitäisi olla 
itsestään selvää. Tiedot oppilaiden 
terveydentilasta ovat liikunnanopet-
tajalle tarpeelliset, jotta oppilaan 
oma ja ryhmän turvallisuus voidaan 
varmistaa. Asian tekee mutkikkaak-
si yhtäältä se, että alaikäisten lasten 
huoltajilla on päätösvalta siitä mitä 

tietoja kerrotaan ja kenelle. Toisaal-
ta mitkä ovat välttämättömiä tieto-
ja? Käsitteen määrittely on hankalaa 
ja tietojen luovuttaja viimekädessä 
määrittelee onko tieto välttämätön.

Miten erityistä tukea tar-
vitsevan oppilaan liikuntaa 
arvioidaan? 

Oppilasarviointi on erilaista riippuen 
siitä noudatetaanko yleistä oppimää-
rää vai onko oppilaan liikunnanope-
tusta yksilöllistetty. Jos oppilas ete-
nee yleisen oppimäärän mukaisesti 
(esimerkiksi lievät oppimisvaikeudet) 
liikunnassa tulisi aina edetä yleisen 
opetussuunnitelman mukaisesti. Täl-
löin oppilaan suorituksia arvioidaan 
suhteessa yleisen oppimäärän tavoit-
teisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä 
osaamisesta. 

Arvioinnin periaatteet määritellään 
HOJKSissa, jos oppilaalla on erityisen 
tuen päätös ja yksilöllistetty oppi-
määrä liikunnassa. Arvioinnin lisäksi 
määritellään miten oppilaan edisty-
mistä seurataan ja onko hänellä mah-
dollisuutta osoittaa osaamisensa 
eri tavoin. Arviointimenetelmiä tu-
lisi soveltaa niin, että oppilas pystyy 
mahdollisimman hyvin osoittamaan 
osaamisensa vaikkapa rauhallisem-
massa tilanteessa tai tekemällä luis-
telutestin luistelukelkalla.  

Milloin arvioidaan sanalli-
sesti? 

Yksilöllistettyjen oppimäärien mu-
kaisesti opiskelluissa oppiaineissa 
(HOJKS) voidaan käyttää numero- tai 
sanallista arviota. Sekä numeroar-
vosana että sanallinen arvio varus-
tetaan tähdellä (*). Todistuksen lisä-
tietoja-kohtaan tulee merkintä siitä, 
että oppilas on opiskellut tähdellä 
merkityt (*) oppiaineet yksilölliste-
tyn oppimäärän mukaan. Sanallinen 
arviointi on mahdollinen läpi perus-
opetuksen ja sanallista arviointia voi 
käyttää numeroarvioinnin rinnalla.

1.

2.

3.

4.

5.
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Teetin syksyllä osana soveltavan lii-
kunnan kurssia Helsingin yliopis-
ton luokanopettajiksi opiskeleville 
tehtäviä, joihin liittyi jonkun eri-
tyisoppilaan koululiikuntaan tu-
tustuminen. Raportit vahvistivat jo 
aiemmin kuulemaani. Liikunnan-
opetusta ”sovelletaan” kun pitäisi 
yksilöllistää. Ja oppilas ohjataan fy-
sioterapiaan liikuntatuntien ajaksi, 
vaikka hän voisi olla pienin sovel-
luksin mukana yleisopetuksessa. 
Tehdyt HOJKSit eivät ulotu liikun-
taan asti. Liikuntanumeroita an-
netaan kirjavin perustein. Liikun-
taa opettavat ja vanhemmat olivat 
hämmentyneitä. Moni jopa mietti 
liikunnasta vapauttamista. 

Taannoin opettajatuttuni kertoi, 
että vaikeasti heikkonäköinen op-
pilas osallistui puolen vuoden ajan 
liikuntakurssille eikä tieto oppilaan 
näkövammasta ollut saapunut reh-
torilta opettajalle. - Mitä olisikaan 
voinut sattua pesäpallossa ja jouk-
kuepeleissä? Luulin poikaa vain 
normaalia kömpelömmäksi, hän 
ihmetteli.  
Liikunnanopettajana mietin että 
mikä meni mönkään. Meillä on 
maailman paras koulu, mikäli PISA-
tutkimuksiin on uskomista. Eikö 
erityislasten koululiikunnalla ole 
väliä? 

-AIJA SAARI-

Kymmenen kysymystä koululiikunnasta
Milloin ja mihin numeroar-
vostelua tarvitaan?

Numero tarvitaan vasta perusope-
tuksen päättövaiheessa eli 8–9-luo-
killa. Liikunnan opetuksen arvosana 
voi vaikuttaa haettaessa jatko-opin-
toihin. HOJK:ssä myös päättöarvioin-
ti voi olla sanallinen. Tähdet (*) eivät 
näy yhteisvalinnassa. 

 
Mitä on soveltaminen?
Soveltaminen tarkoittaa op-
pilaalle soveltuvien opetus-

menetelmien ja -välineiden käyttä-
mistä. Tällöin oppilaalle ei tarvitse 
tehdä erityisen tuen päätöstä eikä 
liikunnan opiskelun oppimäärää tar-
vitse yksilöllistää. Oppimäärä tar-
koittaa oppiaineen tavoitteita, sisäl-
töjä ja ajallista laajuutta (esim. kaksi 
tuntia viikossa). Oppilas työskente-
lee esimerkiksi pienryhmässä omaan 
tahtiin. Ryhmäjakoja voi muunnella 
myös taitotason ja lajikiinnostuksen 
mukaan. Joustavuus ja soveltaminen 
koskevat yleensä opetusmenetelmi-
en ja -välineiden lisäksi työtapoja, 
harjoittelun määrää ja harjoituksiin 
käytettävää aikaa. Oppimissuunnitel-
ma auttaa määrittämään soveltami-
sen keinoja.  

Missä tilanteessa voidaan va-
pauttaa koululiikunnasta?

Vapauttaminen voi olla tilapäinen tai 
pitempiaikainen. Tilapäinen vapaut-
taminen tulee kysymykseen yleen-
sä akuutissa sairaudessa. Pitempiai-
kaista vapauttamista tulee liikunnan 
opetuksessa pohtia esimerkiksi sil-
loin, jos oppilaalla on sellainen vaka-
va pitkäaikaissairaus, jossa jo pelkät 
hoidot rasittavat oppilaan fyysistä 
toimintakykyä. Yksilöllistäminen (eri-
tyisen tuen päätös ja HOJKS) tehdään 
aina mieluummin kuin vapauttami-
nen. Jos oppilas vapautetaan liikun-
nanopetuksesta ilman riittävää lää-
ketieteellistä perustetta, se loukkaa 
oppilaan oikeutta opetukseen ja on 
tasa-arvokysymys

Mitkä ovat avustajan tehtä-
vät liikuntatunnilla?

Opettaja vastaa aina oppitunnin 
suunnittelusta ja kulusta. Opettajalla 
on aina vastuu opetuksesta. Opetta-
ja ei esimerkiksi voi eriyttää luistelun-
opetustaan siten, että erityisoppilas 
jää avustajansa kanssa sisälle. Avus-
taja toimii siis vain opetuksen apuna.

 
Voiko liikuntatunnit 
korvata terapialla?

Fysioterapia ei korvaa 
liikunnanopetusta. Fy-

sioterapeutti voi toki toimia liikun-
nanopettajan apuna liikuntatunnilla.   
Fysioterapeutti voi myös konsultoida 
opettajaa sellaisista asioista, jotka on 
tärkeää tietää ko. oppilaan kohdalla 
liikunnan opetusta suunniteltaessa, 
esimerkiksi mitä tulisi välttää, millai-
set harjoitukset ovat oppilaalle hyö-
dyllisiä tai kuinka ne voi toteuttaa 
käytännössä. 

Artikkelin asiantuntijoina on käytet-
ty Pirjo Koivulaa, Matti Pietilää ja 
Aija Rinkistä Opetushallituksesta, 
Terhi Huovista ja Eero Lapinkeroa 
Jyväskylän yliopistosta ja Juha Val-
tosta Helsingin yliopistosta.

Lue lisää Opetushallituksen sivuilta:
www.edu.fi ja 
www.oph.fi. 10.

?
? ?

6.

7.

8.

9.

Mutta... näin sen ei pitäisi mennä!  

Näppäile nettiin
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Maija Löytynoja
laji: ampumahiihto/hiihto
syntymäaika: 17.1.1984
asuinpaikka: Ylivieska
luokitus: LW 2-9 
(liikuntavammaiset pystyhiihtäjät)
valmentaja: Kalervo Pieksämäki

Paralympiahopea ampumahiihdon takaa-ajo 2010
Ampumahiihdon maailmancupin voitto 2010-2011
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InfoLeiriohjaajaksi tai 
-avustajaksi kesän leireille?
Leirikesä tarjoaa myös mielenkiin-
toisen ja monipuolisen kesätyö-
paikan, joten ota rohkeasti yhteyt-
tä! Leirit ovat myös oiva oppimisen 
paikka eri alojen opiskelijoille ja am-
mattilaisille.
Lisätiedot ja hakemukset: ota yh-
teys suoraan leirijärjestäjään.
Yleiset lisätiedot leireistä: VAU, 
Tuomas Törrönen, tuomas.
torronen@vammaisurheilu.fi, 
puh. 050 408 6152.

Kaikille avoimia lasten Sporttileirejä järjestetään jälleen tänäkin kesänä useilla 
paikkakunnilla ympäri Suomea. Leirit toteutetaan yhteistyössä SLU-aluejärjes-
töjen kanssa. Ota rohkeasti yhteyttä oman alueesi SLU-järjestöön ja kysy lisää!

6.–9.6.2011 Soveltava Sporttileiri, Rovaniemi (Lapin Urheiluopisto)
Järjestäjä: Lapin Liikunta ry
Ilmoittautumiset: www.lapinliikunta.com
Lisätiedot: Suvi Hämäläinen, suvi.hamalainen@lapli.inet.fi, puh. 040 847 1321

6.–9.6.2011 Hämeen Sporttileiri, Ylöjärvi
Järjestäjä: Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Ilmoittautumiset: www.hlu.fi
Lisätiedot: Sanni Harju, sanni.harju@hlu.fi, puh. 0207 482 612

6.–10.6.2011 Kaikille avoin KESLI-liikuntaleiri, Äänekoski
Järjestäjä: Keski-Suomen Liikunta ry
Ilmoittautumiset: www.kesli.fi
Lisätiedot: Laura Härkönen, laura.harkonen@kesli.fi, puh. 050 339 0459

7.–10.6.2011 Kaikille avoin Sporttis, Sotkamo (Vuokatin Urheiluopisto)
Järjestäjä: Kainuun Liikunta ry
Ilmoittautumiset: www.kainuunliikunta.fi
Lisätiedot: Taru Väärälä, taru.vaarala@kainuunliikunta.fi, puh. 044 5325 910

8.–10.6.2011 Soveltava Sporttileiri, Siilinjärvi
Järjestäjä: Pohjois-Savon Liikunta ry 
Ilmoittautumiset: www.pohjois-savonliikunta.fi
Lisätiedot: Anne Kekäläinen, anne.kekalainen@pohjois-savonliikunta.fi, 
puh. 050 560 5437

8.–10.6.2011 Soveltava Sporttileiri, Imatra
Järjestäjä: Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry
Ilmoittautumiset: www.eklu.fi
Lisätiedot: Lasse Heiskanen, lasse.heiskanen@eklu.fi, puh. 040 500 1849

4.–8.7.2011 Pitkis-Sport futuurileiri, Kokemäki
Järjestäjä: Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Ilmoittautumiset: www.pitkissport.net
Lisätiedot: Anna Setälä, anna.setala@pori.fi, puh. 044 701 1412, 
arkisin klo 8–16

2.–4.8.2011 Sporttis futuurileiri, Salo
Järjestäjä: Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Ilmoittautumiset: www.liiku.fi/sporttis
Lisätiedot: Katri Arnivaara, katri.arnivaara@liiku.fi, puh. 040 9000 847

SankariSportti-kesäliikuntaleirit
Järjestäjä: Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
6.–10.6.2011 Hyvinkää
6.–10.6.2011 Riihimäki
13.–17.6.2011 Hyvinkää
Ilmoittautumiset: www.eslu.fi
Lisätiedot: Tarja Nieminen, tarja.nieminen@eslu.fi, puh. 0400 894 559

Kesäleiriterveisin, Tuomas Törrönen
tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi, puh. 050 408 6152

Kaikille avoin leirikesä 2011

KUVAT: HäMEEN SPORTTI
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Löytyykö yhdistyksestänne liikunta-
vastaava tai joku muu liikunnasta ja 
liikuttamisesta innostunut ihminen? 
Olisiko hänestä tai sinusta iloliikut-
tajaksi eli vertaisohjaajaksi? Uusien 
Ilo liikkua -vertaisohjaajien koulutus 
järjestetään 16.–18. syyskuuta 2011 
Varkaudessa (Kuntoranta).
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 

VAU ja SoveLi järjestävät yhteistyös-
sä Liikkeelle-peruskoulutuksen, joka 
on suunnattu paikallisyhdistysten lii-
kuntavastaaville. Koulutuksessa tu-
tustutaan sovelletun liikunnan pai-
kallisiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin 
sekä keskustellaan liikunnan järjestä-
misen mahdollisuuksista. Pohditaan 
yhdessä liikuntavastaavan rooleja ja 
tehtäviä sekä sitä, miten liikuntavas-
taavat voivat motivoida jäseniä mu-
kaan liikkumaan. Lisäksi tehdään ryh-
mätöitä ja pohditaan, miten liikunta 
saadaan osaksi yhdistyksen toiminta-

suunnitelmaa. Liikutaan mm. istuma-
tanssien ja pienpelien parissa.
Seuraava Liikkeelle-koulutus järjes-
tetään 14.–15. toukokuuta 2011 klo 
9.00–16.00 Helsingissä (Liikuntamyl-
ly, Myllypurontie 1). Kouluttajina toi-
mivat Sari Kivimäki ja Tiina Siivo-
nen.
Koulutuksen hinta on 60 euroa (ei 
sisällä ruokailuja).
Ilmoittautumiset sähköpostitse 
29.4. mennessä ja lisätiedot: 
VAU, Tiina Siivonen, tiina.siivonen@
vammaisurheilu.fi,puh. 040 833 4869.

Pyörätuolitanssileiri
Suomen pyörätuolitanssiliitto ry järjes-
tää pyörätuolitanssileirin 10.–12. ke-
säkuuta 2011 Porvoossa (Kokonhalli, 
Jääkiekkotie 3). Opettajana toimii pyö-
rätuolitanssin pitkän linjan taitaja, opet-
taja Lucienne Swinnen belgiasta. 
Alustava ohjelma: 1. osa: Kuuntele 
musiikkia, tunne musiikki ja sen rytmi, 
tutki liikkeitä ja tunteita, luo tanssi (slow 
foxtrot, paso doble – tarina ja tanssinau-
tinto sekä tanssijoiden ja opettajan yh-
teistyö), 2. osa: Tekniikka tanssin perus-
tana (edistyneempi Slow Waltz , Quick 
Step ja Rumba –  miten voimme käyttää 
sisäistä voimaa, linjoja, linkkejä ja pe-
rustekniikkaa tanssin kehittämiseksi), 3. 
osa: Hauskanpito – latinalaisia kuumia 
rytmejä – valssin luominen – haluatko 
tanssiin kanssani (käytetään osien 1 ja 2 
taitoja ja luodaan ryhmätanssi ja pide-
tään hauskaa)
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Suomen pyörätuolitanssiliitto ry, 
puh. 045 324 2100 
tanssitaan@luukku.com, 
pirjomalmbergtarvonen@gmail.com.

Uusien Ilo liikkua 
-vertaisohjaajien 
koulutus

Liikkeelle-peruskoulutus

Rantasalmen sydämessä Saimaan 
rannalla järjestetään tänä vuonna 
järjestyksessään neljäs luontoleiri 
7.–11. syyskuuta 2011. Leiri on tar-
koitettu luonnosta, erätaidoista ja lei-
rielämästä kiinnostuneille selkäydin-
vammaisille henkilöille.
Leirin majoitus tapahtuu mökeissä 
ja leiriin liittyvissä aktiviteeteissä on 
avustajat mukana. Leirillä nautitaan 
luonnosta ja päivät puuhastellaan 
ulkona säässä kuin säässä. Luonto-
leirillä liikutaan vesillä, kalastellaan, 
liikutaan maastossa ja valmistetaan 
ruokaa nuotiolla. Leirin tavoitteena 
on kerätä, vaihtaa ja ideoida mök-
keily-, retkeily- ja luontoharrastuksiin 

liittyviä kikkoja ja niksejä, jotka hel-
pottavat liikuntavammaisten luonto-
harrastamista. Leirin aikana hyviä nik-
sejä voi esitellä muille ja laittaa niitä 
eteenpäin.
Luontoleirin hinta on 90 euroa (sis. 
majoitus, ohjelmat ja ruoka). Hakuai-
ka päättyy 27.5.
Hakulomakkeet ja lisätiedot: VAU, 
Tiina Siivonen, puh. 040 833 4869, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi. 
Hakulomakkeet myös netissä: www.
vammaisurheilu.fi, www.aksonry.fi.
Järjestäjät: Invalidiliitto ry, Selkä-
ydinvammaiset Akson ry ja Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry.

Lähde luontoon!

VAU ry:n Ilo liikkua -ohjelma on kou-
luttanut vertaisohjaajia eli iloliikut-
tajia. Vertaisliikuttajat ovat nimensä 
mukaan vertaisia, itsekin tavalla tai 
toisella kropassaan rempat ja rajoit-
teet kokeneita. He omaavat elämän-
kokemusta ainakin 40 vuoden takaa. 
Iloliikuttajat ohjaavat helposti sovel-
lettavaa liikuntaa, johon kaikki voivat 
osallistua. Jokainen ohjaa omalla ta-
sollaan ja taitojensa mukaan. Jos olet 
kiinnostunut ohjaamaan, oppimaan 
ja innostamaan muita liikkumaan, 
niin lähde koulutukseen iloisten liik-
kujien pariin.
Koulutusviikonlopun hinta on 50 
euroa. Hinta sisältää täysihoidon kyl-
pylähotellissa, materiaalin ja ohja-
uksen. Matkoista aiheutuvat kulut 
osallistujat maksavat itse. Paikkoja 
rajoitetusti!
Haku koulutukseen tapahtuu va-

paamuotoisella hakemuksella, jo-
hon tulee kertoa itsestään, liikunnan 
harrastamisestaan ja mihin VAU:n jä-
senyhdistykseen kuuluu.
Hakemukset 20.6. mennessä ja li-
sätiedot: Suomen Vammaisurhei-
lu ja -liikunta VAU ry, Tiina Siivonen, 
Radiokatu 20, 5krs., 00240 Helsinki, 
puh. 040 833 4869, tiina.siivonen@
vammaisurheilu.fi.

KUVA: TARMO LOOSE



40

Kouvolan Invalidiyhdistykseen kuulu-
va Helka Tohmo pelaa lentopalloa ja 
käy kuntosalilla, mutta ennen kaikkea 
hän tanssii.
- Ihan koko elämäni olen tanssinut, 
mutta nyt tietysti eläkevuosina on tul-
lut kuvioihin nämä senioritanssit, Toh-
mo kertoo.
Senioritanssiryhmä kokoontuu Kou-
vola-talolla keskiviikkoisin ja paikal-
la on joka kerta noin 16–20 tanssijaa. 
Osa ryhmistä myös esiintyy muuta-
man kerran vuodessa esimerkiksi Elä-
keliiton tapahtumissa.
Suurin ongelma liittyy senioritanssi-
ryhmän sukupuolijakaumaan. Esiinty-
vässä porukassa on vain kolme miestä.
- Miehiä pitäisi saada innostettua 
enemmän mukaan. Nyt joutuu välil-
lä muutama nainen pukemaan pitkät 
housut, liivin ja rusetin päälle ja esiin-
tymään miehinä, naurahtaa Tohmo.

Kuntokortti 
treenipäiväkirjana
Riku Savolan liikkumista aktivoi pait-
si VAU:n Kuntokuu myös kesä-heinä-

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: TUIRE KAJANTO, KATJA RAUTOMäKIKuntoillen

Liikettä 28 päivän edestä

Helmikuu oli taas VAU:n Kuntokuu. Siihen osallis-
tuneet merkkasivat 28 päivän ajan lukuisia ja mo-
ninaisia liikuntasuorituksiaan kuntokorttiin. Vaikka 
merkinnät tehtiin kaavamaiseen ruudukkoon, eivät 
liikkumismuodot todellakaan olleet kaavamaisia.

kuussa odottavat Ateenan Special 
Olympics Kesämaailmankisat, jonne 
raisiolainen lähtee kilpailemaan uin-
nissa.
- Totta kai olen treenannut kovasti, Sa-
vola vakuuttaa.
Eikä 28-vuotias uimari ole pelkkä vesi-
peto. Hän liikkuu monipuolisesti niin 
vedessä kuin maallakin.
- Joka maanantai ja torstai on uintia, 
tiistaina pelaan sählyä ja perjantaisin 
on soutua, Savola luettelee viikko-oh-
jelmaansa.

Aktiivinen liikkuja keksii 
keinot
Päijät-Hämeen Näkövammaisten jä-
sen Kalevi Virtanen on joutunut 
viime vuosina hieman tinkimään 
liikkumisestaan, mutta entisellä kil-
paurheilijalla (yleisurheilu, uinti, hiih-
to) oli siihen varaakin.
- On vähän kulumaa polvissa ja lon-
kassa, joten on parempi pyöräillä ihan 
vain kuntopyörällä. Soutulaite on li-
säksi hyväksi hartioille, sanoo Virta-
nen, joka merkkasikin lähes jokaisen 

helmikuun päivän kohdalle kunto-
pyöräilyä ja/tai soutua.
- Ei tässä iässä oikein pysty niin paljon 
paikallisesti liikkumaan. Esimerkiksi 
punttisalilla käyminen on pitänyt jät-
tää pois, reilu 70-vuotias Virtanen har-
mittelee.

Ravikuninkaan jälkikasvu 
liikuttaa
Kokkolan Kälviällä asuva Vuokko 
Rimpioja havaitsi VAU:n Kuntokuun 
niin oivaksi keksinnöksi, että hamstra-
si kuntokortteja myös tulevien kuu-
kausien varoille.
- Näihin on niin kätevä merkkailla liik-
kumisiaan, että otin näitä talteen, Kes-
ki-Pohjanmaan Munuais- ja maksayh-
distykseen kuuluva Rimpioja toteaa.
Rimpiojan veljellä on talli ja Vuokolla 
siellä oma hevonen, Vekselitta, joka 
on takavuosien viisinkertaisen ravi-
kuninkaan Vekselin jälkeläinen. Suuri 
osa Rimpiojan liikunnasta liittyy siis 
olennaisesti tallielämään: ratsastusta, 
kärryajeluja, matkoja tallille ja hevos-
ten hoitoa.
- Moni, joka ei tiedä sen tarkemmin, 
voi väittää, ettei hevosten ja tallin hoi-
taminen ole rankkaa, mutta kyllä se 
vain laittaa hien pintaan ja minunkal-
taiselle diabeetikollekin verensokerit 
matalalle, jos ei muista välillä haukata 
jotakin, Rimpioja kertoo.

Helka Tohmo on harrastanut tanssia koko ikänsä.

Vuokko Rimpioja.
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Kuntokuu-
arvonnan 
onnelliset voittajat
Helmikuussa liikuttiin Kuntokuun 
merkeissä kipakassa pakkassäässä –
nenä oli jäässä ja pipo syvällä päässä. 
Kuntokuun tuloksiin talviolosuhteet 
vaikuttivat selvästi. Kuntokuun sal-
dona oli palautuneita kuntokortteja 
helmikuulta 561. Edellisvuoden syys-
kuussa palautui 926 korttia. Loista-
vasti osallistujia molemmissa Kunto-
kuu-tapahtumissa!
Syyskuun kuntokortteja ja muutakin 
materiaalia voi jo tilata. Olisi hienoa, 
jos kirjoittaisitte korttiin myös oman 
jäsenyhdistyksenne. Näin pystytään 
tilastoimaan jäsenyhdistysten osallis-
tumista. Liikunnallinen kiitos kaikille 
helmikuun 2011 Kuntokuuhun osal-
listuneille!
Kuntokuun osallistujien kesken suo-
ritettiin arvonta, jossa onnetar suo-
si seuraavia. Palkinnot on lähetetty 
voittajille. 

Intersport-lahjakortti (50 euroa)
Lotta Pukkila, Espoo
Riitta Heiskanen, Kouvola
Pauliina Parviainen, Helsinki
Markus Oivanen, Raisio
Toivo Kurkio, Kiuruvesi

SOLIA-lahjakortit
Aino Airaksinen, Nilsiä
Arja Montonen, Leppävirta
Joonas Mattila, Alavus
Sami Immonen, Sysmä
Hannu Kulmala, Turku

Kuntokuu-reppu
Margareta Puolakka, Lammi
Eero Hirvonen, Uukuniemi
Sari Kokko, Helsinki
Irma Heinisuo, Sastamala
Iinu Kivelä, Vaasa
Jari Halmepuro, Joensuu
Pertti Nurmi, Sysmä
Carlo Kupila, Humppila
Arja Kärnä, Iisalmi
Satu Heikura, Kajaani
Irja Suovuo, Helsinki
Osmo Immonen, Suonenjoki
Seppo Nummila, Raisio
Tomi Hautamäki, Saloinen
Jorma Airaksinen, Nilsiä

Kevät tulee ja on aikaa kaivaa pyörät 
pois varastoista, rasvata ketjut ja täyt-
tää kumit. Soveltavan liikunnan apu-
välinetoiminta SOLIA tarjoaa kevään 
pyöräilyihin useita erilaisia pyörävaih-
toehtoja.
Pyörätuolin käyttäjille löytyy pyö-
rätuoliin kiinnitettävä käsipyörä eli 
stricker sekä useampi kiinteärunkoi-
nen käsipyörä. Huonotasapainoiselle 
henkilölle SOLIA tarjoaa erilaisia no-
japyöriä ja useita erilaisia kolmipyö-
rävaihtoehtoja. Kolmipyöristä löy-
tyy maastomallia, kilpamallia ohuilla 
maantierenkailla, kaksi pyörää edes-
sä -mallia ja perinteistä pienempi-
pyöräistä mallia. Näkövammaiselle 

henkilölle löytyy mm. Rovaniemen yk-
siköstä uusi kotimainen tandempyörä.  
Lisäksi valikoimasta löytyy mm. kick 
bikejä ja juoksupyöriä. Keväälle ja ke-
sälle löytyy vielä hyvin tyhjää varaus-
kalenterista, mutta esimerkiksi kesälo-
makuukausille alkaa jo varauksia tulla 
suosituimmista pyöristä.
Tee varaus hyvissä ajoin! Kuvia pyö-
ristä ja varauskalenteri löytyvät osoit-
teesta www.välineet.fi, josta löytyvät 
myös muiden liikunnan apuvälineitä 
tarjoavien tahojen yhteistiedot. Ota 
rohkeasti yhteyttä lähimpään SOLIA:n 
toimintayksikköön ja kysy henkilö-
kohtaista pyörän testausta tai sovi 
suoraan varaus pyörästä.

TEKSTI JA KUVAT: JUKKA PARVIAINEN 

Pyöräillen kohti kesää
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Aiemmin yritysmaailmassa ja per-
heessä riitti kiirettä.
- Nyt miekkailen ja käyn fysiotera-
piassa sekä avustajakoiran kanssa 
lenkillä, kertoo kolme vuotta sitten 
pyörätuolimiekkailuun tutustunut 
Reponen. 
- Kuntoutusohjaaja osasi suositella 
sitä. Saimaan Säilissä on muutama 
muukin pyörätuolimiekkailija, joten 
meillä on omat harjoitukset kerran 
viikossa. 
Harjoituksissa on mukana avustaja, 
joka auttaa pukeutumisessa ja tuolit 
kiinnitetään paikoilleen ennen otte-
luharjoituksen alkua.
- Pyörätuolimiekkailussa käytetään 

TEKSTI: OUTI LINDROOS
KUVAT: NINA JAKONEN, JOUNI QVEFLANDERKuntoillen

Miekkailu vei mennessään

Lappeenrantalainen Sirpa Reponen on harrastanut 
miekkailua kolme vuotta. Reponen on nyt aiempaa 
paremmassa fyysisessä kunnossa, vaikka liikkuu 
pyörätuolilla. 

essua, joka ei ole pistoaluetta. Sen 
lisäksi vaatetukseen kuuluu pitkähi-
hainen luotipuku eli takki, jossa on 
kaulukset, maski ja verkko sekä rinta-
suoja ja hanska. Seinään kiinnitetään 

johto aseesta ja sen kautta välittyy 
tieto osumista.  Ne näkyvät valotau-
lulla. 
- Valojen vilkkuminen tuntuu hyväl-
tä, kun pisteitä ropisee. 
Reponen kannustaa ihmisiä kokeile-
maan lajia ja muistaa mainita aseen 
turvallisuudesta.
- Käytämme harjoitteluaseena floret-
tia ja kilpamiekkana kalpaa. Aseen 
pää on tylppä ja lisäksi suojat pitävät 
huolta siitä, ettei mihinkään satu, tii-
vistää Reponen.

Parempaa 
istumatasapainoa
Miekkailu on perinteikäs laji, joka so-
pii kaikenikäisille.
- Valmentajamme ovat jo eläkeikäisiä 
ja harrastaneet lajia 50 vuotta. Tässä 
seurassa alkoi pyörätuolimiekkailu 
Suomessa, kun valmentajat hakivat 
oppia Varsovasta, kertoo lappeen-
rantalainen.
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Peurungantie 85, 41340 Laukaa
Puh. 020 751 601, Fax 020 751 603
www.peurunka.� 

Peurunkaan kuntoutumaan!

Liikkumis- ja toimimisesteisten 
kuntoutus

Voit ajoittaa yksilöllisen kuntoutusjaksosi 
teemajakson ajankohtaan.

• Nuorten selkäydinvammaisten liikun- 
 tapainotteinen jakso 16.5.–29.5.2011

• Syvennetyn selkäydinvammatietou-  
 den jakso 29.8.–11.9.2011
• Musiikkipainotteinen jakso pyörätuo- 
 lin käyttäjille 26.9.–9.10.2011
• Työelämässä olevien jakso 
 28.11.–11.12.2011

Katso jaksojen sisällöt www.peurunka.fi /
liikkumisjatoimimisesteiset

Kuntoutusjaksovaraukset
Osastonsihteeri Päivi Holstikko
puh. 020 751 6712
kuntoutus@peurunka.� 

Näppäile nettiin

Pyörätuolimiekkailua on lajivali-
koimassa ainakin seuraavissa seu-
roissa:

Saimaan Säilät, Lappeenranta
www.saimaansailat.info

Oulun Miekkailuseura, Oulu
www.oulunmiekkailuseura.fi

Miekkailuseura Habda, Helsinki
www.habda.fi

MS-tauti on huonontanut Sirpa Re-
posen muistia, joten esimerkiksi väis-
töliikkeiden nimet eivät pysy mieles-
sä. Liikkuminen onnistuu silti.
- Olen ihan hurahtanut tähän. Tulos-
takin näkyy, sillä pyörätuolissani on 
pienet sivulaidat. Kun ottelen val-
mentajien kanssa, en ole enää mi-
kään tikkataulu, Reponen naurahtaa. 
- Miekkailuseurassa on hyvä henki.
Jos seisoviltaan miekkailu ei enää on-
nistu, he tulevat katsomaan meitä. Is-
tuen miekkatekniikalla on merkitys-
tä, joten se tuo haastetta. Jos haluaa 
kisata, sitä täytyy tehdä toistaiseksi 
vammattomien kanssa. 

Valmentajaa innostaa 
monipuolisuus
Samuel Tokola on voittanut miek-
kailussa junioreiden Suomen mesta-
ruuden. Hänen vastuullaan on Oulun 
Miekkailuseurassa myös pyörätuo-
limiekkailun valmennus. Harrastajia 
on etsitty paikallisesta invalidiyhdis-
tyksestä, sillä vammaisurheilun paris-
sa laji on vielä pieni.
 - Osa ihmisistä on käynyt useaan ker-
taan kokeilemassa lajia. Seuralle se 
sopii hyvin, sillä terveyskeskuksessa 

sijaitsevalle seuran salille on olemas-
sa invahissi. 
Miekkailemaan voi lähteä myös yk-
sin. Lajiharjoitus koostuu lämmitte-
lystä, verryttelystä sekä pariharjoit-
telusta ja otteluista. 
- Valmentaja voi toimia parina, joten 
yksikin kiinnostunut riittää, kannus-
taa Tokola.
Hän muistuttaa, että vammaton seu-
rakaverikin voi istua tuoliin ja kokeil-
la lajia. Oululaisseurasta kerrotaan, 
että miekkailu on monipuolista. Sii-
nä taktiikan, tekniikan ja nopeuden 
hallinta voi kompensoida toisiaan. 
Monenlaisilla vahvuuksilla voi siis 
pärjätä hyvin.

Huomio taktiikkaan ja 
henkilöön
Samuel Tokola kokeili pyörätuoli-
miekkailua kotikaupungissaan lap-
peenrantalaisten opastuksella. Pyö-
rätuolit sidotaan 45 asteen kulmaan 
toisistaan, jotta miekkailija pääsee 
ottelemaan. 
- Tässä lajissa taktiikka on erilainen. 
Tuolit ovat aika lähekkäin, joten 
miekkailun perusetäisyyteen ei pää-
se. Jos miekkailijat olisivat seisaal-

taan niin lähellä toisiaan, pyrittäisiin 
nopeaan ratkaisuun. Kädenkäyttö  
korostuu tuolista käsin, seisaaltaan 
taas jalkatyö on tärkeää. 
Tokola on valmentanut 10–15 vuo-
tiaita miekkailijoita molemmilla 
omilla aseillaan eli floretilla ja kalpa-
miekalla. Pyörätuolimiekkailijoiden 
treenaamisessa on paljon tuttua. 
- Onnistun, kun keskityn henkilöön. 
Riittää, että aloittelevalla miekkaili-
jalla on kiinnostusta ja into treenata.
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Talviliikuntapäivien yhteydessä jär-
jestettiin Tornimäellä Lumilauantai, 
jossa oli mm. mahdollisuus kokeilla 
SOLIA:n laskettelukelkkoja ohjaaja 
Johanna Alpin ammattitaitoisessa 
huomassa. Tilaisuuden käytti hyväk-
seen myös Päivi Mielikäinen Etelä-
Saimaan CP-yhdistyksestä.
- 50 vuotta on pitänyt elää ennen 
kuin pääsee rinteeseen, hän puhisi 
innoissaan odotellessaan vuoroaan.
Mutta ehti Mielikäinen vielä alkaa 
epäröidäkin laskupäätöstään. Vaik-
ka kelkan takana ohjaksia pitelevä 
Alppi ohjasikin varmoin ottein laski-
jan toisensa jälkeen turvallisesti alas 
asti, niin mäen jyrkkyys pani epäilyt-
tämään lappeenrantalaista.
- Nyt tulee kyllä sydän ulos kurkusta, 
Mielikäinen huokaisi h-hetken koit-
taessa.
- En minä sinua päästä mihinkään 
suuntaan karkaamaan, Alppi lupasi, 
ja niin parivaljakko lähti kohti ankku-
rihissiä.
Kun mäki oli laskettu tyylipuhtaasti 
kahteen kertaan, saapui Mielikäinen 
rinteen juurelle kertomaan fiiliksis-
tään elämänsä ensimmäisten lasku-
jen jälkeen.
- Vitsi oli hauskaa! Vähän se rynkytti, 
mutta olihan ihanaa. Eikä pelottanut 
yhtään, Mielikäinen kertasi tyytyväi-
senä.
Tornimäessä oli laskujen lomassa 
mahdollista kokeilla myös mm. hiih-
tokelkkaa, kahvipannucurlingia ja 
suosittua kanalinkoa, jossa sydäntä 
särkevästi vinkuva kumikana pääsi 
kerta toisensa jälkeen kokeilemaan 
siipiensä kantavuutta.
Mikkelissä järjestettiin viikonlopun 
aikana myös useita eri lajien kilpailu-
ja, mm. sokkopingiksen, maastohiih-
don ja joukkuekeilailun SM-kilpailut.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: NINA JAKONEN

Talviliikuntapäivät tarjosivat mahdollisuuden kisailla ja kokeilla

Taas yhtä kokemusta 
rikkaampi
Yksi parhaimmista tavoista hankkia itselleen uusia ko-
kemuksia on ottaa itseään niskasta kiinni ja uskaltau-
tua kokeilemaan. Tämä kävi taas toteen VAU:n Talvilii-
kuntapäivillä Mikkelissä.

Kuntoillen

Päivi Mielikäinen koki laskettelun huumaa Johanna Alpin ohjauksessa.
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Ahos-apurahalla tuetaan vammais-
ten henkilöiden liikkumista edis-
tävää kouluttautumista. Suomes-

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: LAURI JAAKKOLA, NINA HALME

Ahos-apuraha auttaa 
tiedon lähteelle
Suomessa ollaan vam-
maisratsastuksen kehit-
tämisessä vielä alkute-
kijöissä verrattuna lajin 
kärkimaihin kuuluvaan 
Iso-Britanniaan. Halu op-
pia on kuitenkin vahva, ja 
siinä kohtaa kuvaan astuu 
VAU:n ja Suomen Punai-
sen Ristin hallinnoiman 
Ahos-säätiön yhteinen 
apurahajärjestelmä. 

Nostolaite.

Kesäliikunta- 
päivillä kisaillaan
Espoossa 
VAU:n järjestyksessään toiset liikun-
ta-, näkö- ja kehitysvammaisten sekä 
elinsiirtoväen Kesäliikuntapäivät jär-
jestetään lauantaina 11. kesäkuu-
ta 2011 Espoossa. Luvassa on hyvää 
oloa liikunnan parissa ja hyvässä seu-
rassa. Oletko aina halunnut kokeilla 
keihäänheittoa tai kuulantyöntöä? 
Tai haastaa ystäväsi ratakierroksel-
le? Entäpä miltä tuntuisi kisata yh-
distysten välisessä leikkimielisessä 
mölkkykisassa? Nyt siihen on mah-
dollisuus, sillä Kesäliikuntapäivillä 
jokaisella on mahdollisuus kokeilla, 
kisata ja onnistua! Harrasteliikunta-
tapahtumassa on luvassa erilaisia la-
jikokeiluja, ohjattua puistojumppaa 
sekä kisailua eri lajeissa. Tarjolla on 
myös tietoa sekä VAU:n toiminnas-
ta että Special Olympics -toiminnas-
ta. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille 
VAU:n jäsenyhdistysten jäsenille. Ta-
pahtuma on maksuton.
Yleisurheilun kaikille avoin harras-
tekisailu järjestetään Otaniemen 
urheilukentällä. Mukana ovat lähes 
kaikki yleisurheilulajit. Yleisurhei-
lukentällä on kisailun ohessa mah-
dollisuus myös kokeilla niin heitto-, 
hyppy- kuin juoksulajejakin. Otanie-
messä järjestetään myös ohjattua 
puistojumppaa, sauvakävelyä sekä 
muuta mukavaa harrasteaktiviteet-
tia mm. leikkimielinen mölkkykisa.
Kisailut järjestetään pysty- ja pyörä-
tuoliluokassa ikäryhmissä 6–18-vuo-
tiaat, 19–50-vuotiaat ja yli 50-vuoti-
aat ilman muita vammaluokituksia.
Seuraa tarkempaa tiedotusta Kesä-
liikuntapäivien ohjelmasta VAU:n 
verkkopalvelussa www.vammaisur-
heilu.fi.
Ilmoittautumiset ilmoittautumislo-
makkeella 27.5. mennessä: 
www.vammaisurheilu.fi.
Lisätiedot: VAU, toimialapäällikkö 
Teemu Lakkasuo, puh. 040 565 1001, 
teemu.lakkasuo@vammaisurheilu.fi.
Samana viikonloppuna Espoossa 
järjestetään myös sulkapallon ja pe-
tanquen SM-kilpailut sekä yleisur-
heilun Special Olympics -kilpailut. 
Lisätiedot Special Olympics ja SM-
lajeista: www.vammaisurheilu.fi.

tuskeskuksia ne eivät ole sanan siinä 
merkityksessä kuin esimerkiksi suo-
malaisryhmän matkan toinen pää-
kohteista, bristolissa sijaitseva Avon 
Riding Centre. Siellä käy viikoittain 
266 ratsastajaa, joista 186 on vam-
maisia.
- Hinnat vammaisratsastajille ovat 
siellä huokeammat kuin muille, ja 
tämä on ihan yleinen käytäntö, ker-
too Halme.
Suomalaisryhmän matkan toinen 
pääkohde oli Calvert Trust Exmoor, 
joka on vammaisille henkilöille suun-
nattu lomanvietto- ja virkistäytymis-
paikka. Ratsastuksen lisäksi siellä voi 
harrastaa mm. valjakkoajoa, jousi-
ammuntaa ja jopa seinäkiipeilyä, kii-
tos esteettömiksi suunniteltujen kii-
peilypaikkojen.

ta lähti Ahos-apurahan 
avulla viisihenkinen 
ryhmä tutustumaan 
Iso-britannian pitkälle 
vietyyn vammaisratsas-
tusjärjestelmään. brit-
tien vammaisratsastus-
ta koordinoi Riding for 
the Disabled Associati-
on (RDA), jonka alaisuu-
dessa on 500 vammais-
ratsastuskeskusta, joissa 
käy yhteensä noin 24 
000 ratsastajaa.
- Vertailun vuoksi: Suo-
messa ei ole yhtään 
vammaisratsastuskes-
kusta. Voidaan olettaa, 
että he ovat ratkaisseet 
aika monia asioita, joissa 
me olemme vielä ihan 
alkutaipaleella, Helsin-
gissä järjestetyssä Ahos-
apurahatilaisuudessa 
Iso-britannian matkasta 
kertomassa ollut Nina 
Halme sanoo.
Suomessa vammais-
ratsastustoiminta on 
keskittynyt lähinnä 
Huittisten ja Tuusu-
lan ratsastuskeskuksiin, 
mutta vammaisratsas-
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Ahos-apurahaa ohjaajille ja 
valmentajille

Helmikuun viimeinen päivä päättyneessä 
Ahos-apurahahaussa tehtiin uusi ennätys.
- Saimme kaikkiaan 13 koulutushakemusta ja 
ne olivat loppusummaltaan yhteensä yli 30 
000 euroa, kertoo toimialapäällikkö Aija Saari.
Mukana on koululuokka, nuorten ohjaajien 
ryhmä ja useita vammaisurheilun aktiiveja tai 
soveltavan liikunnan kouluttajia.
- On hienoa, että koulutus kiinnostaa. Vam-
maisurheilussa harrastajapohja on yleensä niin 
kapea, että osaamista ja ideoita on haettava 
Suomen rajojen ulkopuolelta. Harmillista tosin 
on, että tukea ei välttämättä riitä aivan kaikille, 
jatkaa Saari.

Ahos-koulutus-
apurahoja haettiin 
helmikuussa 
ennätysmäärä

Calvert Trust Exmoorissa panoste-
taan voimakkaasti apuvälinekehit-
telyyn, ja lopputuloksena on usein 
melko kotikutoisia, mutta toimivia 
ratkaisuja, joista on helppo ja ennen 
kaikkea suhteellisen halpa ottaa op-
pia Suomessakin.
- Emme osanneet etukäteen edes 
kuvitella millaiseksi kultakaivokseksi 
Calvert Trust voisi osoittautua, Hal-
me hehkuttaa.

Guru Paimiosta antoi 
alkusysäyksen
Helmikuun alussa Helsingissä järjes-
tetyssä Ahos-tilaisuudessa oli puhu-
massa myös joogaohjaajaksi apu-

Heidi Viheriälä.

rahan avulla kouluttautunut Heidi 
Viheriälä. Hän oli vaarassa menettää 
liikunta- ja puhekykynsä aivohalva-
uksen myötä 2000-luvun alussa. Vi-
heriälän tasapainoaisti ja vasemman 
käden hienomotoriikka ovat pysy-
västi heikossa jamassa, mutta olo-
suhteisiin nähden hän on kuntoutu-
nut hämmästyttävän hyvin.
Joogaan Viheriälä tutustui tarkem-
min Intiassa, jossa opettajana ei suin-
kaan toiminut paikallinen guru, vaan 
ihan tuttavallisesti Sirkka Kaplas 

Suomen Paimiosta. Hän sai epäileväi-
sen Viheriälän uskomaan kykyihinsä 
opettaa joogaa myös itse.
Intiasta saadun alkusysäyksen lisäksi 
Viheriälä tarvitsi kuitenkin myös ra-
haa, muuten ovet Saarijärven jooga-
opistoon olisivat pysyneet kiinni. 
Hänen saamansa Ahos-apuraha kat-
taa vuodet 2010–2012, mutta ny-
kyään Viheriälä on niin suosittu 
vammaisjoogaohjaaja, että pystyy 
kustantamaan tämän jälkeiset opin-
tonsa itse.

Ahos-säätiö on Suomen Punaisen Ristin alainen säätiö, joka ja-
kaa kaksi kertaa vuodessa apurahaa VAU:n toiminnassa mukana 
oleville ohjaajille ja valmentajille vammaisurheilua ja -liikuntaa 
hyödyttäviin koulutustapahtumiin osallistumiseksi. 
Apurahaa ei voi hakea perus- tai jatkoasteen ammatillisissa oppi-
laitoksissa opiskeluun, omaan valmentautumiseen tai kilpailui-
hin. Etusijalla ovat sellaiset ohjaajat ja valmentajat, joilla on jokin 
toimimis- ja liikkumiseste. 
Hakuajat päättyvät kuluvan vuoden helmikuun ja lokakuun 
viimeinen päivä. Hakuohjeet ja -lomake löytyvät VAU:n verkko-
sivuilta. Seuraava apurahojen hakukierros on 31.10.2011 men-
nessä. Hakulomake liitteineen osoitetaan VAU:n toimistoon: 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, toimialapäällikkö 
Aija Saari, Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki tai aija.saari@
vammaisurheilu.fi. Hakuajan päättymisen jälkeen VAU:n koulu-
tustyöryhmä toimittaa Ahos-säätiölle oman lausuntonsa hake-
muksista ja päätökset saataneen kahden kuukauden kuluessa.
Lisätiedot: VAU, Aija Saari, puh. 040 506 4208.

Ramppiratkaisu.
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Svenska sidor ÖVERSÄTTNING AV SVENSKA SIDOR åSA öHRMAN

Your Move är ett stort motionseve-
nemang, där deltagarna kan pröva 
och bekanta sig med många olika 
grenar. Alla 13–19 åriga ungdomar 
kan delta i evenemanget Your Move, 
som ordnas intill Helsingfors Olym-
piastadion 27.5–1.6.2011. Program-
met består bland annat av dans- och 
banduppvisningar, tävlingar, olika 
trickbanor, intervjuer med toppid-
rottare och ca femtio idrottsgrenar.
VAU deltar i evenemanget och finns 
på plats på Hyper-move området 

hela veckan. På idrottstorget ”Sport-
titori” utlovas mångsidig handikap-
pidrott, där man kan pröva på bland 
annat rullstolsrygby och testa sina 
färdigheter att ta sig fram i rullstol 
med en Lepe-simulator.
VAU ordnar även två grenläger inom 
ramen för sin ungdomsverksam-
het (Sporttiklubi) 27–29 maj 2011. 
Lägerprogrammet består av läger 
i Unified-korgboll och i goalball. 
Lägret kostar 70 euro/person (inklu-
derar logi, måltider, lägerprogram, 

annat program och YourMove pro-
dukt).
Action skoldagar ordnas för skolklas-
ser och elevgrupper 30.5–1.6.2011. 
VAU:s Nuori toimija är med och ord-
nar idrottstorget ”Sporttitori”, där 
man kan testa olika handikappid-
rottsgrenar.
Närmare information: VAU, Tuo-
mas Törrönen, tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi, tfn 050  408 61 
52, www.yourmove.fi/suurtapahtu-
ma.

Cirkeln sluter sig för Maija Nyström 
under sommarens Special Olym-
pics tävlingar i Aten i juni och juli. 
För volleybolltränaren och lagleda-
ren från Ulvsby är sommartävlingar-
na hennes femte och samtidigt de 
sista. Den gemensamma färden för 
Nyström och Special Olympics lag i 
volleyboll inleddes i augusti 1994.
-I laget finns fortfarande kvar många 

män från nästan 20 år tillbaka. Det 
har varit fint att följa med hur skick-
liga de har blivit, säger Nyström.
Till Aten anländer i slutet av somma-
ren cirka 7  500 idrottare och sam-
manlagt upp till 80  000 tävlings-
gäster. I tävlingarna tävlar man i 22 
grenar, i 11 grenar deltar finländska 
idrottare. Närmare 100 idrottare 
från Finland deltar i tävlingarna.

Judokan Teemu Heikkinen från 
Kuopio har sysslat med judo i över 
tio års tid och deltog i Special Olym-
pics tävlingar redan i Dublin som-
maren 2003 och i tävlingarna i 
Shanghai sommaren 2007.
-Vid behov kan jag ge råd och utgö-
ra ett exempel för andra, tror Heik-
kinen.

Det största idrottsevenemanget i 
sommargrenar för transplanterade 
personer, World Transplant Games 
ordnas i Göteborg i Sverige 17–24 
juni 2011. World Transplant Games 
är ett konkret bevis på att det är möj-
ligt att fortsätta utöva idrott på hög 
nivå efter en transplantation.
Tammerforsbon Tomi Palovaara, 25 
år, lägger under två dagars tid man-
ken till och löper fyra olika löpdistan-
ser. Före denna bragd, ett par dagar 
tidigare, springer Palovaara ett gatu-
lopp på fem kilometer d.v.s. minima-
raton.
-Min huvudsträcka är 800 meter, 
men jag deltar också på 400 meter, 

1 500 meter, 5 000 meter och sanno-
likt också på 100 meter, berättar Pa-
lovaara.
Ett särdrag med tävlingarna för tran-
splanterade personer är det faktum 
att idrottarna, utan att desto mer be-
kymra sig om grengränserna, deltar i 
många olika idrottsformer. En idrot-
tare kan delta i högst fem olika gre-
nar, förutsatt att de inte infaller på 
samma dag.
För Palovaaras del fylls dessa fem 
grenar av olika löpdistanser, men om 
reglerna tillåter och Finland förmår 
samla ihop ett lag, skulle löparen 
som representerar Tampereen Ur-
heilijat gärna delta även i innebandy.

Your Move

Special Olympics World Summer Games

World Transplant Games VAU belönade 
årets första 
goda typer
år 2011 har utsetts till Europeis-
ka året för frivilligarbete. Finlands 
Handikappidrott och -motion VAU 
r.f. håller med hjälp av kampan-
jen ”Hyvä tyyppi” i minnet perso-
ner som på frivillig basis har del-
tagit i verksamheten. Under året 
lyfter förbundet fram frivilligaktö-
rer inom olika områden. De förs-
ta goda typerna har nu belönats: 
Eija och Martti Ihalainen (anpas-
sad judo), Aila Mikkola (jympa 
för funktionshindrade barn), Mika 
Saastamoinen (innebandy) och 
Päivi Eteläpää (goalball).
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Den starka grannsämjan i Hassel-
backen i Vanda där Juha-Pekka och 
Rea Konttinen har sitt hem, har varit 
till stor hjälp då de rullstolsburna fö-
räldrarna har försökt ordna motion-
saktiviteter för familjens treåriga Ma-
tias pojke.
-Av en händelse har vi rätt många näs-
tan jämnåriga barn på gården. Då bar-
nen var alldeles små, tillbringade vi 

mammor och pappor mycket tid på 
gården och blev på så sätt bekanta 
med varandra, berättar Rea.
Förutom den spontana samvaron i 
gårdskretsen ordnas årligen den så 
kallade Karhu-tävlingen, uppkallad 
efter grannskapets hemgata, som är 
ett slags lekfullt olympiskt spel för bar-
nen. Som primus motor för evene-
manget verkat en familjedagvårdare 

som bor i gårdskretsen.
barnet har i sig inte ökat på föräldrar-
nas motion, men har gjort motionen 
mer mångsidig.
-Utomhusvistelsen har ökat tack vare 
Matias. Så här vintertid har jag just 
inte vistats utomhus tidigare, men nu 
går vi ofta på mina lediga dagar ut på 
gården ett par gånger per dag, säger 
Rea.

VAU påbörjar en undersökning om 
idrottsorganisationernas integrationsprocess

Det två dagar långa utbildnings- och 
diskussionsmötet ”Suomi meets Nor-
ja”, som ordnades i Helsingfors 15–16 
mars 2011, lyfte fram organisations-
modeller för olika slag av handikap-
pidrottsgrenar i Norge, Holland och 
Finland. På seminariet diskuterades 
erfarenheterna av specialförbund-
sintegrationen från de närmaste åren 
och handikappidrottens problem på 
gräsrotsnivå, som rekrytering av nya 
idrottare.
-Det finns ingen orsak för oss här i 
Finland att på nytt uppfinna hjulet. 
Vi kan ta lärdom av såväl god praxis 
som av andras misstag, påminner 
VAU:s verksamhetsledare Riikka Jun-
tunen.
Finlands Handikappidrott och -mo-
tion VAU r.f. ansvarar övergripande 
för handikappidrotten i Finland. Fin-
lands Paralympiska kommitté ansva-
rar för de paralympiska grenarnas del 

för toppidrotten inom handikappid-
rotten. Av handikappidrottsgrenarna 
i Finland har 14 grenar för närvaran-
de integrerats i specialförbund.
Vem ska bära ansvaret för handikap-
pidrotten och handikappmotionen, 
på dess olika nivåer? Hur mycket fal-
ler på handikapporganisationernas, 
specialförbundens och idrottssäll-
skapens lott och vilket ansvar bär 
samhället? Diskussioner har förts och 
diskussionerna kommer att fortsätta.
-Samtidigt som vi själva leder handi-
kappidrottsevenemang, försöker vi 
också uppmuntra idrottssällskap och 
-klubbar att ta med nya handikappid-
rottare, berättar Aija Saari.
-Allt emellanåt funderar vi nog på hur 
mycket vi i VAU sist och slutligen bör 
jobba med handikappmotion på lo-
kalnivå. Men om inte vi gör det job-
bet, vem är det då som gör det, frågar 
sig Saari.

Projektet ESTE, som fokuserar på han-
dikappidrottens och handikappmotio-
nens tillgänglighet, har pågått sedan 
2009. Målet med projektet är att utreda 
hurdana hinder rörelse- och funktion-
shindrade personer har stött på då de 
motionerar och verkar på olika idrott-
sanläggningar och -platser. Dessutom 
vill man utreda vad för slag av kunskap 
som professionella som planerar id-
rottsanläggningar är i behov av. Först 
har man kartlagt publikationer som 
Undervisnings- och kulturministeriet 
har gett ut. år 2010 genomfördes via 
internet en tvåspråkig förfrågan riktad 
till användare, som komplettering till 
denna en förfrågan riktad till professio-
nella inom branschen samt en utred-
ning om speciella tillgänglighetsfrågor 
inom handikappidrottsgrenarna.
De nyaste rapporterna gavs ut i mars. 
Sammandraget till Este-förfrågan 
2010 har redigerats av arkitekt SAFA 
Niina Kilpelä från Tröskeln r.f. Ritva 
Kotinurmi och Liisa Kouvonen från 
yrkeshögskolan Lahden ammattikor-
keakoulu har som lärdomsprovsarbete 
gett ut guiden Vammaisurheilulajien 
esteettömyyssisällöt – sisäliikuntati-
lat. ESTE-projektets rapporter finns på 
adressen www.vammaisurheilu.fi 
(VAU>Esteetön liikunta).
Tack vare utredningarna som gjorts 
inom ramen för projektet ESTE har Ut-
bildnings- och kulturministeriet bevil-
jat projektet understöd för att förnya 
guiden Esteettömät liikuntatilat (till-
gängliga idrottsanläggningar). Målet 
är att ge ut den nya guiden som en del 
av Utbildnings- och kulturministeriets 
publikationer om idrottsanläggningar 
2012.

Suomi meets Norja -seminar

Finlands Handikappidrott och -mo-
tion VAU r.f. har redan i många års 
tid utfört omfattande arbete kring 
inklusion och integration med olika 
samarbetssektorer. Med åren har sa-
marbetet med aktörer inom allmän 
motion, som specialförbund och id-
rottssällskap, gett mycket kunskap 
och erfarenhet.
-Integrationen av handikappidrot-
ten är en internationell trend, vars 
bakgrundsfilosofi och genomföran-
demetoder varierar beroende på 
land. Norden, Holland, Kanada och 

Australien är föregångare. Exempel-
vis i Norge fattade man ett politiskt 
beslut, som ledde till att alla han-
dikappidrottsgrenar integrerades i 
specialförbunden. I Finland har man 
på många fronter framskridit i hu-
vudsak med hjälp av projekt. Integ-
rationsprocesserna har framskridit, 
nu är det tid att bedöma var vi för 
närvarande befinner oss och ta reda 
på vilka fortsatta åtgärder som be-
hövs för att uppnå inklusion, kons-
taterar Aija Saari, som är ansvarig 
för undersökningen.

Projektet ESTE

Familjemotion lyckas
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VAU	 järjesti	 kehitysvammaisten	 avoimet	 EM-halliyleisurheilukilpailut	 (INAS)	 18.–20.	 maaliskuuta	 2011	 Helsingissä.		
EM-kilpailuihin	 osallistui	 reilut	 80	 urheilijaa	 14	 eri	 maasta.	 Suomalaisurheilijoita	 EM-areenalla	 oli	 mukana	 kaksi.	Ville		
Seppänen	(kuvassa)	työnsi	heti	ensimmäisellä	kierroksella	parhaansa	10,98,	joka	riitti	viidenteen	sijaan.	Jani	Tissari	jäi	
kuulakisassa	yhdeksänneksi	tuloksella	9,70.	Kuulakilpailun	voiton	vei	ylivoimaisesti	Ruotsin	Jeffrey	Ige	tuloksella	13,68.
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VAU:n uutisia 

Ampumaurheilu
Turun Seudun Ampujat järjestää kevään 
aikana tutustumis- ja kokeilutilaisuu-
den kaikille halukkaille näkö- ja liikunta-
vammaisille. Säännöllisesti kokoontuva 
ampumakoulu alkaa syksyllä. koulutus 
tapahtuu kupittaan ampumaradalla Tu-
russa.
Lisätiedot: Turun Seudun Ampujat, Heik-
ki Rainio, puh. 0400 524 534, 
aluetalkkari@pp.inet.fi.

Boccia
Boccian lajijaosto kokoontui SM-kilpailu-
jen yhteydessä helmikuussa keskustele-
maan boccian säännöistä, rankinglistaan 
liittyvistä asioista ja vuoden 2012 SM-kil-
pailuista.  
Sääntöihin kilpailukelpoisuutta koske-
vaan kohtaan tehtiin muutos siten, että 
kansallisissa joukkue- tai parikilpailuissa 
voi joukkueen muodostaa myös niin, että 
siinä pelaa vain yksi luokkaan 4 luokitel-

tu pelaaja kahden luokkiin 1–3 kuuluvan 
pelaajan kanssa tai parikilpailussa yksi 
luokkaan 4 kuuluva pelaaja ja yksi luok-
kiin 1–3 kuuluva pelaaja. kaikki pelaajat 
voivat olla eri yhdistyksistä.  Muutos kos-
kee niin yleistä kuin naisten sarjaa. 
Kilpailujärjestäjiä ohjeistetaan tulosten 
ilmoittamisesta. kilpailutulokset tulee lä-
hettää sähköpostitse VAU:n nettisivuilla 
julkaistavaksi osoitteella lehti@vammais-
urheilu.fi sekä rankinglistan pitäjälle jou-
ni norlundille osoitteella jouni.norlund@
mbnet.fi. kilpailutuloksissa ilmoitetaan 
vähintään neljä parasta yhdistys- ja hen-
kilötietoineen. koska rankingpisteet ke-
rääntyvät vain VAU:n alaisille yhdistyk-
sille, ei kilpailussa esim. eläkkeensaajia 
edustavan järjestön pelaajien nimiä il-
moiteta tulosten yhteydessä sekaannus-
ten välttämiseksi. Rankingpisteet kerä-
tään luokkiin 1–3 kuuluvien pelaajien 
sarjaan, naisten sarjaan ja miesten sar-
jaan, joiden sarjojen paras palkitaan vuo-

sittain.  
Lajijaosto pyytää yhdistyksiä anomaan 
vuoden 2012 boccian SM-kilpailu-
ja järjestettäväkseen.  Hakemukset tu-
lee osoittaa lajijaoston puheenjohtajal-
le 15.8. mennessä: Marko Yli-kleemola, 
koivulankatu 16, 23620 Rauma. Boccian 
sääntövihkossa liitteessä 2 on ohjeet ki-
sajärjestäjälle kilpailun hakemisesta ja 
järjestämisestä ja ne löytyvät osoitteesta 
www.vammaisurheilu.fi. 
Bocciaparlamenttia ei tänä vuona jär-
jestetä.  Pelaajat voivat tuoda ehdotuksia 
lajin kehittämisestä suoraan lajijaoksen 
jäsenille ja edelleen lajijaoston kokouk-
sessa käsiteltäväksi.

Sähköpyörätuolisalibandy
Suomi isännöi sähköpyörätuolisaliban-
dyn EM-kilpailuja 4.–11. kesäkuuta 
2012 Liikuntakeskus Pajulahdessa. kilpai-
luihin odotetaan mukaan noin sataa pe-
laajaa yli kahdeksasta eri maasta. 

Lajiuutiset

VAU on tehnyt palvelupistesopimuk-
sen Mikkelin Seudun Invalidien kanssa.
VAU:n Mikkelin palvelupiste palve-
lee VAU:n jäsenyhdistyksiä MSI:n toi-
mistolla maanantaista torstaihin klo 
10.00–16.00. 
Perjantaisin palvelupiste on avoinna 
klo 10.00–14.00 ESTERY-talolla. Palve-
lupisteestä löytyy VAU-materiaaleja ja 
sieltä saa tietoa paikallisista ja alueelli-
sista tapahtumista ja liikuntaryhmistä.

Yhteystiedot: VAU:n Mikkelin palvelu-
piste, Ristimäenkatu 18, 50100 Mikkeli, 
puh. 0400 849 224, 
inva.toimistomsiry.com.

Helsingin tuetun työllistämisen palve-
lu myönsi 26. marraskuuta 2010 VAU:n 
toimistoapulaiselle Pertti Walleniuk-
selle kunniakirjan ”erinomaisesta työs-
tä ja pitkäaikaisesta sitoutumisesta työ-
tehtäviin”. kunniakirja myönnetään yli 
10 vuotta tuetun työllistymisen piiris-
sä olleille. 
Pertti aloitti työuransa SkLU:ssa jo 
vuonna 1999 ja siirtyi VAU:n tulon myö-
tä muiden vanhojen työntekijöiden 
mukana VAU:n toimistoapulaiseksi vii-
me vuonna.

kunniakirja Pertti Walleniukselle

Henkilömuutoksia aluetoiminnassa
VAU:n läntisen alueen ja Turun alueen 
alueellisen yhteyshenkilön toimen veto-
vastuu on siirtynyt Marleena Leskiseltä 
Tiina Siivoselle (puh. 040 833 4869, tii-

na.siivonen@vammaisurheilu.fi). VAU:n 
Turun paikalliseen liikuntatoimikuntatoi-
mintaan liittyvät viestit ja tiedustelut voi 
lähettää myös Tiina Siivoselle.

K
U

VA
: L

A
U

RI
 j

A
A

kk
O

LA

Pertti	Wallenius.

VAU:n 
palvelupiste 
Mikkelissä
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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. 0400 543 430
- läntisen alueen aluetoiminnan tukeminen

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

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

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: CP-jalkapallo, kelkkajääkiekko, 
pyörätuolikoripallo, istumalentopal-
lo, pyörätuolirugby ja sähköpyörä-
tuolisalibandy
- 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

BOCCIA

PÄÄSIÄIS-BOCCIA (PARI)
Bocca ry järjestää kaikille avoimet boccian parikilpailut 25. 
huhtikuuta 2011 kello 9.00 alkaen koskenmäen koululla no-
kialla (ketolanmäenkatu 2).
Sarjat: yleinen ja naiset. Hyvityspisteet ovat käytössä luokki-
en 1-3 pelaajille.
Osallistumismaksu: 14 euroa/pari. Maksetaan Bocca ry:n ti-
lille 529309-2101909. Maksaessasi ilmoita maksava yhdistys.
Ilmoittautumiset 19.4. mennessä: juha Rajala, puh. 050 911 
2553, bocca.ry@gmail.com.
Omat pallot ja mittatikut mukaan. kilpailupaikalla buffet ja ar-
pajaiset.

MS BOCCIA (PARI)
kurikan MS-kerho järjestää boccian avoimet parikilpailut 21. 
toukokuuta 2011 klo 9.30 alkaen kurikan pesäpallokentällä.
Sarjat: avoin ja naiset. Luokittelluilla 1-3 käytössä hyvityspis-
teet. Parin ei tarvitse kuulua samaan seuraan.
Osallistumismaksu: 15 euroa/pari, maksetaan kurikan MS-
kerhon tilille 447350-213842.
Ilmoittautumiset 19.5. mennessä ja lisätiedot: Antti käkelä, 
puh. 0400 166 062, antti.kakela@nic.fi.
Omat pallot ja mittatikut mukaan. kilpailupaikalla buffet.

KYRÖNMAA BOCCIA (PARI)
kyrönmaan Invalidit ry järjestää avoimet paribocciakilpailut 
11. kesäkuuta 2011 klo 9.00 Isonkyrön liikuntahallin kentällä.
Sarjat: luokat 1-3, naiset, yleinen ja seniorit.
Osallistumismaksu: 12 euroa/pari, maksetaan kyrönmaan 
Invalidien tilille 472710-215022.
Ilmoittautumiset 8.6 mennessä ja lisätiedot: Sauli kujala, 
Perttiläntie 733, 61550 Orismala, puh. (06) 472 4519.
Omat pallot mukaan.

VIII VILPPULA BOCCIA (HENK. KOHT.)
Mäntän Seudun Invalidit ry järjestää kaikille avoimet boccian 
VIII henkilökohtaiset kilpailut 12. kesäkuuta 2011 klo 9.00 al-
kaen Vilppulan urheilukentällä (Hopunmäentie 15).
Sarjat: luokat 1-3 (naiset/miehet), naiset, miehet ja seniorit 
(naiset/miehet).
Seniorien ja luokkien 1-3 sarjoissa on pelaajilla käytössä SM-
sääntöjen mukaiset hyvityspisteet.
Osallistumismaksu: 10 euroa/henkilö, maksetaan Män-
tän Seudun Invalidit ry:n tilille: Mäntän Seudun OP 552107-
412876.
Ilmoittautumiset 7.6. mennessä: Pirkko Hyytiäinen, koivion-
tie 261, 35700 Vilppula, puh. 045 1106 499, 
hyytiainenpirkko@windowslive.com.
Alkukilpailussa on vain neljä erää per ottelu ja loppukilpailus-
sa normaalit kuusi erää per ottelu. kentällä kahvio ja makka-
ranpaistoa. Omat pallot mukaan.

KEILAILU

KEILAILUN SM-KILPAILUT  
(HENK. KOHT. JA PARI)
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n keilailun hen-
kilökohtaiset ja parien SM-kilpailut järjestetään 14.–15. tou-
kokuuta 2011 kuopion keilahallissa (keilakuja 3). kilpailut 
alkavat molempina päivinä klo 11.00. Lauantaina 14. päivä 
kilpailevat näkövammaiset ja sunnuntaina 15. päivä elinsiirto- 
ja dialyysipotilaat sekä kehitysvammaiset.

Luokat (henkilökohtaisiin sarjoihin): näkövammaiset: miehet 
ja naiset B1, B2, B3 ja B4; kehitysvammaiset: miehet ja naiset 
yleinen, alle 19-v tytöt ja pojat sekä unified-parikisa; elinsiir-
ron saaneet ja dialyysipotilaat: miehet ja naiset yleinen. Pari-
kilpailu heitetään alkukilpailun yhteydessä (6+6 sarjaa). Parit 
on muodostettava yhdistyksittäin.
Osallistumismaksu: 23 euroa/keilaaja, maksetaan 29.4. men-
nessä VAU:n tilille: Sampo FI1580018710023586. kirjoita vies-
tiosioon 1314/nimi tai yhdistys.
Ilmoittautumiset 29.4. mennessä: Suomen Vammaisurhei-
lu ja -liikunta VAU ry, Minna Canthin katu 4 C, 70100 kuopio, 
petri.rabina@vammaisurheilu.fi. Ilmoittautumisessa tulee olla 
nimettynä myös parikilpailun keilaajat.
Lisätiedot: Petri Räbinä, puh. 050 596 5014.
kilpailupaikalla on mahdollisuus ruokailla hintaan 12 euroa/
henkilö (sis. kanakastike+riisi/perunamuussi, salaatti, leivät ja 
kahvit). Ilmoita myös ruokailijoiden määrä ja nimet ilmoittau-
tumisen yhteydessä. Ruokailun maksu paikan päällä keilahal-
liin.
Yhteistyössä: keilaseura Veljmiehet ja VAU.

LENTOPALLO

ISTUMALENTOPALLON 2. KEVÄTTURNAUS
HIY kHP Istumalentopallo järjestää istumalentopallon kan-
sainvälisen 2. kevätturnauksen 14. toukokuuta 2011 klo 
10.00 alkaen Espoossa Leppävaaran liikuntahallilla (Veräjäpel-
lonkatu 6).
Sarjat: miehet A-sarja (Miesten SM- ja 1-sarjajoukkueet, ulko-
maiset joukkueet), miehet B-sarja (1-sarjan ja harrastetason 
joukkueet), naisten sarja.
Osallistumismaksu: 35 euroa/joukkue, maksetaan käteisellä 
turnauksessa ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautumiset 15.4. mennessä: Helsingin Invalidien Yhdis-
tys ry, Reima Pulli, puh. 0400 128 646, reima.pulli@gmail.com. 
Ilmoittautuneille joukkueille lähetetään turnaustiedote viikol-
la 18 (2.–8.5.).
Turnauksessa järjestetään VAU:n tuomarikoulutus tuoma-
rivastaava/kv. tuomari Sari Mannersuon johdolla. Lisätiedot: 
sari.mannersuo@kymp.net, puh. 044 545 0434.
Yhteistyössä: HIY kHP Istumalentopallo ja VAU.

2. PAJULAHTI BEACH VOLLEY -TURNAUS
Istumalentopallon 2. Pajulahti Beach Volley -turnaus järjes-
tetään 18.–19. kesäkuuta 2011 nastolassa. Turnaus on sa-
malla kesän ensimmäinen SM-osaturnaus. Istumalentopallon 
beach volleyn SM-turnaukset ovat kaikille avoimia kilpailuja.
Vammaluokitteluja ei ole. Ulkomaiset pelaajat ja joukkueet 
voivat osallistua kilpailuun ja myös voittaa Suomen Mesta-
ruuden. Sekajoukkueet voivat osaturnauksissa pelata mies-
ten sarjassa, mutta eivät saavuttaa SM-pisteitä. joukkueessa 
saa turnauksissa kauden aikana pelata enintään neljä eri pe-
laajaa.
Osallistumismaksu: 35 euroa/joukkue. Maksu suoritetaan 
turnauksen järjestäjälle kilpailupaikalla tai järjestäjien ilmoit-
tamalla muulla tavalla. Ilmoittautumisajan jälkeen tehdystä 
peruutuksesta peritään joukkueen yhteyshenkilöltä/seuralta 
peruutusmaksuna 50 euroa.
Ilmoittautumiset 27.5. mennessä: 
osku.kuutamo@pajulahti.com
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Kilpailujen tulokset löytyvät VAU:n verkkopal-
velusta lajeittain (www.vammaisurheilu.fi). 

Tulokset ovat myös tilattavissa
kilpailujärjestäjältä tai VAU:n toimistolta.

19. MARJOLA BEACH VOLLEY -TURNAUS

Etelä-Saimaan Invalidit ry:n istumalentopalloilijat/ESI-Team 
järjestää 19. Marjola Beach Volley -turnauksen 16.–17. hei-
näkuuta 2011 Loma- ja kurssikeskus Marjolassa Lappeenran-
nassa. Turnaus on samalla kesän 2. SM-osaturnaus. Lauan-
taina 16.7. pelataan klo 12.00–18.00 ja sunnuntaina 17.7. klo 
9.30–15.00.
Turnauksessa ei noudateta vammaluokittelua. naiset pelaa-
vat naisten ja miehet miesten sarjoissa. Sekajoukkueet sijoite-
taan B-sarjaan. jokaiselle joukkueelle tulee lauantaina 3–4 ja 
sunnuntaina 2–3 peliä. Turnaukseen voidaan ottaa enintään 
24 joukkuetta. Ulkomaisille joukkueille on varattu kuusi kiin-
tiöpaikkaa.
Osallistumismaksu: 35 euroa/joukkue. Maksu suoritetaan 
kilpailupaikalla ilmoittautumisen vahvistamisen yhteydessä.
Ilmoittautumiset 30.6. mennessä ja lisätiedot: kilpailujen 
johtaja Ossi Pulli, ossi.pulli@pp.inet.fi. Ilmoittautumisen yhte-
ydessä tulee antaa seuraavat tiedot: joukkueen nimi, pelaaja-
luettelo ja yhteystiedot (nimi, puhelin, sähköposti).
Majoitukset: Loma- ja kokoushotelli Marjola, Mikonsaaren-
tie 15, 53300 Lappeenranta, puh (05) 452 4160, www.marjola.
com. Varaukset: Maarit Viljanen, myyntipalvelu@marjola.com

RATSASTUS

SPECIAL OLYMPICS -KOULURATSASTUKSEN 
MESTARUUSKILPAILUT
Special Olympics -kouluratsastuksen mestaruuskilpailut jär-
jestetään 29. toukokuuta 2011 klo 10.00 Ratsastuskoulu Pik-
kupihlajassa Tuusulassa. kilpailukanslia aukeaa klo 9.00.
kilpailuissa noudatetaan Special Olympics sääntöjä sekä 
SRL:n vammaisratsastussääntöjä soveltuvin osin. Ratsastajille 
suositellaan kuulumista SRL:n jäsenseuraan tai hänellä pitää 
olla SRL:n Green Card -kortti tai jokin oma tapaturmavakuu-
tus, joka kattaa myös ratsastuksessa mahdollisesti sattuvat ta-
paturmat.
Luokat 1-9 ovat avoimia kehitysvammaisille, luokka 10 kai-
kille vammaisratsastajille. Ratsastaja voi osallistua max kah-
teen lainahevosluokkaan ja omien hevosten luokkaan. Laina-
hevosluokissa hevoset jaetaan etukäteen. Ratsastajat saavat 
verrytellä hevosta 15 minuuttia ennen omaa suoritustaan. 
Lainahevoset ovat pääasiassa ratsastuskoulun opetushevo-
sia. kilpailut ratsastetaan ulkokentällä tai maneesissa riippu-
en säästä.
Luokat: luokka 1 (ratsastajamerkin kouluohjelma, avusta-
jan kanssa, ei mestaruusluokka), luokka 2 (ratsastajamerkin 
kouluohjelma, ilman avustajaa, ei mestaruusluokka), luokka 
3 (helppo D: 1 1992, ei mestaruusluokka), luokka 4 (Special 
Olympics, käyntiohjelma 1), luokka 5 (Special Olympics, käyn-
tiohjelma 2), luokka 6 (Special Olympics, käynti-raviohjelma 
1), luokka 7 (Special Olympics, käynti-raviohjelma 2), luok-
ka 8 (Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 1), luokka 
9 (Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 2), luokka 10 
(vapaavalintainen kouluohjelma, avoin kaikille vammaisrat-
sastajille SRL:n luokitusten mukaan).

Luokassa 10 ratkotaan kehitysvammaisten mestaruus omil-
la hevosilla.
kilpailuohjelmat ja ilmoittautumislomakkeet kaikkiin luok-
kiin voi tilata järjestäjältä tai ladata Ratsastuskoulu Pikkupih-
lajan sivuilla olevasta kilpailukutsusta osoitteesta www.pikku-
pihlaja.fi.
Osallistumismaksu: 10 euroa/luokka, hevosvuokra 10 eu-
roa/luokka.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 13.5. mennessä osoitteeseen 
Ratsastuskoulu Pikkupihlaja, Pihlajistonkuja 37, 04500 kello-
koski tai sähköpostilla pikkupihlajanratsastajat@gmail.com.
Ratsastuskoululla ryhmämajoitusmahdollisuus, sisältää aa-
mupalan. kilpailupaikalla puffet ja maksullinen ruokailumah-
dollisuus. jos ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuo-
da avustaja mukanaan. Majoitustiedustelut ja varaukset: 
Susanne Ursin, puh. 0400 817 706.
Lisätiedot: kilpailujen johtaja Susanne Ursin, puh. 0400 817 
706 tai tekninen asiantuntija Anne Pakarinen, puh. 040 360 
0802.
Yhteistyössä: Ratsastusseuran Pikkupihlajan Ratsastus ja 
VAU.
27.–28.5. järjestetään valmennusleiri halukkaille Ratsastus-
koulu Pikkupihlajassa. Valmentajana on Anne Pakarinen. Il-
moittautumiset Susanne Ursinille, puh. 0400 817 706,  
pikkupihlajanratsastajat@gmail.com.

SOKKOPINGIS

SOKKOPINGISCUP, 5. OSATURNAUS
Sokkopingiscupin viides osaturnaus ja samalla päätöskilpai-
lu pelataan 7. toukokuuta 2011 klo 10.00 alkaen kuopiossa 
(Majakka, Minna Canthin katu 4 C, 3. krs.). Sisäänkäynti raken-
nukseen Satamakadun puolelta, sisäpihasta. kisassa pelataan 
A- ja B-sarjassa. Sarjan saa valita itse.
Osallistumismaksu 15 euroa/pelaaja.
Ilmoittautumiset 1.5. mennessä ja lisätiedot: Sirpa Tuovi-
nen, puh. 050 585 7657, sirpa.tuovinen@gmail.com.
Pelipaikalla on kanttiini.

SULKAPALLO

SULKAPALLON SM-KILPAILUT 
VAU järjestää sulkapallon SM-kilpailut 11. kesäkuuta 2011 
Espoossa (Leppävaaran liikuntahalli, Veräjäpellonkatu 6).  Pe-
lit alkavat noin klo 10.00. SM-kilpailut ovat osa VAU:n kesälii-
kuntapäivien ohjelmaa.
Sarjat: SM-kilpailuissa pelataan pyörätuolissa istuvien, lattial-
la istuvien ja kävelevien henkilökohtaiset ja nelinpeliluokat.
Osallistumismaksu on 20 euroa/luokka (eli joukkue- ja ne-
linpeliluokissa 10 euroa/hlö).
Majoitus: Radison Blu Hotel (Otaranta 2), puh. 020 1234 700, 
reservations.finland@radissonblu.com tai Hotelli Glo Espoo 
Sello (Leppävaarankatu 1), puh. 010 3444 200, sello@hotelg-
lo.fi.
Ilmoittautumiset 27.5. mennessä: juhani Pippuri, puh. 050 
5569 194, jussi.pippuri@gmail.com.
Lisätiedot: juhani Pippuri tai Harri Lindblom, puh. 044 361 
7353, harri.lindblom@vammaisurheilu.fi.
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Lajien yhteyshenkilöt

ALPPIHIIHTO 
Susanna Tero 
puh. 050 556 1273 
susanna.tero@kvtl.fi

AMPUMAURHEILU
Petri Räbinä
puh. 050 596 5014 
petri.rabina
@vammaisurheilu.fi 

BOCCE/PETANQUE
Harri Lindblom 
puh. 044 361 7353
harri.lindblom
@vammaisuheilu.fi

BOCCIA 
Marko Yli-Kleemola 
puh. 045 126 5974 
markoyk@gmail.com

CURLING 
Hannele Pöysti 
puh. 050517 6151
hannele.poysti
@vammaisurheilu.fi

GOLf 
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 
Ilkka Valtasaari
puh. 044 554 6560 
ilkka.valtasaari@phnet.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. 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

Riikka Juntunen sihteeri, VAU 
riikka.juntunen
@vammaisurheilu.fi 
puh. 0400 340 091
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kalenteri 2011 huhti-kesäkuuE = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat

Lue lisää VAU:n verkkopalvelusta www.vammaisurheilu.fi

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
2.–3.4. Sporttiklubi-maalipalloleiri (n) 
Pajulahti, nastola
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
8.–10.4. Sporttifestarit (E, k, L, n) Lohja
9.–10.4. Istumalentopallon veteraanien 
M50 ja N40 SM-turnaus (L) Siilinjärvi
9.–10.4. VI Revontuli Boccia (joukkue/pari) 
(L) Hankasalmi
9.–10.4. Salibandyn SM-sarjakierros (L) 
Linnanmaan sali, Oulu
9.–10.4. Vammaisurheilun työpajat, 
ohjauksen peruskurssi, keski-Pohjanmaan 
opisto, kälviä
11.4. Vammaisurheilu tutuksi -koulutus, 
Liiku Turku, Turku
11.–12.4. Boccian SM-kilpailut (sisä, henk.
koht) (EkL) Hankasalmi
13.4. Perheliikuntapäivä (E, k, L, n) 
kuortane
13.–14.4. Junior Games -kevätkisat (E, k, L, 
n) kuortane
13.–14.4. SDM-ohjaajakoulutuksen 
Sherborne-peruskurssi, Pajulahti, nastola
14.–17.4. Pyörätuolirugbyn Bernd Best 
-turnaus (L) köln, Saksa
15.4. Esteettömyysseminaari, Pori
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
16.4. Treeni-sähköpyörätuolisalibandyleiri 
(L) Helsinki
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
28.4.–1.5. Sokkopingiksen Milan Open (n) 
Milano, Italia
28.4.–1.5. Kv. vammaisuintikilpailut (k, L, 
n) Berliini, Saksa
30.4.–1.5. Pyöräilyn Lontoo 2012 
-pistekilpailu (L, n) Bilbao-Bizkaia, Espanja
30.4.–1.5. Pyörätuolirugbyn Saksan sarja 
(L) Frankfurt, Saksa

Toukokuu
3.–8.5. Pöytätenniksen Slovenia Open (L) 
Lasko, Slovenia
6.–8.5. Jalkapallon Development 
Tournament (L) Vejen, Tanska
6.–8.5. Treeni-pyörätuolikoripalloleiri (L) 
kisakallio, Lohja
7.5. Ampumaurheilun Timon Laaki 
-kilpailu (L, n) Mikkeli
7.5. Boccian SM-kilpailut (sisä, joukkue) 
(Eläkeliitto) Alahärmä
7.5. Sokkopingiscupin 5. osakilpailu (E, k, 
L, n) kuopio
7.–8.5. Purjehduksen On the Rocks - TP 40 
v. juhlaregatta (E, k, L, n) Tuusula
8.5. SuSen tarkkuussuunnistus (E, k, L) 
Sastamala
12.–18.5. Jousiammunnan Stoken GP (L) 
Stoke Mandeville, Iso-Britannia
13.–15.5. Pöytätenniksen Rotterdam Open 
(L) Rotterdam, Hollanti
14.5. Istumalentopallon 2. Kevätturnaus 
(L) Leppävaara, Espoo
14.5. Maalipallon SM- ja 1-divisioona-
lopputurnaus (n) Helsinki
14.–15.5. Boccian SM-kilpailut (sisä, henk. 
koht.) (L, n) Eurajoki
14.–15.5. Keilailun SM-kilpailut, (pari, henk.
koht.) (E, k, n) kuopio
14.–15.5. Purjehduksen joukkue-SM 2.4 
mR (L) Tampere
14.–15.5. Pöytätenniksen SM-kilpailut (E, k, 
L) kankaanpää
14.–15.5. Istumalentopallon erotuomari- 
ja toimitsijakoulutus, Espoo
15.5. Sippurastin tarkkuussuunnistus (E, k, 
L) kouvola
20.–22.5. Haulikkoleiri ja kansallisen 
trapin leirikilpailu (L) jurva
21.5. MS Boccia (pari) (L) kurikka
21.5. Treeni-sähköpyörätuolisalibandyleiri 
(L) Tampere
21.5. Perheliikuntapäivä (E, k, L, n) Espoo
21.5. Likkojen lenkki (E, k, L, n) Tampere
21.–22.5. Ampumaurheilun Matin Kisat (L, 
n) Mikkeli
21.–22.5. Tarkkuussuunnistuksen 
Superviikonloppu (E, k, L) Tampere
22.–23.5. Golfin Czech Open (L) Vltavou, 
Tšekki
24.–29.5. Pöytätenniksen Slovakia Open 
(L) Piestany, Slovakia
27.–29.5. Unified-koripalloleiri, Your Move 
(k) Helsinki
27.–29.5. Treeni-maalipalloleiri (n) Helsinki
27.5.–1.6. Your Move -suurtapahtuma (E, k, 
L, n) Helsinki
28.5. Tarkkuussuunnistuksen Hämeen 
alueen avoin AM-Tempo-aikarastikilpailu 
(E, k, L) Tampere
28.5. Likkojen lenkki (E, k, L, n) jyväskylä
28.–29.5. Judon Baltic Sea Open (k, n) 
Vantaa
28.–29.5. Purjehduksen PM-kilpailut 2.4 
mR (L) Gävle, Ruotsi
28.–29.5. Pyöräilyn Lontoo 2012 
-pistekilpailu (L, n) Piacenza, Italia
29.5. Special Olympics -kouluratsastuksen 
mest.kilp. (E, k, L, n) Tuusula

29.5. Hämeen alueen avoin AM-
tarkkuussuunnistus (E, k, L) nokia
31.5.–5.6. Jousiammunnan GB (L) Tšekki

Kesäkuu
1.–5.6. Sokkopingiksen Haninge Open (n) 
Tukholma, Ruotsi
2.–5.6. Maalipallon Malmö Lady InterCup 
(n) Malmö, Ruotsi
4.–5.6. Purjehduksen ranking-kilpailu 1, 
2.4 mR (L) Heinola
4.–5.6. Pyörätuolirugbyn Saksan sarja (L) 
karlsruhe, Saksa
5.–9.6. Golfin Danish Open (L) Bornholm, 
Tanska
6.–9.6. Soveltava Sporttileiri (E, k, L, n) 
Rovaniemi
6.–9.6. Hämeen Sporttileiri (E, k, L, n) 
Ylöjärvi
6.–10.6. Kaikille avoin KESLI-liikuntaleiri 
(E, k, L, n) Äänekoski
6.–10.6. SankariSportti-kesäliikuntaleiri (E, 
k, L, n) Hyvinkää
6.–10.6. SankariSportti-kesäliikuntaleiri (E, 
k, L, n) Riihimäki
6.–10.6. Sporttiklubin Loiskutellen-
uintileiri (E, k, L, n) kuortane
7.–10.6. Kaikille avoin Sporttis (E, k, L, n) 
Sotkamo
8.–10.6. Soveltava Sporttileiri (E, k, L, n) 
Siilinjärvi
8.–10.6. Soveltava Sporttileiri (E, k, L, n) 
Imatra
10.–12.6. Pyöräilyn maailmancupin 
osakilpailu (L, n) Cantimpalos, Espanja
11.6. Kyrönmaa Boccia (pari) (L) Isokyrö
11.–12.6. Kesäliikuntapäivät (E, k, L, n) 
Espoo
11.–12.6. Sulkapallon SM-kilpailut (E, L) 
Espoo
12.6. VIII Vilppula Boccia (henk.koht.) (L) 
Mänttä
12.6. Jalkapallon erityisryhmien SM-
sarjaturnaus (k, L, n) Helsinki
12.–19.6. Istumalentopallon miesten ECVD 
Euro Cup -turnaus (L) Elblag, Puola
13.–15.6. Boccian SM-kilpailut (ulko, henk.
koht.) (Eläkkeensaajien keskusliitto) Virrat
13.–17.6. SankariSportti-kesäliikuntaleiri 
(E, k, L, n) Hyvinkää
17.–24.6. World Transplant Games (E) 
Göteborg, Ruotsi
18.–19.6. Istumalentopallon 1. Beach 
Volley SM-sarjaturnaus (L) Pajulahti, 
nastola
18.–19.6. Purjehduksen ranking-kilpailu 2, 
2.4 mR (L) Vaasa
25.6.–4.7. Special Olympics 
Kesämaailmankisat (k) Ateena, kreikka
27.6.–3.7. Treeni-sokkopingisleiri (n) 
Helsinki



SOPUR SHARK
Energiaa. Nopeutta. Toimivuutta.

KOHTI KESÄÄ
PT-KESKUKSESTA

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

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

Stricker Lomo 
voidaan kiinnittää 
lähes kaikkiin pyörä-
tuolimalleihin muista 
Stricker- malleista 
tutulla pikakiinnitys-
mekanismilla.

Nostele helposti ja kelaa keveästi

SOPUR HELIUM
säädettävä pyörätuoli 6,4 kg

PANTHERA X
hiilikuiturunko 4,2 kg 

MAAILMAN KEVEIMMÄT PYÖRÄTUOLIT

NOKKAPYÖRÄ - lisää mahdollisuuksia liikkua 

Freewheel  
Kiinnitys kiinteärunkoisiin pyörä-
tuoleihin pikakiinnitysmekanismilla. 
Vauhdikkaaseen menoon: lenkille ja 
koiran ulkoilutukseen.

Vaikeampikulkuisempaan maastoon

Valitse kahdesta eri vaihtoehdosta

Katso lisätietoja nokkapyöristä ja video Freewheelistä 
www.ptkeskus.fi




