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Timo Laitinen luotsaa 
maalipalloilijat kohti Lontoota
Nutot rokkasivat 
Your Move -tapahtumassa 

Kilpaurheilu
      elämäntapana

TEEMA

HUMU: 
Urheilija on 
keskiössä 
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Pajulahdentie 167, 15560 Nastola, puh. (03) 885 511, faksi (03) 885 5222, www.pajulahti.com

ASENNE RATKAISEE!
PAJULAHTI-HALLI
• pinta-ala 10 500 m²
• 140 m juoksusuora ja 333 m 
   kiertävä rata
• kenttälajien suorituspaikat
• jalkapallokenttä 

• 2 palloiluhallia 
• 2 nurmijalkapallokenttää
• lämmitettävä keinonurmikenttä
• jäähalli, uimahalli
• 7 ulko- ja 4 sisätenniskenttää
• Novotan-pinnoitteinen Nikulahalli
• yleisurheilukenttä
• kamppailusali: paini, judo, karate, 
 taekwondo, nyrkkeily

• voimistelusali, kuntosali 
• majoitustilat 600 hengelle

Testauspalvelut
• kestävyys-, voima- ja nopeustestit
• Dartfish-tekniikka-analyysi
Tukipalvelut
• laboratorio, lääkäri, hieronta,
  fysioterapia

UUTUUS! 
Käsiergometritestaus 

kamppailulaji- ja vammais-
urheilijoille! Kysy lisää 
testiasemaltamme!

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

Tuotteet ovat myrkyttömiä ja mikroaaltouunin kestäviä.

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

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

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

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

Syystarjouksena laajasta 
kuuma-/kylmätuotevalikoimastamme -25	% joulukuun 2011 loppuun!Kaikista muista tuotteistamme -10	%. 

IL Var.hank._VAU 3_11 lehti_183x122mm.indd   1 20.5.2011   9:04:49
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Tilaa Vammaisurheilu & -liikunta -lehti!Tilauskuponki

JÄSENHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta  
 -lehti 20 euroa/vuosi 

 

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

SÄHKÖINEN LEHTI
MAKSUTTA

Nimi:

Lähiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelin:

Sähköposti*):

Syntymävuosi:

Olen VAU:n jäsenyhdistyksen jäsen:                 en      kyllä

VAU:n jäsenyhdistyksen/seuran nimi:

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

TILAUSHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta   
 -lehti 30 euroa/vuosi

Uusi
lehti!
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Yyterin	hitti:	soveltava	

purjelautailu

koottua tietoa 
liikuntavälineistä: 

www.välineet.fi
Kuntokuu	aktivoi	

liikkumaan

Varsova	kutsuu

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

Vertailussaluontopolut

Herkuttele liikuntapiirakalla

Herkuttele Herkuttele 
TEEMA

Peurungantie 85, 41340 Laukaa
Puh. 020 751 601, Fax 020 751 603
www.peurunka.� 

Peurunkaan kuntoutumaan!

• Syvennetyn selkäydinvammatietou-  
 den jakso yhteistyössä Akson ry:n   
 kanssa 29.8.–11.9.2011
• Musiikkipainotteinen jakso pyörätuo- 
 lin käyttäjille 26.9.–9.10.2011

• Työelämässä olevien jakso 
 28.11.–11.12.2011
• Nuorten selkäydinvammaisten 
 liikuntapainotteinen jakso 
 keväällä 2012

Katso jaksojen sisällöt www.peurunka.fi /
liikkumisjatoimimisesteiset

Kuntoutusjaksovaraukset
4.-19.7. ma ja ti klo 8-15.30 sekä 25.7.
alkaen ma-to klo 8-15.30 ja pe 8-14.
Puh. 020 751 6712
kuntoutus@peurunka.� 

Liikkumis- ja toimimisesteisten kuntoutus
Voit ajoittaa yksilöllisen kuntoutusjaksosi teemajakson ajankohtaan.
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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 5 500 kpl
ISSN 1798-7334

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

ILMESTYMINEN
NRO 4  28.9.  Lajit ja harrastuspaikat 
NRO 5  14.12.  Esteettömyys 
 
KANNEN KUVA
Maalipalloilija Maija Somerkivi.
Kuva: Nina Jakonen.

Toimitus pidättää oikeuden lyhentää, 
muokata sekä jättää julkaisematta 
toimitukselle lähetettyjä juttuja.

Olen VAU:n jäsenyhdistyksen jäsen:                 en      kyllä

VAU:n jäsenyhdistyksen/seuran nimi:

Vuonna 2011 vietetään Euroopan 
vapaaehtoistoiminnan teemavuot-
ta. VAU on aktiivisesti mukana tee-
mavuodessa Ilmianna hyvä tyyppi 
-kampanjan avulla nostamalla esiin 
ja palkitsemalla vahvasti VAU:n toi-
minnassa mukana olevia ohjaajia, 
valmentajia, avustajia sekä muita 
innostavia liikuttajia ja toimijoita. Il-
man vapaaehtoisten sitoutunutta 
mukanaoloa ei VAU:n laaja harras-
tus- ja kilpailutoiminta olisi mahdol-
lista. 

Tämän vuoden aikana VAU:ssa to-
teutetaan lajitoiminnan puolella 
kaksi tärkeää asiakokonaisuutta, joi-
den odotetaan antavan eväitä myös 
huippu-urheilun muutostyöryhmän 
työlle sen miettiessä rakenteiden uu-
distamista. VAU on aloittanut urheili-
jan polun rakentamisen muutamassa vammaisurheilulajissa. Kuvauksella py-
ritään tuomaan esille niitä erityispiirteitä mitä muutostyössä ja ennen kaikkea 
VAU:n omassa ja lajiliittojen toiminnassa tulee huomioida.
Toinen tärkeä kokonaisuus on sektoritutkimushanke, jonka valmistuva ra-
portti tuottaa tietoa sekä VAU:n että opetus- ja kulttuuriministeriön strategi-
seen päätöksentekoon ja johtamiseen integraatioon ja inkluusioon liittyvissä 
käytännön toimissa.

Kilpa- ja huippu-urheilun toimialalla monella lajilla on tärkeä vuosi, sillä tänä 
vuonna jaetaan paikkoja Lontoon paralympialaisiin. Suomen joukkueen 
odotetaan kasvavan suuremmaksi kuin Pekingissä. Siihen on hyvät mahdol-
lisuudet, sillä Lontooseen on jo paikka kahdella maalipallojoukkueella sekä 
maapaikkoja yleisurheilussa, jousiammunnassa, pyöräilyssä ja ammunnassa. 
Integraatiolajien lisäksi VAU lähettää vuonna 2011 joukkueen 11 arvokilpai-
luun yhteensä 20 eri lajissa.
Special Olympics -toiminnan laajuudesta kertoo se, että Special Olympics Fin-
land osallistuu Special Olympics Kesämaailmankisoihin Ateenaan 95 urhei-
lijan voimin. Urheilijoiden lisäksi joukkueessa on mukana 32 vapaaehtoista 
valmentajaa.

Tammikuussa järjestetty viiden lajin kansainvälinen Pajulahti Games -kilpai-
lutapahtuma saa jatkoa myös tulevina vuosina. Ensi vuonna lajeina ovat is-
tumalentopallo, jalkapallo, judo, maalipallo, sokkopingis ja yleisurheilu. Pa-
julahti Games -kilpailutapahtuma toimii hyvänä väylänä monelle urheilijalle 
kohti kansainvälisiä kilpakenttiä. Tapahtuman järjestäminen Pajulahdessa 
edesauttaa myös opiston kehittämistä vammaisurheiluun soveltuvana har-
joituskeskuksena.

Aurinkoista kesää ja liikunnan iloa kaikille!

HANNELE PöYSTI
KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TOIMIALAPääLLIKKö

Vapaaehtoisuus – 
voimavara toiminnalle
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TEKSTI: OUTI LINDROOS
KUVA:  HUMUTeema

Muutostyöryhmä tekee työtä tii-
viisti yhteistyössä eri urheilun toi-
mijoiden kanssa ja linjaa huippu-

Urheilja on keskiössä
Liikuntatieteen tohtori Leena Paavolainen on työs-
kennellyt huippu-urheilun parissa koko ammatillisen 
uransa ajan, lähes 20 vuotta. Viisihenkisen huippu-
urheilun muutostyöryhmän ainoa nainen haluaa, että 
Suomi on vuonna 2020 menestynein pohjoismaa.

urheilun näkökulmasta tarvittavia 
parannuskohteita ja keskustelun-
aiheita. Olympiakomitea nimesi 

muutosryhmän kesäkuussa 2010 
ja sen tehtäväksi annettiin uudis-
taa tavoitteelliseen kansainvä-
liseen menestykseen tähtäävän 
huippu-urheilun strategiset peri-
aatteet sekä toiminnalliset vastuut 
toimijoiden kesken niin, että suo-
malainen huippu-urheilu on eet-
tisiltä periaatteiltaan kestävää ja 
valmennusosaaminen on korkea-

Muutostyöryhmässä halutaan painottaa, ettei muutosta tehdä vasta tulevaisuudessa. Se on käynnissä jo nyt. Muutostyöryhmän jä-
seninä toimivat Jorma Vertainen (asiantuntija) (vas.), Heli Katajamäki (assistentti), Jukka Pekkala, Leena Paavolainen, Tapio Korjus ja 
Mika Kojonkoski. Kuvasta puuttuu Antti Paananen.
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Info
tasoista ja kansainvälisesti kilpai-
lukykyistä.
- Tehtävä on kiehtova ja haastava. 
Olen varmasti ajatellut enemmän 
kuin koskaan aiemmin näiden kah-
deksan kuukauden aikana. Tällaista 
tilaisuutta ei tule toista, Paavolainen 
sanoo.  
Paavolaisen lisäksi ryhmässä toimi-
vat Tapio Korjus, Mika Kojonkoski, 
Jukka Pekkala ja Antti Paananen. 
- Toteutamme itse ja olemme muka-
na erilaisissa prosesseissa yhdessä 
lajiliittojen, seurojen, keskusjärjes-
töjen ja muiden toimijoiden kanssa. 
Muutostyö kokoaa yhteen teemoja 

Huippu-urheilun muutostyöryhmä
Työryhmä päätyi esittämään uudenlaista huippu-urheilun toimintatapaa, 
joka tarkoittaa mm:
- urheilijan asettamista keskiöön kaikessa huippu-urheilun päätöksenteos-
sa
- lajiliittojen ja seurojen yhteistyötä yhdessä muiden toimijoiden kanssa
- osaamisen kehittämistä ja jakamista mm. lasten valmennuksen ammatti-
laiset
- huippu-urheilun toimijoille yhteistä johtamisjärjestelmää ja rikastavaa, 
vuorovaikutteista  toimintakulttuuria
- siirtymistä lajisiiloista jatkuvaan yhteistyöhön oman toiminnan tehostami-
seksi, kansalaistoiminnan ja operatiivisen toiminnan hedelmälliseen työn-
jakoon sekä viestintään, joka parantaa huippu-urheilun arvostusta
- Olympiakomitean uudistamista

Urheilja on keskiössä

ja toimijoita, sillä urheilun rakenteet 
ovat hajanaiset, jatkaa Paavolainen.
 

Kestäviä ratkaisuja 
menestykseen
Muutostyöryhmässä halutaan pai-
nottaa, ettei muutosta tehdä vasta 
tulevaisuudessa. Se on käynnissä jo 
nyt. Edunvalvontapiireistä halutaan 
päästä tiedon ja osaamisen jakami-
seen. Huippu-urheilijan näkökul-
masta polusta pitäisi saada toimiva.
- Yhteistyö tuottaa osaamista ja sii-
hen on nyt halua. Yhdessä voidaan 
löytää asioita, joissa urheilijan ja val-
mentajan auttaminen olisi mahdol-
lista. Jo 50 lajiliittoa on aloittanut 
huippu-urheiluun tähtäävän urhei-
lijan polun mallintamisen. Muutos-
työryhmä on ollut tässä työssä jaka-
massa ideoita ja energisoimassa.
Urheilijan polulla on lapsuusikä, 
nuoruuden valintavaihe ja huipulle 
pyrkiminen. Paavolainen on seuran-
nut huippuja vammaishuippu-ur-
heilussa, KIHU:ssa tutkimustyössä ja 
viimeksi Suomen Ampumaurheilulii-
ton valmennuksen johtajana.  
- Ajatusmaailmani on sellainen, että 
puhun urheilijoista isolla U-kirjai-
mella. Vammaishuippu-urheilussa 
urapolku voi olla eripituinen, sillä 
vammautuminen voi tapahtua vasta 
myöhemmällä iällä ja lajivalinta sen 
myötä. Eroja ja yksilöllisiä asioita löy-
tyy, mutta poluilla on myös paljon 

yhteisiä kivijalkoja esimerkiksi la-
jienvälisiä yhtäläisyyksiä. 

Intohimoa kehittää
Paitsi urheilija myös valmentaja tar-
vitsee työnsä tueksi urapolkua. 
- Vapaaehtoisten ja ammatissa toi-
mivien valmentajien kehittyminen 
edellyttää kokemusten vaihtoa ja 
muutoksia rakenteisiin. Lasten ja 
nuorten valmentamiseen esimerkik-
si tarvittaisiin erikoistumista tavalla, 
joka mahdollistaa huippu-urheilun 
sitten myöhemmin. Osa valmen-
nuksellisista eroista on lajikohtaisia, 
mutta myös urheilijan polun vaihe 
vaikuttaa valmennukseen. 
Jotta valmentamiseen saadaan lisää 
osaamista, valmentajat tarvitsevat 
työpaikkoja. 
- Muutostyöryhmästä Korjuksen 
Tapio on pian kiertänyt 22 kasvu-
keskusalueella, joissa asuu 85 pro-
senttia suomalaisista. Toive on, että 
olosuhteet harjoitteluun löytyisivät 
mahdollisimman läheltä.
Leena Paavolainen tuntee hyvin val-
mennusjärjestelmiä ja on vastannut 
sellaisen uudistamisesta lajiliitossa.
- Vahvuuteni on monipuolinen koke-
mus ja eri tulokulmien käyttäminen 
urheilussa. Haluan nähdä iloa ja in-
nostaa valmentajia heidän työssään.  

Lisätiedot: www.huippu-urheilun-
muutos.fi
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Kolumni KUVA:  LEO-PEKKA TäHDEN KOTIALBUMI

”” Vaikka olen syntynyt liikunta-
rajoitteisena, en vaihtaisi päivääkään 
pois elämästäni. Uskallan jopa väittää, 
että elämäni on ollut monta kertaa 
rikastuttavampaa, kuin jos olisin  
syntynyt vammattomana.”

Synnyin tähän maailmaan 22.6.1983. 
Lapsesta asti olin kiinnostunut asiois-
ta niin hyvässä kuin pahassa. 10-vuo-
tiaana kiipesin katolle hakemaan ten-
nispallon, koska kukaan kavereistani ei 
suostunut. “Palkintona” viikko arestia 
vanhemmiltani…
Lapsuuteni oli normaalia pyörätuolista 
huolimatta. Minut kasvatettiin tasaver-
taisena yhdessä kaksi vuotta vanhem-
man isosiskoni kanssa. Vahva kilpai-
luviettini oli mukana alusta asti. Joka 
asiasta piti aina kilpailla tai pisteet piti 
laskea. 8-vuotiaana mukaan tuli pyörä-
tuolikoripallo, jonka lisäksi kilpailuviet-
tiä pääsi purkamaan SIU:n nuorikisois-
sa. Ne olivat siihen aikaan aina vuoden 
kohokohta.

15-vuotiaana mieleni teki kokeilla jo-
tain uutta ja niinpä päädyin kokeile-
maan rajojani Euramaratonin muo-
dossa. Matkana oli puolimaraton ja 
kilpailuvälineenä normaali pyörätuoli. 
Aikaa matkan tekoon kului tunti ja 26 
minuuttia.
Kisan jälkeen minua potkaisi onni. Sa-
massa kisassa kelanneet suomalaiset 
kelaajat tulivat kisan jälkeen juttele-

Pikku Tähdestä vähän isommaksi
maan ja onnittelemaan hyvin sujuneet 
kisan johdosta. Muutama hetki kisan 
jälkeen pääsin kokeilemaan Voitto 
Korhosen kelaustuolia ja siitähän se 
lopullinen kipinä pyorätuolikelauk-
seen syttyi.  
Vuosi 2004 on epäilemättä ollut urhei-
lu-urani upein vuosi. Ateenan paralym-
pialaisista saavutetut kaksi kultamitalia 
100 ja 200 metrin matkoilta olivat iki-
muistoisia. Ennen kisoja en voinut ku-
vitellakaan, kuinka paljon menestys 
tulisi muuttamaan nuoren miehen elä-
mää – positiivisessa mielessä.
Ateenan paralympialaisten menestys 
noteerattiin myös laajalti suomalai-
sessa mediassa. Kesäolympialaiset oli-
vat aikaisemmin menneet kirjaimelli-
sesti sanottuna ”penkin alle” ja kansa 
tarvitsi uusia sankareita. Niinpä media 
nostikin jalustalle Ateenan paralym-
piamitalistit. Yhtäkkiä minusta oltiin 
tekemässä Suomen parasta urheilijaa 
vuonna 2004. Kokemus oli hämmentä-
vä, mutta ikimuistoinen. Vuoden urhei-
lija -tilaisuudessa tunnelma oli häkel-
lyttävä, kun yleisöäänestyksen kolme 
parasta urheilijaa julkaistiin. Janne 
Ahonen, Marko Yli-Hannuksela ja 

Leo-Pekka Tähti. Lopulta sijoituin ylei-
söäänestyksessä toiseksi Ahosen jäl-
keen ja koko Vuoden urheilija -kisassa 
kuudenneksi. Muistot saavat edelleen 
ihoni silloin tällöin ”kananlihalle”.
Saman syksyn aikana suomalainen 
vammaishuippu-urheilu sai enemmän 
medianäkyvyyttä kuin koskaan aikai-
semmin. Omalla kohdallani se tarkoit-
ti mm. uusia yhteistyökumppaneita ja 
uutta manageria. Kelauksesta tuli mi-
nulle ammatti, josta olin aina pikkupo-
jasta asti haaveillut. 
Menestyksessä ja julkisuudessa on 
myös omat varjopuolensa. Enää ei saa-
nut tehdä ruokaostoksia rauhassa ja 
julkisilla paikoilla sai aina olla varuil-
laan. Onnittelijoita ja selkään taputta-
jia riitti. Tavallaan hienoa, mutta joskus 
myös varsin raskasta.

Vaikka olen syntynyt liikuntarajoittei-
sena, en vaihtaisi päivääkään pois elä-
mästäni. Uskallan jopa väittää, että 
elämäni on ollut monta kertaa rikas-
tuttavampaa, kuin jos olisin syntynyt 
vammattomana.

LEO-PEKKA TäHTI



 Lyhyesti

Liikuntamaa antaa mahdolli-
suuden kokeilla ja kokea

KUVAT: ANTERO AALTONEN

Akson ry:n osa-aikaisena järjestösih-
teerinä on toukokuun alussa aloit-
tanut Tiina Siivonen. Akson ry to-
teuttaa järjestösihteerin toimen 
hoitamisen yhteistyössä Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n 
kanssa.
Siivosen työkuvaan kuuluu Akson 
ry:n toiminnan koordinointi, erityi-
sesti tänä vuonna vertaistukitoimin-
nan aloittaminen. Siivonen tekee 
viikoittain kaksi arkipäivää töitä Ak-
sonille, vakiopäivä on maanantai.
Yhteystiedot: Akson ry, Tiina Siivo-
nen, puh. 050 371 5400, toimisto@
aksonry.fi.
Yhdistykselle on avattu myös toimis-
to Helsingin ytimessä osoitteessa Sil-
tasaarenkatu 4 (5 krs.). Toimisto sijait-
see Kynnys ry:n tiloissa. 

Tiina Siivonen 
Aksonin järjestö-
sihteeriksi

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry isännöi jo perinteeksi muodos-
tunutta Liikuntamaata 10.–12. mar-
raskuuta 2011 Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskuksen C-hallissa. Liikun-
tamaa toteutetaan Apuväline, Hyvin-
vointi & Koti 11 -messujen yhteydessä.
Liikuntamaassa on tarjolla hallin täy-
deltä tietoa vammaisliikunnasta ja 
vammaisliikunnan apuvälineistä. Kol-
men päivän aikana voi tutustua lajei-
hin, välineisiin ja harrastusmahdolli-
suuksiin lähes 30 toimintapisteessä.

Treeni-lajit vahvasti esillä
Messualueella ovat näkyvästi esil-
lä lasten ja nuorten Sporttiklubin 
Treeni-hankkeen viisi lajia: maalipal-
lo, sokkopingis, boccia, sähköpyörä-
tuolisalibandy ja pyörätuolikoripallo. 
Treeni-hankkeen tavoitteena on saa-
da lisää nuoria lajin pariin ja Liikunta-
maa tarjoaa nuorille mahdollisuuden 
päästä kokeilemaan mm. edellä mai-
nittuja Treeni-lajeja.

Erilainen koulupäivä 
liikuttaa koululaisia
Erilainen koulupäivä tarjoaa Tam-
pereen seudun koululaisille mah-
dollisuuden tulla viettämään Lii-
kuntamaahan liikunnallinen ja 
takuulla tavallisesta poikkeava kou-
lupäivä, jonka aikana voi kokeilla eri 
vammaisurheilun lajeja ja sovelluksia. 
Erilainen koulupäivä on kouluille tar-
jolla Liikuntamaassa torstaina 10.11. 
ja perjantaina 11.11.

Välineitä liikuntaan
Välineet.fi on toimintavälineitä sekä 
vammaisurheilun ja -liikunnan apu-
välineitä vuokraavien tahojen – So-
veltavan liikunnan apuvälinetoiminta 
SOLIA:n, Malikeen ja Pajulahden So-
veltavan liikunnan osaamis- ja resurs-
sikeskuksen – yhteinen verkkopalvelu. 
Välineet.fi:n liikunnan apuvälineitä on 
näkyvästi esillä Liikuntamaassa, jossa 
on mm. mahdollista päästä käsipyö-
räilemään halliin rakennetulle radalle.

Jokaiselle jotakin
Ennen kaikkea Liikuntamaassa on 
kyse mahdollisuudesta kokeilla. Erilai-
sia liikunnan muotoja ja niihin liittyviä 
apuvälineitä ja sovelluksia on tarjolla 
lukuisia. Viikonlopun aikana voi löytää 
itselleen kokonaan uuden harrastuk-
sen esimerkiksi miekkailusta, sulka-
pallosta tai kuntonyrkkeilystä.
VAU:n toimintapisteellä on tarjolla 
runsaasti tietoa liikunnasta ja urhei-
lusta niin harrastajille ja liikkujille kuin 
alan ammattilaisillekin. Toimintapis-
teellä voi myös kokeilla virtuaalista 
liikkumista mm. Lepe-simulaattorissa 
ja Nintendo Wii-Fit -peli-istuimessa.
Liikuntamaasta tarkemmin Vammais-
urheilu & -liikunta -lehden seuraavas-
sa numerossa, joka ilmestyy 28.9.

Lisätiedot: www.apuvaline.info

Suomen Vammaisurheilu ja -lii-
kunta VAU ry on avannut itselleen 
Facebook-sivut. VAU:n Facebook-
sivuilla on tarjolla tuoreinta tietoa 
ajankohtaisista vammaisurheilun 
ja -liikunnan aiheista. Siellä pääsee 
myös kommentoimaan ja keskus-
telemaan yhdessä muiden samois-
ta asioista kiinnostuneiden kanssa. 
Tervetuloa tutustumaan!

VAU on nyt 
Facebookissa

9
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Teema
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: NINA JAKONEN, ANTTI HAGqVIST

Hyvinkäällä asuvia Tolppasta ja Mä-
kistä yhdistää myös maalipallota-
usta. He kuuluivat pitkään Suomen 
maajoukkuerinkiin ja samalla maa-
ilman maalipalloeliittiin, mutta veri 
veti molemmat yksilölajien pariin.

Tolppanen ja Mäkinen löysivät 
omat lajinsa
Judoka Päivi Tolppanen ja pyöräilijä Arttu Mäkinen 
muodostavat urheilijapariskunnan, jossa molemmat 
osapuolet pystyvät ymmärtämään hyvin toisiaan. Kun 
kyse on treenaamisesta, ei puolivaloilla tekeminen 
sovi kummankaan sanavarastoon.

Ensin lajia vaihtoi Mäkinen. Hän 
oli pelannut maalipalloa vuodesta 
1988 ja edustanut maajoukkuetta 
vuodesta 1993. Mitta täyttyi vuo-
den 2004 Ateenan paralympialais-
ten jälkimainingeissa.

– Alkoi tuntua pikkuhiljaa siltä, että 
kaikki joukkueessa eivät treenaa 
ihan sillä lailla kuin pitäisi, Mäkinen 
muistelee.
Se ei tuntunut tosissaan lajiin pa-
nostaneesta Mäkisestä reilulta. Kun 
naisten maalipallomaajoukkueen 
Merja Hanski oli hieman aikaisem-
min siirtynyt pyöräilyn pariin, päät-
ti Mäkinen tehdä saman loikan.
Hän aloitti tandempyöräilyn spin-
ningtunneilta tutun Tommi Halo-
sen kanssa. Menestys ei tule päi-
vässä, mutta nyt Mäkisellä on jo 

Päivi Tolppanen (oik.) otteli Turkin Antalyassa järjestetyissä  näkövammaisten Maailmankisoissa mm. Espanjan Marta Arcea vastaan.
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hyvät mahdollisuudet selviytyä 
vuoden 2012 Lontoon paralympia-
laisiin yhdessä nykyisen pilottinsa 
Aki Turusen kanssa.
– Maalipallotaustalla kestävyyslajin 
pariin siirtyessä on melkein kuin nol-
lasta aloittaisi. Tiesin tietysti vähän 
mitä harjoittelu on, mutta treenimää-
rät kasvoivat pyöräilyyn siirryttäessä 
valtavasti, Mäkinen kertoo.

Pohjakosketus Brasiliassa
Päivi Tolppanen myöntää miehensä 
tekemän lajivaihdon antaneen jon-
kin verran osviittaa siitä, että itsekin 
voisi kokeilla yksilölajia maalipallon 
sijaan, mutta vuonna 2007 syntynyt 
päätös judon pariin siirtymisestä oli 
silti puhtaasti hänen omansa.
– Olimme maalipallomaajoukkueen 
kanssa paralympiakarsintaturnauk-
sessa Brasiliassa, ja olisiko välierästä 
ollut sellaiset 18 sekuntia jäljellä, kun 
Brasilia teki voittomaalin ja jäimme 
kisoista rannalle, Tolppanen pohjus-
taa.
– Kävin silloin tosi pohjalla. Olin val-
mis lopettamaan kokonaan urani, 
hän myöntää.
Myös Tolppasta korpesi se, että kaikki 
joukkueen pelaajat eivät olleet valmii-
ta panostamaan joukkueen menes-
tyksen eteen yhtä paljon kuin hän. Yk-
silölajeissa kiehtoi mahdollisuus olla 
yksin oman kohtalonsa tekijä.

Arttu Mäkisen (takana) pilottina toimii 
Suomen parhaimpiin aika-ajajiin kuulu-
va Aki Turunen.

Suomalaisjudokat olivat Jani Kallun-
gin johdolla jo aiemmin houkutelleet 
Tolppasta kokeilemaan judoa, mutta 
ennen karsintaturnauksen pettymys-
tä hän ei ollut ajatukselle lämmennyt.
– Jo siellä Sao Paulossa puin Janin ju-
dogin päälle ja menin tatamille ko-
keilemaan. Pääsin siten hoitamaan 
sitä valtavaa ketutus-momenttia, 
Tolppanen sanoo.
Suomeen palattuaan hän lähti mu-
kaan Hyvinkään Judoseuran toimin-
taan, eikä ole päätöstään katunut. 
Maalipallo pysyi mukana vielä 2010 
kesään saakka, mutta kun selviytymi-
nen Lontoon paralympialaisiin judo-
kana alkoi näyttää realistiselta, päätti 
Tolppanen laittaa kaikki munat yh-
teen koriin.
Turkissa järjestetyissä näkövammais-
ten Maailmankisoissa Tolppanen ke-
räsi viidennellä sijallaan arvokkai-
ta rankingpisteitä Lontoota varten, 
mutta pääsi myös ensimmäistä ker-
taa seuraamaan ikään kuin ulkopuo-
lisena maalipallomaajoukkueen esi-
tyksiä.
– Ymmärrän nyt loistavasti maalipal-
lonaisten ex-päävalmentajaa Riikka 
Juntusta, kun hän välillä kuumeni pe-
lien aikana, että katsokaa nyt, tuolla 
on reikä, miksi ette heitä sinne. Hypin 
itsekin Turkin kisoissa tasajalkaa, mut-
ta hyvin joukkue turnauksen klaarasi, 
Tolppanen kehuu Lontoon paralym-
piapaikan varmistanutta ryhmää.

Yhteistreenit harvassa
Tolppasta ja Mäkistä ei kumpaakaan 
kaduta lajinvaihto, vaikka Suomen 
maalipallomenestys on lähtenyt sit-
temmin hienoon nousuun. Myös 
miesten maalipallomaajoukkue var-
misti Turkin Maailmankisoista paikan 
Lontooseen.
– Ei ole tällä hetkellä minkäänlaista 
hinkua takaisin maalipalloon. Pyöräi-
ly on minun juttuni, Arttu Mäkinen 
linjaa.
Siirtyminen pienellä joukkueella pe-
lattavasta maalipallosta kahden hen-
kilön tandempyöräilyyn on varmasti 
yksi pienimmistä askelista mitä jouk-
kueurheilun ja yksilöurheilun välillä 
voi tehdä.
– Toisaalta pyöräilyn mieltää aina yk-
silölajiksi, mutta toisaalta se on tiimi-
työskentelyä. Keskinäinen kemia on 
tärkeä, sillä saman pyörän päällä ol-
laan ja samaa tahtia poljetaan, Mäki-
nen pohtii.
Tolppanen ja Mäkinen harjoittelevat 
molemmat käytännössä päivittäin, 
mutta yhteisiä harjoituksia pariskun-
nalla on lajien erilaisuudesta johtuen 
harvoin.
– Aika vähän treenataan yhdessä, 
vaikka itse asiassa juuri olimme mi-
nun vanhalla tandemillani lenkillä, 
siten että minä olin edessä pilotti-
na. Lähinnä se on ajoittaista yhteistä 
kuntosalitreeniä, Mäkinen sanoo.
Molemmat saavat opetus- ja kult-
tuuriministeriön pientä (7 500 euroa 
vuodessa) urheilija-apurahaa, mikä 
mahdollistaa lähes täysipainoisen 
valmistautumisen kohti Lontoota. 
Tolppanen tekee lyhennettyä työ-
viikkoa fysioterapeuttina ja Mäkinen 
on puolet vuodesta virkavapaalla las-
tenhoitajan ammatista. He vetävät 
molemmat myös spinningtunteja ja 
erilaisia jumppia hyvinkääläisessä lii-
kuntakeskuksessa.
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Teema TEKSTI: OUTI LINDROOS
KUVAT: JUHANI FORSMAN

Ratamestarin kopissa riittää rauhal-
lista puhetta, kun Matias Oksanen 
ja Sampo Jokinen kuvailevat lajiaan. 
Pojat käyvät samaa koulua, mutta ei-
vät aiemmin tienneet toistensa kiin-
nostuksesta ammuntaan. Matias on 
harrastanut lajia runsaat kaksi vuotta.
- Radalle tulin, kun täällä saa kaverei-
ta. Aseen olen saanut lahjaksi, hän 

Turkulaiset tähtäävät radalla
Kupittaan urheiluhallin ampumaradalla ei lokeroidu-
ta. Seurassa toivotaan, että laji saa kaikenikäisistä har-
rastajista uutta ilmettä. Myös vammaiset ampujat har-
joittelevat viikoittain seuran ampumakoulussa.

kertoo. 
Sampo Jokinen pelaa Turun Pallo-
seurassa salibandya, mutta ammun-
ta kiehtoo vähän enemmän.
- Laji on tarrannut mukaansa. Tääl-
lä rauhoittuu ja keskittyy. Ajatukset 
pyörivät ammunnan ympärillä ja sii-
nä, mihin numeroon osuu.
Seuran puheenjohtaja Erkki Mau-

no ja vammaisammunnasta vastaa-
va Heikki Rainio ovat iloisia nuorista 
ampujista. He ovat osallistuneet la-
jin tulevaisuusryhmän pohdintoihin 
ja seura on ollut mukana Tie tähtiin 
-hankkeessa.
Lajiliitto on tukenut ohjaajia ja seu-
ran nuorisopäällikkö Juhani Fors-
man kertoo miettineensä, miten 
vanhemmat voisivat opastaa lapsia 
radalla. 
- Seurassa on 700 jäsentä ja ampu-
makouluun osallistui viime syksy-
nä yli 60 uutta harrastajaa. Ammun-
nasta halutaan entistäkin enemmän 
kaikkien laji. 

Matias Oksanen ja Sampo Jokinen innostuivat ammuntaharrastuksesta. He ovat käyneet läpi myös ampumaurheilun luokittelun (kuvis-
sa). 
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Perinteitä myös 
olosuhteissa
Harjoitusolosuhteet saavat Turun 
Seudun Ampujien puheenjohtajalta 
kiitosta. 
- Jo vuonna 1971 rakennetut tilat so-
veltuvat hyvin käyttöönsä edelleen. 
Radalla on 42 kiinteää ammuntapaik-
kaa ja taulujen etäisyyttä voi muut-
taa joko 25 tai 50 metrin ammuntaa 
varten. Radalle on esteetön pääsy, 
Erkki Mauno toteaa.
Se innostaa seuratoimijoita tarjoa-
maan mahdollisuuden vammaisam-
muntaan. Puheenjohtaja on myös 
tavannut menestyneitä ampujia. 
Mauno oli seuraamassa vammaisam-
pujien PM-kilpailuja 1980-luvulla.  
- Heidän tuloksensa päihittivät mon-
ta vammattomien ampujaa. Muis-
tan ruotsalaisen kilpailijan, joka lau-

kaisi aseen vatsalihaksillaan. Hänen 
kätensä eivät toimineet. Se suori-
tus teki minuun erityisen vaikutuk-
sen. Vammaisia edustusampujia on 
aiemmin ollut harjoituksissamme, 
mutta heillä alkaa olla ikää.

Omaan tahtiin
Heikki Rainio on paneutunut vam-
maisten ammuntakoululaisten har-
joitteluun. VAU on ohjannut am-
munnasta kiinnostuneita hänen 
luokseen. Rainio hurahti omien sa-
nojensa mukaan lajiin.
- Tyttöystävä on vetänyt ammunta-
koulua jo viiden vuoden ajan. Hän in-
nosti mukaan, Rainio naurahtaa. Har-
joituksissa tarvittava keskittyminen 
toi helpotusta myös kiputiloihin. 
Ammuntakoululaiset kuvailevat har-
joitteluaan. Matias Oksanen aloittaa.

- Asun lähellä, joten olen aina ajoissa 
harjoituksissa. Olen nyt kokeilemassa 
uutta asetta.
Sampo Jokinen varaa ammuntaa var-
ten pari tuntia kerralla.
- Varusteiden säätämiseen menee ai-
kaa, joten saan harjoitella sen aikaa, 
kun hyvin jaksan.
Mauno ja Rainio puuttuvat välillä poi-
kien puheeseen:
- Välillä pitää levätä. Jos tulee huo-
no laukaus, se pitää sammuttaa, he 
muistuttavat.
Matias valmistautuu ampumaan seis-
ten. Sampo siirtyy pyörätuolillaan 
avustajansa viereen.
- Vammaisten ampujien kohdalla ar-
vostan sitä sisua, jolla he opettelevat 
ja keskittyvät liikkeisiinsä. Oppilaiden 
kärsivällisyys palkitaan usein onnis-
tumisen ilolla, Rainio toteaa ja seuraa 
harjoitusta.
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TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: LAURI JAAKKOLA, PAULA LEPPäSEN KOTIALBUMI, NINA JAKONENTeema

Jo vuosikymmeniä vammaisten las-
ten ja nuorten uintitoimintaa pyörit-
tämässä ollut Loiske kokee ajautu-
neensa pikkuhiljaa uinnin maailmaan.
– Jäin siihen koukkuun 70-luvun lop-
pupuolella työskennellessäni Ruskea-
suon koululla, ja pian jo vedinkin omia 
ryhmiä ja vaikka mitä, Loiske muiste-
lee.
Loiske on ollut jo pitkälti kolmatta 
kymmenettä vuotta vetämässä uinti-

Vapaaehtoisesti koukussa

Uintimies Seppo Loiske ja luokittelija Paula Leppä-
nen ovat eläviä esimerkkejä vapaaehtoistyön vääjää-
mättömästä vetovoimasta. Kun siihen leikkiin kerran 
lähtee, niin loukussa on ja pysyy. Eikä pois haluaisi 
päästäkään.

leirejä ja -kisoja, joista päällimmäisiksi 
ovat jääneet VAU:n alaisuudessa nyky-
ään olevat Junior Games -kisat ja Lois-
kutellen-uintilerit. Kokemusta uin-
nista on kertynyt vammattomienkin 
puolelta ohjaamisesta, opettamisesta, 
tuomaroinnista, kouluttamisesta sekä 
kilpailujen ja tapahtumien järjestämi-
sestä.
– Tässä yhdistyy työ ja huvi, vaikea sitä 
on sen paremmin selittää, Loiske pohtii.

Ei sentään nimikkoleiriä
Alkukesäisin Kuortaneella järjestettä-
vää Loiskutellen-uintileiriä voisi hel-
posti luulla Seppo Loiskeen nimikko-
leiriksi. Loiskeen itsensä mukaan se ei 
sitä kuitenkaan ole.
– Se oli 90-luvulla jo ehtinyt kulkea 
pari vuotta sillä nimellä, kun joku tuli 
sanomaan, että hei, sullahan on oma 
leiri. Silloin vasta huomasin, että niin-
pä taitaa tosiaan ollakin, Loiske ker-
too.
– Nimi oli alun perin (nykyään VAU:n 
nuoriso- ja koulutuspäällikkönä toi-
mivan) Aija Saaren idea. Hänellä oli 
sellainen runollinen kausi menossa 
niihin aikoihin. Hän keksi silloin kai-
kenlaisia sanapareja, kuten roiskutel-
len rapakossa, loiskutellen lätäkössä 

Seppo Loiske on elementissään Junior Games -kisojen altaan reunalla.
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ja niin edelleen, Loiske selvittää.
Loiskeelle on kertynyt vuosien kisa- 
ja leirijärjestelykokemuksista valtai-
sa rutiini, ja monipäiväiset tapahtu-
mat soljuvat läpi toimivasti, vaikka 
osallistujia olisi mukana vähän ta-
vanomaista enemmänkin.
– Eivät nämä enää ole työläitä. Rul-
laavat kuin itsestään nykyään. Mi-
nulla on onneksi leireillä muutama 
vakiotyöntekijä, jotka ovat tosi hy-
viä, Loiske sanoo.

Looginen jatke työlle
Paula Leppänen työskentelee fysio-
terapeuttina ja on toiminut luokit-
telijana vapaaehtoispohjalta jo pa-
risenkymmentä vuotta.
– Teen työtä juuri sentyyppisten 
kuntoutujien kanssa, joista saattaa 
sitten tulla näitä urheilijoita. Luo-
kittelijana toimiminen tuntuu si-
ten luontevalta jatkumolta työlleni, 
Leppänen selvittää.
Leppänen on yksi harvoista suo-
malaisista kansainvälisen tason 
luokittelijoista. Lajeina hänellä 
ovat yleisurheilu, pyörätuolirugby 
ja jousiammunta. Muutaman ker-
ran vuodessa tie vie luokittelureis-
suille ulkomaille, ilman korvaus-

ta ja omien vapaa- ja lomapäivien 
kustannuksella. Leppäsen mukaan 
luokittelijan työ on kuitenkin niin 
mielenkiintoista, ettei mieleen tule 
juuri valittaa.
– Olen ollut vammaisurheilussa jo 
niin pitkään mukana, että tunnen 
paljon ihmisiä ympäri maailman. Ja 
nämä ovat yksinkertaisesti niin hie-
noja lajeja, Leppänen perustelee.
Vaikka vapaaehtoistyö ei ole talou-
dellisesti kannattavaa, niin monella 
muulla tavalla se palkitsee.
– Monet tämän hetken suomalaisista 
vammaisurheilijoista ovat sellaisia, 
joita olen työssäni nähnyt jo kuntou-
tusvaiheessa. Onhan se hienoa, kun 
sitten tuolla maailmalla kisoissa saa 
nähdä heitä mitalit kaulassa.
Leppänen on viime vuosina pyrkinyt 
karsimaan jonkin verran ulkomaan 

Paula Leppänen (oik.) on toiminut yleisurheilun luokittelijana mm. vuoden 2008 Pekin-
gin paralympialaisissa.

luokittelureissuja, mutta kansainvä-
lisen tason luokittelijoiden vähäinen 
määrä pitää hänet yhä varpaillaan. 
Kansainvälinen paralympiakomitea 
IPC on viime aikoina terävöittänyt 
luokittelijakoulutustoimintaansa, 
mutta liikaa ei luokittelijoita ole mis-
sään lajissa.
Tänä vuonna Leppänen matkustaa 
luokittelijaksi pyörätuolirugbyn EM-
kilpailuihin Sveitsiin ja kansainväli-
siin yleisurheilukilpailuihin Brasili-
aan. Jousiammunnan MM-kilpailut 
järjestetään heinäkuussa Italiassa, 
ja IPC tarvitsee useamman luokit-
telijan paikalle. Leppänen ei kuiten-
kaan ole lähdössä. Eihän?
– En ainakaan toistaiseksi. Ellei heille 
sitten tule ”emergency” eli suomek-
si sanottuna hätätilanne, Leppänen 
hymähtää.
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TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT:  MARJA MIKKOLAN KOTIALBUMI, REIJO JA MIRJAMI JAAKOLAN KOTIALBUMI, JOUNI qVEFLANDERIN KOTIALBUMI

Marja Mikolaa voi tituleerata kolmin-
kertaiseksi Hyväksi tyypiksi. Hän toimii 
Helsingin ja Uudenmaan Näkövam-
maiset ry:n (HUN) liikuntatoimikunnas-
sa, Keski-Uudenmaan Näkövammaiset 
ry:n (KUN) liikuntavastaavana ja Näkö-
vammaiset Ratsastajat ry:n (NVR) pu-
heenjohtajana. Työnsarkaa ahkeralla 
ja pidetyllä vapaaehtoistyöläisellä siis 
riittää.
Mikola vetää  mm. Helsingissä HUN:n 
viikoittaista kuntojumppaa, Järven-
päässä KUN:n paikallisia tuoli- ja hi-
kijumppia sekä on mukana järjestä-
mässä näkövammaisille ratsastajille 
kilpailuja ja leirejä.
Mikola on hoitovapaalla työstään Nä-

Hyviä tyyppejä riittää maneeseilta 
mölkkyiltamiin
Vuosi 2011 on nimetty EU:n vapaaehtoistoiminnan 
vuodeksi. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 
muistaa toiminnassaan mukana olevia vapaaehtoisia 
Hyvä tyyppi -kampanjan avulla. Vuoden aikana noste-
taan esiin eri alojen vapaaehtoistoimijoita.

kövammaisten Keskusliiton (NKL) ATK-
kouluttajana, mutta kun lasten hoidon 
ja vapaaehtoistoiminnan jatkeeksi li-
sätään vielä tilastotieteen iltaopinnot 
avoimessa yliopistossa, ei vapaa-ajasta 
synny runsaudenpulaa. Mikola ei silti 
olisi valmis luopumaan muusta kuin 
loputtomista matkustuskilometreistä.
– Tämä on hyvin sosiaalista toimintaa. 
Se antaa minulle itselleni tosi paljon, 
kun pääsee tapaamaan ihmisiä ja jut-
telemaan heidän kanssaan, Mikola kiit-
telee.

Unelmien toteuttaja
Oulun Invalidien Yhdistyksessä projek-

tipäällikkönä toimiva Jouni Qveflan-
der on todellinen vapaaehtoistoimin-
nan priimusmoottori ja ideapankki.
qveflander on ollut synnyttämässä 

Marja Mikola on innokas ratsastaja.

Jouni Qveflander.
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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!

Jouni qveflander
Marjukka Latosuo
Maaret Hurmerinta
Mika Lappalainen
Riitta Viikari
Pirkko Mutikainen
Irja Ryssy
Tauno Hellsten
Maarit Tammirinne
Ismo Läntinen
Pentti Saartoala
Lilja Nieminen
Salme Maunu
Sanna Hänninen
Leila Kaunisaho
Juhana Heikkala
Veli-Heikki Koskinen
Kari Rennola
Sirkka Rennola
Reijo Jaakola
Mirjami Jaakola
Pentti Häkkinen

Pekka Nygren
Markku Aumakallio
Lenne Vilppola
Kari Nieminen
Jyrki Kääriäinen
Heikki Impivaara
Eero Valkonen
Aimo Eskelinen
Marke Rautiala
Erja Jumisko
Martti Kiema
Marja Mikola
Leena Väkevä
Marjo Suominen
Tuula Typpö
Jussi Syrjälä
Satu Leino
Ismo Pesonen
Heta Poikela
Olavi Rautiainen
Marleena Leskinen
Jyrki Aaltonen

VAU:n maalis-toukokuun Hyvät tyypit

mm. Vammaisten maanpuolustuslei-
rejä ja Tommi Mäkinen -hyvänteke-
väisyystempausta, jossa rakkaasta au-
tourheiluharrastuksestaan sairauden 
vuoksi osin luopumaan joutunut mies 
pääsi tyttärensä kanssa rallilegendan 
kyytiin.
qveflanderin motto on, että vammai-
suus ja vanhuus eivät ole ammatteja, 
joita tulee hoitaa neljän seinän sisällä. 
Hänellä on vahva usko siihen, että so-
veltamisen keinoin kenellä tahansa on 
mahdollisuus päästä kokemaan liikun-
nan iloja.
Hänen halunsa toimia vammaisten hy-
väksi kumpuaa lapsuuden kokemuk-
sista.
– Kaikki juontaa siitä, kun olin 5-vuoti-
as ja isäni sai aivovamman. Jouduin vii-
deksi vuodeksi sukulaisten luo Lappiin 
evakkoon, ja kun palasin, minua kiu-
sattiin koulussa, kun isäni aivovamman 
seurauksena usein toimi hassusti ja 
häntä pidettiin pöhlönä ja vammaise-
na. Silloin päätin pitäväni huolen, että 
jatkossa ei kiusattaisi.

Lämmin kiitos on paras 
palkka
Lahden Seudun Invalidit ry:n toiminta 
herää kukoistukseen kesän koittaessa. 
Yhdistyksen kesäpaikalla Sarvikuutissa, 
Kutajärven rannalla on viikonloppuisin 
monenlaista toimintaa juhannustans-
seista leikkimielisiin kilpailuihin. Yhdis-
tyksen aktiiveihin kuuluvalla Mirjami 
Jaakolalla onkin usein kädet täynnä 
kesähelteillä.
– Kesän viikonloput siinä menee aika-
lailla, mutta ei se minua haittaa. Eläk-
keellä kun olen, niin on mukavaa, että 
on tällaista toimintaa, Jaakola sanoo.
Liikuntamahdollisuudet Sarvikuutissa 
ovat moninaiset. On pallon-, tikan- ja 
ketjunheittoa, bocciaotteluita, lento-
palloa, sulkapalloa, mölkkyä ja mitä nyt 
ikinä sattuu mieleen putkahtamaan. 
Aina yhteiset liikunta- ja seurusteluhet-
ket eivät vaadi ympärilleen erikseen 
järjestettyä tapahtumaa.
– Tapahtumia ei ihan joka viikonlopul-
le ole, mutta usein kokoonnutaan yh-
distysten jäsenten kanssa muuten vain 
pelailemaan tai laavulle istumaan ja 
maailmaa parantamaan, Jaakola ker-
too.
Vapaaehtoistyö on yhdistysten toimin-
nalle elintärkeää, etenkin jos ylläpidet-
tävänä on Sarvikuutin kaltainen kesä-

paikka.
– Meitä, jotka toimintaa pyörittää, on 
lopulta aika pieni ryhmä, mikä on ihan 
ymmärrettävää, sillä monella yhdis-
tyksen jäsenellä invaliditeetti on sellai-
nen, ettei pysty osallistumaan, vaikka 
haluaisikin, Mirjami Jaakola toteaa.
Lämmin kiitos on usein vapaaehtois-
työntekijän paras palkka, kun seteli-
tukkoja ei toiminnassa pyöritellä.
– Muut kyllä sitten usein sanovatkin, 
että mahtavaa, kun on joku, joka näitä 
tekee ja järjestää. Reijo ja Mirjami Jaakola.
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Huipulla
TEKSTI: OUTI LINDROOS
KUVAT: NINA JAKONEN

Monipuolisesta palloilutaustasta on 
ollut Timo Laitiselle hyötyä. Hän on 
pelannut koripalloa Kouvolan Kou-
voissa, jossa hän on ollut myös val-
mentajana. Koripallon lisäksi hän on 
toiminut vammattomien valmenta-
jana myös jalka- ja lentopallossa.
 - Maalipallon harjoitteita on saanut 
kehitellä itse. Se on ollut kiinnosta-
vaa ja innostanut keskustelevaan 
yhteistyöhön muiden lajivalmenta-
jien kanssa. Ideoita on tullut esimer-
kiksi salibandysta.  
Laitista pyydettiin ensimmäisen ker-
ran mukaan maalipallon valmen-
nuspuolelle 90-luvun alussa. Nyt 
on hänen mukaansa menossa uusi 
”projekti” ja tehtäviä lajivalmentajal-
le on riittänyt.  
- Näkövammaisten urheilijoiden la-
jissa riittää tekemistä. Turnauksissa 

minulle kertyy neljä peliä päivässä. 
Valmennuksen lisäksi ruokailuissa ja 
väliajalla tarvitaan usein opasta.
- Kilpa- ja huippu-urheilun tutki-
muskeskuksesta on ollut hyötyä. He 
videoivat vastustajien pelit. Ottelu-
nauhat ehdin rauhassa katsoa illal-
la hotellihuoneessa. Laskin, että tur-
nauspäiväni voi olla jopa 17 tunnin 
pituinen, kertoo Laitinen.
Laitisella on vetovastuu sekä nais-
ten että miesten maajoukkueista. 
Maajoukkueet täyttivät odotukset 
kotikentällään Pajulahti Games -tur-
nauksessa ja lunastivat paralympia-
paikat kevään IBSA:n Maailmanki-
soissa Turkissa.
- Hienoa, että Lontoon kisapaikat 
saavutettiin jo nyt ja tuolla pelillä. 
Varsinkin naisilla lähes kaikki meni 
nappiin. Kanadaa vastaan onnistut-

Timo Laitinen luotsaa 
maalipalloilijat kohti Lontoota
Korialaisella maalipallovalmentajalla Timo Laitisel-
la on juhlapyhinä aikaa mökkeillä avovaimon ja ystä-
väperheiden seurassa. Sen sijaan turnausten aikana 
Lontoon paralympialaisissa kilpailevien joukkueiden 
valmentaja ei lorvaile. Työpäivät venyvät pitkiksi, sillä 
Laitinen luotsaa sekä miesten että naisten joukkuetta.

tiin ja he ottivat joka pallon kiinni, 
Laitinen iloitsee. 
Valmentajan mukaan molempien 
joukkueiden pelissä on vielä hiotta-
vaa, sillä etenkin naisten joukkueella 
on uusi kokoonpano. 
- Tilanne on hieno. Nyt ei tarvitse 
elokuun EM-kilpailuissa enää stres-
sata ja lähes kaikki on voitettu. Niin 
pitkälle ollaan jo päästy, että kultaa 
lähdemme tavoittelemaan. 

Miehet osaavat voittaa
Miesten maalipallomaajoukkue on 
ollut lähes kaksi vuotta voittamaton. 
Sen runko on pysynyt kasassa jo pit-
kään.
- Olin mukana vuoden 1992 para-
lympialaisissa Barcelonassa. Tällä 
hetkellä pelimme on monipuolista, 
mutta arvoturnauksessa on hallitta-
va eri taktiikoita. Mikä tahansa peli 
ei menestykseen riitä, Laitinen tote-
aa.
Aina maajoukkueen taival ei ole ol-
lut yhtä menestyksekäs. Kymmeni-
sen vuotta sitten tiukat pelit kään-
tyivät usein Suomen tappioksi. 
Niistä ajoista esimerkiksi pallonkä-
sittely on paljon parantunut. 
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Suomen miesmaajoukkue tuntee 
toisensa hyvin ja onnistuneet suo-
ritukset näkyvät.
- Miehet ovat oppineet voittamaan. 
Luottavaisuus näkyy joukkueesta, 
Laitinen kertoo. 

pelaajan kädestä jopa 70-80 kilo-
metrin tuntivauhdilla ja hyvällä itse-
varmuudella. 

Turnausmuotoista 
joukkuepeliä
Arkena Laitinen on Karjalan prikaa-
tissa varastonhoitajana. Päivätyös-
sään hän viihtyy yksinkin, mutta pe-
likentällä hän arvostaa yhteistyötä.  
- Viihdyn ja toimin mielelläni ihmis-
ten kanssa. Maalipallopeleissä olen 
löytänyt joukkuehenkeä. Sitä toivon 
lisää, kun menemme kohti syksyn ja 
vuoden 2012 arvoturnauksia.   
Molemmissa maajoukkueissa on 
turnausten aikana apuvalmentaja ja 
heidän lisäkseen joukkueenjohtaja. 
Turnausten välillä valmentaja ker-
too pitävänsä yhteyttä pelaajiinsa.
- Maalipallon sähköpostiviesteihin 
vastaan mielelläni ja tätä nykyä lä-
hes päivittäin. Varsinkin naisjoukku-
een pelaajat kysyvät ja kertovat har-
joittelustaan.

Timo Laitinen (kesk.) on ollut maalipallokuvioissa mukana jo 1990-luvun alusta lähtien.

Miesten ja naisten maalipallojoukkueet 
saavuttivat näkövammaisten Maailman-
kisoissa paralympiapaikat Lontooseen. 
Jännitettävää riitti niin pelikentällä kuin 
vaihtopenkilläkin.

Oikeat pelaajat omilla 
paikoillaan
Molemmissa maajoukkueissa on 
päästy tekemään töitä. Valmenta-
ja puhuu urheilullisuudesta, jota il-
man ei pysy kilpailussa mukana.  
- Kaikki tietävät tehtävänsä ja jouk-
kueet tapaavat kerran kuussa. Pe-
laajien omissa treeneissä on keski-
tytty myös kunto-ominaisuuksiin, 
kuten esimerkiksi notkeuteen. 
Maalipallo on urheilulajina kehitty-
nyt ja moni yllättyykin tämän palloi-
lulajin vaativuudesta. 
- Kilpaurheilu on kovaa ja näkövam-
maiset pystyvät kentällä tekemään 
todella paljon.  Kaikki eivät ymmär-
rä pelin hienouksia. Pallo lähtee 



20

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT:  LAURI JAAKKOLA, JUHA LUUKKOSEN KOTIALBUMIHuipulla

Suomen piirit jäävät monessa lajis-
sa nopeasti liian pieniksi urheilijalle, 
joka haluaa kehittyä lajinsa huipuksi. 
Toisaalta taas ulkomaillakaan vam-
maisurheilupiirit eivät ole niin suuret, 
etteikö siellä riittäisi tilaa myös asi-
ansa osaavalle suomalaisurheilijalle. 
Sinne siis, ajattelivat muiden muassa 
pyörätuolirugbya pelaava Leevi Ylö-
nen ja pyörätuolikoripalloilija Juha 
Luukkonen.
Pyörätuolirugbyssa suomalaispe-
laajia on niin vähän, ettei edes SM-
turnauksen järjestäminen luonnistu. 
Jotta esimerkiksi Lapista tuleva yk-
sittäinen pelaaja voisi osallistua kan-
sallisiin turnauksiin, on joukkueet 
jaettava paikan päällä. Maajoukkue-
pelaajille ulkomailla pelaaminen on 
kehittymisen kannalta elinehto.
Leevi Ylönen, 25, ja kumppanit ovat 
kiertäneet pelaamassa pääsääntöi-
sesti Ruotsin ja Saksan sekä satunnai-
semmin Tanskan sarjoissa. Näin suo-

Reissumiehet 
pyörätuoleissaan
Globalisoituminen näkyy yhä voimakkaammin myös 
vammaisurheilussa. Suomalaisurheilija voi tilaisuu-
den tullen päästä vaikkapa ammattilaiseksi Espan-
jaan.

malaishuiput pääsevät useamman 
kerran vuodessa kehittämään taito-
jaan ja ulkomaiset seurajoukkueet 
saavat kaipaamiaan lisäpelaajia, jotta 
sarjatoiminta pysyy elinvoimaisena. 
Molemmat osapuolet hyötyvät, eikä 
harrastajamääriltään suppeassa la-
jissa muita mahdollisuuksia olekaan 
kuin tiivis kansainvälinen yhteistyö.
– Esimerkiksi Ruotsissa piirit eivät ole 
hirveästi isommat kuin Suomessa, 
mutta juuri sen verran isommat, että 
homma pyörii. Tanskassa tilanne on 
sama, mutta Saksassa löytyy jo mon-
ta sarjatasoa, helsinkiläinen Ylönen 
kertoo.
Kun suomalaiset pyörätuolirugbyn 
pelaajat aloittivat viime vuosikym-
menen puolivälin tienoilla ulko-
maanmatkailun, joutuivat pelaajat 
vielä itse kustantamaan suuren osan 
matkoista koituvista kuluista. Tämä 
uhraus kuitenkin kannatti tehdä, sil-
lä tuloksena pelaajat ja sitä myötä 

koko Suomen pyörätuolirugby ovat 
lähteneet kehittymään. Tänä päivä-
nä Ylöselle koituu Ruotsin ja Saksan 
reissuista enää nimellisiä kuluja hä-
nen edustamiensa seurojen kattaes-
sa valtaosan maksuista.

Ammattipelaajaksi 
Espanjaan
Pyörätuolikoripallo on lajina pyö-
rätuolirugbya suurempi ja se myös 
näkyy. Tamperelainen Juha Luukko-
nen, 40, pääsi lähtemään kolmeksi 
vuodeksi Espanjaan ammattilaisko-
ripalloilijaksi jo viime vuosituhannen 
lopulla. Sen jälkeen Luukkonen on 
pelannut myös useamman kauden 
Italian sarjaa ja päättyneellä kaudella 
hän esiintyi Eurocupin peleissä pieta-
rilaisen Nevski Alijansin paidassa yh-

Juha Luukkonen pelasi edelliskaudella Euroopan cupin pelejä pietarilaisen Nevski Ali-
jansin paidassa.
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dessä nuoren Teemu Partasen, 19, 
kanssa.
Siinä missä pyörätuolirugbyn pelaa-
jat tarvitsivat hitusen omaa pääomaa 
saadakseen jalkaa kansainvälisen 
oven väliin, riitti Luukkoselle aikoi-
naan vain tilaisuuden saaminen.
– Olimme Tampereen joukkueen 
kanssa Pariisissa pelaamassa kan-
sainvälistä seurajoukkueturnausta, 
ja sieltä espanjalaiset sitten pyysivät 
minua heille pelaamaan, Luukkonen 
sanoo.
Tie vei Badajozin kaupunkiin, Ma-
deban joukkueeseen. Seura kustan-
si lystin koko kolmivuotisen pestin 
ajan.
– Se oli ihan pelkkää korista. Treenat-
tiin kerran päivässä ja pelattiin kerran 
viikossa. Seura maksoi asumisen, len-
not ja muut. Pieni palkkakin oli neu-

Leevi Ylönen (oik.) on äärimmäisen nopea pyörätuolirugbyn pelaaja ja onnistuukin usein luikahtamaan vastustajien taklausyritysten 
ulottumattomiin.

voteltavissa, Luukkonen sanoo.
Siinä luulisi jo olevan tavoiteltavaa 
nuorelle pyörätuolikoripalloilijan 
alulle. Askel Suomen parketeilta am-
mattilaiseksi etelän huippuliigaan ei 
lopulta ole kovin suuri. Joskin suo-
malaisten ulkomaankontaktit ovat 
viime vuosina olleet hiipumaan päin, 
ja sitä kautta näyttöpaikkojen saami-
nen on vaikeutunut.
– Suomessa olisi hirmu tärkeää, että 
seurajoukkueet kävisivät pelaamassa 
kansainvälisiä turnauksia. Sitä kautta 
pelaajia voisi sitten päästä koviin eu-
rooppalaisiin sarjoihin, Luukkonen 
painottaa.
– Ennen käytiin Suomesta pelaa-
massa paljon Ruotsissa, mutta viime 
vuosina sielläkin on päässyt toimin-
ta hiipumaan ja sen jälkeen se hiipui 
Suomessa vielä pahemmin. Ei vain 

tullut nuoria pelaajia lajin pariin ja 
vanhat pääsivät ikääntymään, hän 
selvittää.
Jos pyörätuolikoripallossa pelaaja-
tilanne on hankala, niin pyörätuoli-
rugbyssa se on suorastaan hälyttä-
vä. Tulevaisuus saattaa silti kääntyä 
valoisaksi, sillä pyörätuolirugbylla on 
vauhdikkaana kontaktilajina varmas-
ti vetovoimaa nuorten keskuudessa, 
kunhan lajia saadaan kunnolla esil-
le. Siinä taas auttaa se, että nykyiset 
maajoukkuepelaajat saavat lisää kan-
sainvälistä kokemusta ja tulevat yhä 
paremmiksi. Parempia vastaan pe-
laamalla ei voi kuin kehittyä.
– Saksan sarjassa tulee vastaan ken-
tällisiä, jotka ovat käytännössä Sak-
san maajoukkuetasoa. Henkilökoh-
taiset taidot kehittyvät niissä peleissä 
hyvin, Leevi Ylönen sanoo.



Huipulla
TEKSTI: TONI VääNäNEN JA SANNA WEURLANDER, METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU, FYSIOTERAPEUT-
TIOPISKELIJAT
KUVA:  LAURI JAAKKOLA
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Pyörätuolirugbyyn, kuten muihinkin 
vammaisurheilulajeihin kuuluu olen-
naisesti kilpailijoiden luokittelu. Pyö-
rätuolirugbypelaajien luokittelun oi-
keudenmukaisuutta on kritisoitu, ja 
aiheesta on käyty paljon keskustelua 
pelaajien määrän kasvaessa. Opin-
näytetyössä tarkastelemme pelaaji-
en luokituksen ja fyysisten lajitaitojen 
välistä yhteyttä. Idean opinnäytetyön 
aiheesta saimme pyörätuolirugbype-
laaja Toni Piispaselta, ja toteutimme 
työn yhteistyössä Suomen pyörätuo-
lirugbymaajoukkueen sekä Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n 
kanssa.

Luokituksen yhteys pelaa-
jan fyysisiin lajitaitoihin
Opinnäytetyössä mittasimme kan-
sainvälisesti luokiteltujen pyörätuo-
lirugbymaajoukkueen pelaajien fyy-
sisiä lajitaitoja Beck Battery of quad 
Rugby Skills Tests (BBqR) -testillä. Tar-
kastelimme testituloksia suhteessa 
pelaajien luokituksiin. Haimme vas-
tausta kysymykseen: Vastaako pyö-
rätuolirugbypelaajan kansainvälinen 
luokitus pelaajan fyysisiä lajitaitoja?
Kansainvälisellä tasolla pelaajat luo-
kitellaan kuuluvaksi johonkin seitse-
mästä (0.5-3.5) eri luokasta. Opinnäy-
tetyömme testituloksissa alimpaan 
toimintakykyluokkaan (0.5) kuulu-
vien pelaajien tulokset erosivat sel-
keästi ylempiin luokkiin (1.0-3.5) 
kuuluvien pelaajien tuloksista. Sen 
sijaan ylempiin luokkiin kuuluvien 
pelaajien fyysiset lajitaidot eivät ol-
leet täysin samansuuntaisia pelaaji-
en luokitusten kanssa. Lajikohtaisel-
la kokemuksella, suoritustekniikalla 
ja harjoittelumäärällä vaikutti olevan 
luokitusta suurempi yhteys pelaajien 
testitulosten tasoon. Testituloksissa 
korostui myös vartalon lihasten toi-
mintakyvyn merkitys lajisuorituksen 
kannalta.

Opinnäytetyö:

Kehitystä luokitteluun – tarkkuutta 
toimintakyvyn arviointiin

Luokittelun kehittämis-
työlle tilaa Suomessa
Opinnäytetyömme on ensimmäinen 
Suomessa tehty pyörätuolirugbype-
laajien luokitteluun ja fyysisiin lajitai-
toihin syventyvä työ. Muualla maail-
massa aiheeseen liittyvää tutkimusta 
on tehty jo aiemmin. Esimerkiksi Puo-
lassa on julkaistu vastaavanlaisia tut-
kimuksia. Yhdessä niistä käytettiin 
samaista BBqR-testiä pelaajien laji-
taitojen mittaamiseen ja tarkasteltiin 
tuloksia suhteessa pelaajien luoki-
tuksiin. Toivommekin, että opinnäy-
tetyömme antaa eväitä ja innostaa 
jatkamaan pyörätuolirugbyyn ja luo-
kitteluun liittyvän kehittämistyön te-
kemistä täällä Suomessa. 

Eväät repussa kohti 
tulevaisuutta
Vammaisurheilussa kilpailijoiden 
fyysisten lajitaitojen testaus tulee 
myös yleistymään kansainvälisen 

kilpailun kiristyessä. Opinnäytetyötä 
varten suomen kielelle kääntämäm-
me BBqR-testi on nyt pyörätuolirug-
bymaajoukkueen käytettävissä, ja 
testin avulla pelaajien fyysisten laji-
taitojen kehittymistä voidaan seura-
ta tulevaisuudessa. 
Opinnäytetyön tekeminen oli an-
toisaa ja sen tekeminen antoi meil-
le paljon eväitä tulevaisuuteen. Kii-
tämme yhteistyökumppaneitamme 
sekä kansainvälistä luokittelijaa, 
fysioterapeutti Paula Leppästä ja 
pyörätuolirugbypelaaja Toni Piispas-
ta, joilta saimme apua työn eri vai-
heissa. 

Opinnäytetyömme Kansainvälisesti 
luokiteltujen pyörätuolirugbypelaa-
jien fyysiset lajitaidot Beck Battery of 
Quad Rugby Skills Tests -testillä mi-
tattuna on luettavissa Theseus verk-
kokirjastossa osoitteessa https://
p u b l i c a t i o n s . t h e s e u s . f i / h a n d -
le/10024/27635.

Fysioterapeuttiopiskelijat Toni Väänänen (oik.) ja Sanna Weurlander luovuttivat valmiin 
opinnäytetyön Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n edustajalle Sami Övermar-
kille (vas.). 



 Lyhyesti

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry ja Soveltava Liikunta SoveLi 
ry käynnistävät yhteisen stipendijär-
jestelmän, jolla palkitaan opinnäyte-
töitä. Stipendejä voivat hakea kaikki-
en sellaisten alojen opiskelijat, joiden 
opinnäytetyö käsittelee vammaisur-
heilua ja -liikuntaa, soveltavaa liikun-
taa ja liikuntakasvatusta tai terveyttä 
edistävää liikuntaa. Stipendijärjestel-
mässä jaetaan yksi 500 ja kaksi 250 eu-
ron stipendiä/palkittu opinnäytetyö.  
Vuoden 2011 haku on käynnissä 
16. syyskuuta asti ja palkitseminen 
tapahtuu Liikuntamaassa Apuväline, 
Hyvinvointi & Koti 11 -messujen yh-
teydessä Tampereella torstaina 10. 
marraskuuta 2011. Stipendiä haetaan 

sähköisellä lomakkeella, joka löytyy 
VAU:n verkkopalvelusta.
Samalla työllä voi hakea stipen-
diä vain kerran. Työn tulee olla ko-
konaan valmis ja hyväksytty ku-
luvana tai sitä edellisen vuoden 
aikana. Opiskelija hakee stipendiä 
itse, liittää mukaan työn abstrak-
tin ja linkin sähköiseen opinnäyte-
työhön. Työn voi myös omalla kus-
tannuksellaan lähettää postitse.    
Työ voi painottua käytäntöön tai 
teoriaan. Työ voi olla suomen-, ruot-
sin- tai englanninkielinen. Haku 
on avoin kaiken tasoisille Suomes-
sa toteutetuille lopputöille opis-
totasolta aina pro graduihin asti.  
Stipendijärjestelmän tavoitteena on 

levittää tietoa kiinnostavista opinnäy-
tetöistä, innostaa opiskelijoita aihei-
den pariin, kehittää ruohonjuurita-
son käytäntöjä ja parantaa liikunnan 
saavutettavuutta. Arvioinnissa paino-
tetaan ennakkoluulottomuutta, käy-
tännönläheisyyttä ja monialaisuutta. 
 

Lisätiedot: 
VAU, Aija Saari, 040 506 4208,
aija.saari@vammaisurheilu.fi tai
Piia Korpi, puh. 044 767 1368,
piia.korpi@vammaisurheilu.fi 
SoveLi, Reetta Kettunen 040 511 
5941, reetta.kettunen@soveli.fi
www.vammaisurheilu.fi
www.soveli.fi

Hae stipendiä opinnäytetyöllä 

Suomen Punaisen Ristin alainen 
Ahos-säätiö myönsi kevään apura-
hahaussa tukea 12:lle VAU:n toimin-
nassa mukana olevalle hakijalle. Yh-
teensä Ahos-apurahoja myönnettiin 
kevään 2011 haussa 24 211 euroa.
Ahos-apuraha on tarkoitettu VAU:n 
piirissä toimiville ohjaajille, valmen-
tajille, kouluttajille ja urheilijoille ko-
timaisiin ja ulkomaisiin opintoihin. 
Sen avulla edistetään uusien ideoi-
den hakemista ja vammaisten henki-
löiden liikkumismahdollisuuksien ke-
hittämistä. VAU:n koulutustyöryhmä 
vastaanottaa hakemukset ja tekee 
esityksen Ahos-säätiölle, joka lopulli-
sesti päättää tuista.
Vuoden 2011 toinen Ahos-haku 
päättyy 31. lokakuuta ja päätökset 
apurahan saajista saadaan joulukuun 
puolivälissä. Hakuohjeet ja -loma-
ke löytyvät VAU:n verkkopalvelusta 
(www.vammaisurheilu.fi).
Lisätiedot: toimialapäällikkö Aija 
Saari, puh. 040 506 4208, aija.saari@
vammaisurheilu.fi.

Vuoden 2011 ensimmäiset 
apurahapäätökset

Juhani Pippuri, Olli Pulkkinen, 
Kauko Oksanen ja avustaja: Vam-

maissulkapallon koulutustapahtuma, 
Tukholma, Ruotsi 2.–4.9.2011, myön-
netty 3 320 euroa.

Ryhmä ”Nordic Conference”, co/ 
Marjukka Tiainen (Kolehmainen, Tuo-
mela, Laitinen, Poikela, Tenhunen, 
Pietiläinen, Kuutamo): Koulutusmat-
ka soveltavan liikunnan opettajille, 
kouluttajille ja opiskelijoille Pohjois-
maiseen Nordic Conference 2011 
-seminaariin, Tanska 16.–19.8.2011, 
myönnetty 9 462 euroa.

Joni Jatkonen ja Nina Nordlund: 
Pohjoismaisen munuaisverkoston 
nuorten kongressi ja verkostota-
paaminen, Göteborg, Ruotsi 18.–
20.6.2011, myönnetty 2 000 euroa.

Timo Karko: Kelkkajääkiekon kehit-
tämiskokousmatka, Praha, Tšekki 14.–
16.5.2011, myönnetty 480 euroa.

Susanna Miettunen: SDM-koulutus, 
Bergen, Norja 26.–29.5.2011, myön-
netty 960 euroa.

Sari Mannersuo: Istumalentopallon 
WOVD Observer Referee Course, Sa-
rajevo, Bosnia 25.–29.5.2011, myön-
netty 789 euroa.

Pauli Sievinen: Istumalentopallon 
WOVD Referee Course, Sarajevo, Bos-
nia 23.–29.5.2011, myönnetty 853 eu-
roa.

Kevin Collet: Kinesioteippauskoulu-
tus, Helsinki 3.–4.6.2011, myönnetty 
498 euroa.

Saana Aronen: Taitoluistelun 1-ta-
son valmentajakoulutus, Vierumäki 
1.–3.6.2011, myönnetty 240 euroa.

Saija Aalto: Special Olympics MATP-
koulutus, Ateena, Kreikka 26.6.–
5.7.2011, myönnetty 913 euroa.

Kati Karinharju: ISAPA 2011 -kong-
ressimatka, Christchurch, Uusi-See-
lanti 4.–8.7.2011, myönnetty 1 826 
euroa.

Anneli Toivonen ja Minna-Liisa Ne-
valainen: ISAPA 2011 -kongressimat-
ka, Christchurch, Uusi-Seelanti 4.–
8.7.2011, myönnetty 2 720 euroa.

Kalevanpuiston koulun 9T-luokka/ 
Riikka Pyykkö: Opintomatka Pajulah-
den urheiluopistolle, touko-kesäkuu, 
myönnetty 150 euroa.

Myönnetty yhteensä 24 211 euroa.

Kevään Ahos-apurahoista 24 000 euron potti
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TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN
KUVAT: AULIS HUMALAJOKI, KYöSTI LAASOSEN KOTIALBUMIHuipulla

Jousiammunnan vastuuvalmentaja Kyösti Laaso-
nen on saanut 22 vuodessa kokea lajinsa parissa 
valmentajana monen moista. Omalla urallaan olym-
piapronssia ja maailmanmestaruuden voittanut Laa-
sonen aloitti valmentajana lähes heti urheilu-uransa 
päätyttyä. 

Laasonen päätti oman kilpailu-uran-
sa 1987. Jo seuraavana vuonna hän 
aloitti Suomen Jousiampujainliitossa 
Länsi-Suomen aluevalmentajana, jon-
ka jälkeen hän oli päävalmentajana 
1994-97. Vammaisurheiluunkin hän 
tutustui valmentajana jo 1988.
- Minua pyydettiin konsultiksi SIU:n 
jousiampujien syysleirille. Lähdin ja 
sillä tiellä olen vieläkin, Laasonen ker-
too.
Nykyään Laasosen aika kuluu suojat-
tiensa kanssa 3-4 kansainvälisellä kil-
pailureissulla, kesäaikaisin muutaman 
viikon välein olevilla lyhyillä leireillä 
ja tarvittaessa muuten urheilijoiden 
apuna.
- Talvi on aika rauhallista, kesää kohti 
vauhti kiihtyy, Laasonen naurahtaa.
Laasosen valmentaja-apuna on Aulis 
Humalajoki, joka kilpailee itse vam-
mattomien puolella taljajousessa. 
Kaksikon työnjako onkin luonteva, sil-

000 euron urheilija-apurahan ja Keijo 
Kallunki 7 500 euron apurahan. Se 
mahdollistaa huipputasolla vaadit-
tavan harjoittelun. Apurahoja ei ole 
myönnetty heppoisin perustein, sillä 
menestystä joukkueelle on tullut. An-
tonios hankki Euroopan mestaruudel-
laan Lontoon paralympialaisiin Suo-
men ensimmäisen maapaikan viime 
vuoden elokuussa. Lisää paikkoja on 
jousiammunnassa haussa Torinossa 
heinäkuussa järjestettävissä MM-kil-
pailuissa. Siellä paralympiapaikkoja 
saa jokaisessa luokassa kolme parasta.
- Odotuksissa on sieltä 1-2 paikkaa vä-
hintään. Kyllä meidän ampujistamme 
kaikkien viiden pitäisi minun mieles-
täni päästä Lontooseen, sillä ampu-

Laasonen luotsaa 
menestyksekästä 
jousiampujien 
joukkuetta

lä Laasosen oma osaaminen on vah-
vimmillaan tähtäinjousen puolella.
- Aulis on myös hyvä kielimies ja hoi-
telee kansainvälisiä asioita, Laasonen 
kehuu työpariaan.

Viiden ampujan taso riittää 
Lontooseen
Vuodet ovat tuoneet paljon menestys-
tä ja hienoja hetkiä. Kaikista mieleen-
painuvinta ja hienointa hetkeä val-
mentajana Laasonen ei kauaa mieti.
- Voi sanoa, että Martti Rantavuoren 
paralympiavoitto Atlantassa 1996, 
Laasonen poimii.
Suomella on tälläkin hetkellä vah-
va viiden jousiampujan ryhmä, josta 
Osmo Kinnunen, Saana-Maria Si-
nisalo ja Jean-Pierre Antonios sai-
vat opetus- ja kulttuuriministeriön 15 
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jien taso kyllä riittää. Pitää kuitenkin 
onnistua. Usein käy niin, että kolmes-
ta yksi onnistuu, yksi tekee rutiinisuo-
rituksen ja yksi alisuoriutuu, Laasonen 
muistuttaa kilpailutapahtumien ar-
vaamattomuutta.

Toiveissa naisten joukkue 
tähtäinjouseen
Suomi on ollut pitkään lajin kärkimai-
ta. Miksi Suomi menestyy jousiam-
munnassa?
- Meillä on pitkät perinteet, on totut-
tu menestymään. Me myös tunnem-
me vastustajamme erittäin hyvin. Vä-
linepuolella Suomi on ihan maailman 
kärjessä, samoin tutkimuspuolella Kil-

pa- ja huippu-urheilun tutkimuskes-
kus KIHU on auttanut paljon, Laaso-
nen listaa.
MM-kilpailuihin lähtevä viisikko erot-
tuu tällä hetkellä selvästi, mutta uu-
siakin kasvoja lajin parissa on. Kolme 
urheilijaa lähti uusina hankkimaan 
kansainvälistä kisatuntumaa Stoke 
Mandevilleen kesäkuussa.
- Ajamme uusia urheilijoita sisään. Uu-
sien urheilijoiden kohdalla on aina 
mielenkiintoista seurata, miten he 
kansainvälisissä kilpailuissa pärjää-
vät. Tähtäinluokassa meillä on tulos-
sa naisampujia, ja toiveissa onkin, että 
jo seuraavissa MM-kilpailuissa meil-
lä olisi joukkue. Joukkuepaikkoja pa-
ralympialaisiin on helppo saada, sillä 

naisissa neljä joukkuetta saa paikkoja, 
Laasonen sanoo.
Valmentajana hän pitää haasteena 
saada kaudesta toiseen pidettyä ur-
heilijat motivoituneina ja innostunei-
na.
- Hyvän joukkuehengen luominen on 
myös tärkeää. Hienointa taas on aina 
kun syksyisin keskustelemme tavoit-
teista ja ne sitten toteutuvat. Se on 
hieno tunne, kun urheilija saavuttaa 
tavoitteensa.
Vapaa-ajallaan hän viihtyy remontti-
hommissa kesämökillään, hiihtäen ja 
lueskellen.
- Jousiammuntaakin harrastan vielä, 
kuntoilumuotona kotona. Vanhasta 
muistista, Laasonen sanoo.
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Huipulla

Unified-joukkueessa pelaa rinta rin-
nan kehitysvammaisia urheilijoita ja 
Laitisen kaltaisia vammattomia hen-
kilöitä, Unified-partnereita. Rauma-
laislähtöinen Laitinen päätyi Uni-
fied-toiminnan pariin vuonna 2009 
kehitysvammaisten jalkapallon paris-
sa työskentelevän tuttavansa Tomi 
Lounion kautta. Laitisen mukaan Uni-
fied-jalkapallo on koukuttavaa, mutta 
ennen kaikkea kouluttavaa.
– Olin pitänyt itseäni valistuneena ih-
misenä, mutta täytyy sanoa, ettei mi-
nulla ennen tätä ollut mitään käsi-
tystä kehitysvammaisten asioista ja 
asemasta, Laitinen myöntää.
– Onhan tämä ollut aika ainutlaatui-
nen mahdollisuus päästä osaksi jotain 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: NINA JAKONEN

Yhteispeliä partnereiden tapaan
Harva Palloliiton harrastejalkapallosarjaa pelaileva pää-
see koskaan pelimatkalle Ateenaan, kansainväliseen 
turnaukseen, jossa on mukana satoja pelaajia joka puo-
lelta maailmaa. No, Lassi Laitinen ja muutama muukin 
suomalaispalloilija pääsivät. He ovat osa Special Olym-
pics Unified-jalkapallojoukkuetta.

isompaa kokonaisuutta, hän jatkaa.
Hänen mukaansa olisi tarpeellista 
tuoda enemmänkin ihmisiä Unified-
toiminnan pariin. Kun yksi saa ”va-
laistuksen”, kertoo hän helposti asias-
ta eteenpäin ja positiivinen kierre on 
valmis.
– Tässä olisi aika huikea tilaisuus jon-
kinlaiselle Haluatko partneriksi -tele-
visiokonseptille, Laitinen naurahtaa.

Minä poljen, sinä ohjaat
Mahdollisuuksia Unified-toimintaan 
mukaan tulemiseen alkaa Suomessa 
olla yhä enenevissä määrin. Joukkue-
lajeista toimintaa on jalkapallon lisäk-
si myös lentopallossa ja koripallossa. 

Yksilölajeista Unified-partnereita on 
mukana mm. purjehduksessa ja kei-
lailussa.
Perusperiaate on, että kehitysvam-
maiset urheilijat ja Unified-partnerit 
tekevät kentällä ja kilpa-areenoilla töi-
tä yhdessä. Kun lentopallossa partneri 
passaa, niin urheilija lyö pallon verkon 
yli. Tai kun purjehduksessa partneri 
ohjaa, niin urheilija toimii gastina.
Partnereiden rooli ei saa ylikorostua. 
Esimerkiksi jalkapallossa ei katsella 
hyvällä, jos partneri latoo joukkueen 
kaikki maalit. Aluksi lajissa kokeiltiin 
jopa sääntöä, jossa vain urheilijat sai-
vat tehdä maaleja. Partnereiden maa-
lintekokielto aiheutti kuitenkin mel-
ko koomisia pelitilanteita ja pykälästä 
luovuttiin.

Peli-ilon lähteellä
Siinä missä Suomen Unified-jalka-
pallojoukkueen partnerit ovat lähin-
nä harrastesarjatason pelureita, löy-
tyy Unified-lentopalloryhmästä jopa 
miesten ja naisten liigapelaajia. Vaikka 

Lassi Laitinen (pallon kanssa) on Rauman Pallo-Iirojen kasvatti.
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urheilijoiden ja partnereiden välinen 
tasoero ei saisi olla hälyttävän suuri, 
on kyse perimmiltään kuitenkin rei-
lun pelin sääntöjen kunnioittamises-
ta. Esimerkiksi miesten liigassa pas-
sarina pelannut Jukka Lehti ei pelaa 
Unified-joukkueessa omimmalla peli-
paikallaan ja naisten liigassa pelaava 
Päivi Pohjalainen antaa tasoitusta 
pituutensa vuoksi, sillä verkko on Uni-
fied-lentopallossa naisten pelejä kor-
keammalla.
Euran liigajoukkueessa pelaava Poh-
jalainen päätyi Unified-toimintaan 
mukaan jo reilut viisi vuotta sitten ja 
alun perin beach volleyn kautta. Hän 
kokee oppineensa Unified-joukkueen 
pelikavereiltaan oikeanlaista urheile-
misen asennetta.
– Tämä on antanut uudenlaisen ja 
mielenkiintoisen näkökulman pelaa-
miseen. Olen oppinut sellaista todel-
lista peli-iloa, Pohjalainen kertoo.
Huipputason lentopalloilija on saanut 
huomata, ettei kentälle suinkaan ole 
tarkoitus astella verenmaku suussa. 
Peli-ilon hukanneille urheilijoille voi-
sikin suositella hoitokeinoksi piipah-
tamista Unified-urheilun maailmassa.
– Näiden kavereiden avulla olen löy-

Päivi Pohjalainen kertoo löytäneensä uudenlaista peli-iloa Unified-lentopallojoukkueeseen liityttyään.

Info
Kiinnostuitko 
Unified-partneri 
-toiminnasta?

Special Olympics Finland on osa 
kansainvälistä Special Olympics 
-järjestöä, joka organisoi ympäri-
vuotista urheilutoimintaa kehitys-
vammaisille henkilöille. Suomessa 
toiminnasta vastaa Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU ry, jon-
ka yhteydessä Special Olympics Fin-
land toimii. Mikäli Unified-partneri 
-toiminta kiinnostaa, niin ota roh-
keasti yhteyttä VAU:n toimistoon!

Special Olympics -toiminta, 
Elina Holopainen, 
puh. 045 139 7373, 
elina.holopainen@vammaisurheilu.fi

tänyt huumoria pelaamiseeni. Vielä 
kun sen muistaisi aina pitää mukana 
kaikissa tilanteissa, Unified-joukkueen 
ainoa nainen hymähtää.

Henkilökemiat puntarissa
Yksilölajien kohdalla Unified-toimin-
nassa on omat erityispiirteensä, kun 
toimitaan ryhmän sijaan pareittain. 
On kiinnitettävä huomiota enemmän 
myös henkilökemioihin.
– Jos joku urheilija on hirveän energi-
nen, niin hänelle pyritään valikoimaan 
mahdollisimman rauhallinen partneri 
tasapainottamaan tilannetta, kertoo 
purjehduksen Unified-partnerina toi-
miva Johanna Roivanen.
Roivasen poika Joni on urheilija-
na Special Olympics -purjehdusryh-
mässä, mutta äiti-poika-paria ei ole 
haluttu muodostaa. Joni Roivasen 
partnerina toimii nykyään Henrik 
Gustafsson, kun Johanna Roivanen 
on samassa veneessä Juha-Matti Lin-
nasaaren kanssa.
– Olemme katsoneet, että veneessä 
menee mukavammin, kun ei ole liian 
läheiset välit, Johanna Roivanen sa-
noo.
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Huipulla

Petteri Peitso.

Näkövammaisten Maailmankisat oli-
vat suomalaisittain menestyksekkäät. 
Kolmesta lajista Suomi saavutti kaik-
kiaan viisi mitalia: 2 kultaa, 2 hopeaa 
ja yhden pronssin. Maalipalloilijoiden 
menestystä täydensivät judokat Jani 
Kallunki (kultaa alle 66 kg:n sarjassa) 
ja Päivi Tolppanen (viides alle 63 kg:n 
sarjassa). Yleisurheilussa Petteri Peit-
so saavutti hopeaa kuulantyönnössä 
ja pronssia kiekonheitossa.
Maalipallojoukkueet saavuttivat myös 
paikat Lontoon paralympialaisiin ja 
molemmat judokat saivat tililleen ar-
vokkaita pisteitä Lontoota ajatellen. 
Judon osalta paralympiapaikat rat-
keavat lopullisesti marraskuun EM-kil-
pailuissa Englannissa.
Suomen miesten maalipallojoukkue 
voitti maalipalloturnauksen loppuot-
telussa Turkin selkein luvuin 6-3. Erk-
ki Miinala ja Jarno Mattila olivat on-
nesta soikeina voitokkaan turnauksen 

TEKSTI JA KUVAT: NINA JAKONEN

Arvokilpailukatsaus:

Maalipalloilijat Lontoon paralympialaisiin
hän aikaa kasassa, että jokaista pien-
tä yksityiskohtaa ei vielä ole ehditty 
hiomaan kuntoon, kiteytti valmentaja 
Timo Laitinen.

MM-pronssisadetta
Suomalaishiihtäjät saavuttivat neljä 
himmeintä mitalia hiihdon MM-kil-
pailuista Venäjän Hanti-Mansijskis-
ta. Maija Löytynoja saavutti pronssia 
ampumahiihdon pitkältä matkalta, 
maastohiihdon sprintistä sekä am-
pumahiihdon 7,5 kilometrin kilpai-
lusta. Ilkka Tuomisto sijoittui prons-
sille maastohiihdon perinteisen 20 
kilometrillä. Suomi oli neljällä prons-
simitalillaan MM-kilpailuiden mita-
litilaston kahdeksas. Tilaston voitti 
ylivoimaisesti isäntämaa Venäjä 48 
mitalilla.
- Kokonaisuudessaan kausi on ollut 
ihan mieletön. Vähän jäi hampaanko-
loon seuraaviin kisoihin, ja sehän tar-
koittaa vaan sitä, että paljon töitä on 
tehtävä tulevalla harjoituskaudella. 
Intoahan siihen varmasti riittää näin 
hyvin menneen kauden jälkeen, sa-
noi ylivieskalainen Löytynoja, joka otti 
jo aiemmin haltuunsa kauden 2010-
2011 ampumahiihdon maailmancu-
pin voiton.

Kevät toi tullessaan niin paralympiapaikkoja Lontoo-
seen kuin hiihdon MM-mitalejakin. Mies- ja naismaali-
palloilijat näyttivät taistelutahtoaan näkövammaisten 
Maailmankisoissa Turkissa ja saavuttivat turnauksessa 
kultaa ja hopeaa. Venäjällä sivakoidut MM-hiihdot ta-
kasivat Ilkka Tuomiston ja Maija Löytynojan toimesta 
Suomelle neljä pronssista MM-mitalia.

jälkeen.
- Turkilla oli vahva kotiyleisön kan-
nustus, mutta pystyimme pitämään 
päämme kylmänä ja tekemään tarvit-
tavat maalit. Voittoa tultiin hakemaan 
ja se saatiin. Sen päälle tuli vielä paik-
ka Lontoon paralympialaisiin. Mahta-
vaa! kommentoivat kultamitalistit.
Suomen naisten maalipallojoukkue 
taisteli loppuottelussa voitosta Kana-
daa vastaan loppuminuuteille asti. Ta-
saisesti edennyt ottelu ratkesi vasta 8 
sekuntia ennen varsinaisen peliajan 
päättymistä Kanadan voittoon maa-
lein 3-2.
- Kumpi tahansa olisi voinut voittaa, 
sillä sen verran tasaista vääntöä koko 
ottelu oli. Sentterimme pieni sijoittu-
misvirhe maksoi tällä kertaa voiton, 
mutta sen voi tässä vaiheessa lait-
taa vielä kokemattomuuden piikkiin. 
Naisten joukkueen kokoonpano on 
niin uusi ja se on ollut vasta niin vä-

Maalipalloilijat iloitsivat Maailmankisojen päätteeksi saavutetuista paralympiapaikoista 
Lontooseen.
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Info

Sportin iloa

Pohjoismaiset NBU2011-nuorisoki-
sat kokoaa kaikki Pohjoismaat mu-
kaan kilpailemaan ja leireilemään 
Liikuntakeskus Pajulahteen elokuun 
ensimmäisellä viikolla. Mukana ovat 
joukkueet Suomesta, Ruotsista, Nor-
jasta, Tanskasta, Islannista ja Färsaa-
rilta.
Kilpailu- ja leiriviikolla 12-16-vuotiaat 
nuoret kilpailevat viidessä eri lajissa. 
Päälajeina ovat uinti ja yleisurheilu. 
Niiden lisäksi nuoria osallistuu pöy-
tätennis- ja sokkopingisturnauksiin 
sekä boccian maaotteluihin.
NBU2011-kisaviikolla nuoret pää-
sevät harjoittelemaan Pajulahden 
suorituspaikoilla koko viikon ja li-
säksi mm. Soveltavan liikunnan apu-
välinetoiminta SOLIA ja Pajulahden 
Soveltavan liikunnan osaamis- ja 

TEKSTI: TUOMAS TöRRöNEN
KUVAT:  SUVI AHO

Nuoret testaavat taitojaan NBU-kisoissa

resurssikeskus esittelevät nuorille ke-
säliikuntavälineiden käyttöä.
Suomen joukkueeseen on valittu 13 
nuorta urheilijaa: Amanda Kotaja 
(Vampula), Carlo Kupila (Humppila), 
Tuomas Manni (Lohja), Risto Simo-
nen (Tohmajärvi), Inkki Inola (Lau-
kaa), Susanna Halme (Akaa), Jimi 
Miromaa (Littoinen), Santeri Pent-
tinen (Jyväskylä), Mika Kallio (Tur-
ku), Eetu Kallio (Turku), William Sö-
derling (Helsinki), Aleksi Kaidesoja 
(Jyväskylä) ja Tuomas Nousiainen 
(Tuusula). Suomen joukkueenjohta-
jana toimii Sami Övermark. Lisäksi 
Suomen joukkueessa on nimettyinä 
valmentajina yleisurheilussa Rauno 
Saunavaara ja Ruslan Ramazanov 
sekä uinnissa Marleena Leskinen ja 
Tuomas Vuoristo.

NBU2011 Nordiska Barn och Ungdomspelen kokoaa 
Pohjoismaiden nuoret vammaisurheilijat Nastolaan 
1.-7. elokuuta 2011. Kilpailut on tarkoitettu näkö-, lii-
kunta- ja kehitysvammaisille nuorille. Suomesta ta-
pahtumaan osallistuu 11 urheilijan joukkue.

NBU2011
Nordiska Barn och Ungdomspelen 
-kilpailutapahtuma järjestetään 
kahden vuoden välein eri Pohjois-
maissa. Vuonna 2009 isäntämaana 
toimi Ruotsi, tänä vuonna järjeste-
lyistä vastaa Suomi.

NBU2011-aikataulu
ti 2.8. klo 13.00 avajaiset
ke 3.8. klo 9.00-12.00 uintikilpailut
to 4.8. klo 9.00-12.00 yleisurhei-
lukilpailut, klo 15.00-17.00 sokko-
pingisturnaus
pe 5.8. klo 9.00-12.00 boccia-maa-
ottelut, klo 15.00-17.00 pöytäten-
nisturnaus
la 6.8. klo 18.00 päättäjäiset
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VAU:n ja Suomen Paralympiakomite-
an yhteisellä Sporttitorilla Your Move 
-ideologiaa noudatettiin esimerkil-
lisesti. VAU:n Nuori toimija -ohjaaja-
koulutuksen läpikäyneet Nutot olivat 
olleet tapahtuman vammaisurhei-
lupisteen suunnittelussa mukana 
alusta asti ja hoitivat homman ko-
tiin myös itse tapahtumassa. Kuuden 
päivän jättitapahtuman jokaisena 
päivänä Sporttitorilla ohjasi ja avus-
ti useampia Nutoja ympäri Suomea.
Osa Nutoista oli mukana kaikkina 
kuutena päivänä, mm. Lappeenran-
nasta saapunut Laura Pääkkönen, 
joka kävi Nuori toimija -koulutuksen 
vuonna 2008.
– Kivaa on ollut, vaikka pitkää päivää 
on tehty töitä, Pääkkönen puuskahti 
maanantaiaamuna 30. toukokuuta 
tapahtuman puolivälin juuri ylityttyä.
Nuori toimija -koulutuksissa Pääk-
könen ja kumppanit ovat päässeet 
tutustumaan vammaisurheilun eri 
lajeihin ja sovelluksiin. Oppi tuli tar-

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Nutot rokkasivat Your Move 
-tapahtumassa
Ensimmäistä kertaa järjestetty Your Move -suurtapah-
tuma oli kunnianhimoinen rypistys. Helsingin keskus-
tassa kesän alkajaisiksi pyrittiin tarjoamaan nuorille 
liikuntaelämyksiä siten, etteivät keski-ikäiset projek-
tikoordinaattorit pääse pilaamaan meininkiä kulahta-
neilla ideoillaan. Toisin sanoen Your Move oli ja tulee 
olemaan nuorten oma tapahtuma.

peeseen, sillä Your Move -tapahtu-
massa iso osa Sporttitorille saapuvis-
ta kokeilijoista oli täydellisiä noviiseja 
vammaisurheilun suhteen.
– Aika paljon on saanut kertoa ih-
misille mistä missäkin on kysymys, 
Pääkkönen totesi.

Nutous kohottanut 
itseluottamusta
Sporttitorilla oli mahdollista kokeilla 
kolmea eri simulaattoria (pyörätuo-
likelaus, lumilautailu ja laskettelu), 
puhallustikkaa, vatsalautaslalomia ja 
pyörätuolirugbya. Sporttitori sijait-
si aivan tapahtuma-alueen keskellä, 
heti päälavan vieressä, joten kokeili-
joita riitti välillä jonoksikin asti.
– Täällä on päässyt tutustumaan uu-
siin ihmisiin, ja he ovat päässeet tu-
tustumaan eri vammaisurheilun 
lajeihin ja kokeilemaan niitä. On mu-
kava nähdä, miten ihmiset innostu-
vat uusista asioista, helsinkiläinen 

Nuto Oskari Hasanen sanoi.
Hasanen oli mukana aivan ensim-
mäisessä Nuto-koulutuksessa vuon-
na 2007. Seuraavan vuoden Nuto-
kurssilaisille hän toimi tutorina. Hän 
kokee saaneensa rutkasti irti koulu-
tuksesta.
– Se antoi uudenlaista itseluottamus-
ta ohjaamiseen. Lasten ja nuorten 
parissa toimiminen tuntuu nyt luon-
nollisemmalta, Hasanen kertoi.
Koulutus itsessään antaa Nutolle 
vasta erinomaiset valmiudet. Ohjaa-
jakokemus karttuu Your Move -ta-
pahtuman kaltaisissa tositilanteissa. 
Monet tapahtumaan osallistuneista 
Nutoista ovatkin toimineet kotipaik-
kakunnillaan mm. erilaisten kerhojen 
vetäjinä: Pääkkönen Lappeenrannan 
Kamizan judo-ohjaajana, Hasanen 
Helsingissä Futuurikerhon vetäjänä, 
Tatu Kantonen Mynämäen uimahal-
lissa uintiavustajana, Eemeli Mattila 
Lohjalla leiriohjaajana ja niin edel-
leen.
Your Move oli kuitenkin tähän saakka 
suurin ponnistus osaavalle ja uskalta-
valle Nuto-porukalle, joka suoriutui 
urakasta hienosti.
– On oikein mahtava fiilis. Olin haa-
veillut jo pitkään pääseväni tänne 
ohjaamaan ja avustamaan, mynä-
mäkeläinen Nuto ja Special Olym-
pics -uinnin ALPs-urheilija Kantonen 
ilmoitti.

VAU:n Anu Lönnrot ja Nuto Tatu Kantonen. Laura Pääkkönen ohjeisti laskettelusimulaattorissa.
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Oskari Hasanen opasti nuoria Your Move -suurtapahtumassa kokeneen Nuton rutiinilla.

VAU:n Sporttiklubin alaisuudessa toimiva Nuori toimi-
ja -koulutus on tarkoitettu 14–19-vuotiaille liikunnasta 
ja urheilusta kiinnostuneille johonkin vammaryhmään 
kuuluville nuorille. 
Koulutus koostuu kahdesta viikonloppukoulutuksina 
toteutettavasta lähijaksosta, joiden välissä suoritetaan 
välitehtävä, jossa esimerkiksi toimitaan apuohjaajana 
seuran harjoituksissa tai liikuntatapahtumassa.
Koulutuksen läpikäyneitä kutsutaan Nutoiksi. He voi-
vat toimia kykyjensä mukaan monissa tehtävissä lii-
kunnan parissa urheiluseurassa, oppilaitoksessa tai 

harrastekerhossa. Nuto voi olla esimerkiksi apuohjaa-
ja, valmentajan apulainen, huoltaja, leiriohjaaja, ryh-
män vetäjä tai toimitsija kilpailussa tai liikuntatapah-
tumassa.
Helsingin olympiastadionin ympäristössä 27.5.–1.6. 
järjestetyssä Your Move -suurtapahtumassa VAU:n 
ja Paralympiakomitean yhteisellä Sporttitorilla työs-
kenteli yhteensä 15 Nutoa, jotka olivat vahvasti myös 
suunnittelemassa ja organisoimassa toimintaa ennen 
tapahtumaa.

Nuori toimija -koulutus

Your Move -tapahtumassa sai kokeilla pyörätuolirugbya... ... ja vatsalautaslalomia.
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Sportin iloa TEKSTI JA KUVA: ANU LöNNROT

Laji rantautui Suomeen Euroopan 
komission tukeman kansainväli-
sen Special Olympics -nuorisohank-
keen kautta. Hankkeen tavoitteena 
oli järjestää tiedotustilaisuuksia ja 
tutustumistapahtumia uusille pe-
laajille, innostaa paikallisia koripal-
loseuroja perustamaan Unified-jouk-
kueita sekä järjestää paikallisia ja 
kansallisia turnauksia. Hankkeen ai-
kana Suomessa on perustettu uudet 
Unified-joukkueet Lahteen, Turkuun 
ja Helsingin NMKY:een sekä uusi ke-
hitysvammaisten pelaajien joukkue 
PuHu Junioreihin Vantaalle. 

Uusia kokemuksia ja 
tutkittua tietoa
Unified-koripallosta haluttiin kerä-
tä kokemusten lisäksi myös tietoa. 
Kolme opiskelijaa innostui aihees-
ta hankkeen alkuvaiheilla ja vuoden 
2011 aikana valmistuu yksi opinnäy-
tetyö ja yksi pro gradu -tutkielma 
Unified-koripallosta. 
Opinnäytetyön on tehnyt Lahden 
ammattikorkeakoulun liikunnan- ja 
vapaa-ajan koulutusohjelmaan Jen-
ni Häkkinen, joka toimii tällä hetkel-
lä Lahden joukkueen valmentajana. 
Opinnäytetyö käsitteli Unified-toi-
minnan aloittamista Lahden alueel-
la. Tarkemmin Häkkinen analysoi 
inkluusion toteutumista Unified-ko-

Unified-koripallo on tullut 
Suomeen pysyäkseen
Reilun vuoden aktiivisen 
työn jälkeen kehitysvam-
maisten Unified-koripallo 
on lunastanut itselleen 
vakituisen paikan Suo-
men lajikentällä. Unified-
koripalloa on pelattu Van-
taan PuHu Junioreissa jo 
useamman vuoden ajan, 
mutta vuoden 2010 aika-
na joukkueita perustettiin 
muuallekin Suomeen. ripallon tutustumispäivässä, jonka 

seurauksena Lahden joukkue muo-
dostettiin syksyllä 2010. 
Itä-Suomen Yliopistoon tekeillä ole-
va pro gradu -tutkielma käsittelee 
PuHun Unified-joukkuetta ja part-
nerin roolia Unified-joukkueessa. Ai-
heesta kiinnostui PuHu Sisu -joukku-
eessa itse partnerina syksystä 2010 
asti pelannut Saara Silvonen, joka 
tekee opiskelijatoverinsa Tintti Kar-
vosen kanssa PuHu Sisu -joukkueen 
pelaajien, partnereiden ja valmenta-
jien haastatteluihin perustuvan tut-
kimuksen partnereiden merkitykses-

tä Unified-joukkueessa.
- Unified-toiminta on mm. lisännyt 
kehitysvammaisten urheilijoiden ak-
tiivisuutta ja intoa, kertoo Silvonen.
Vantaalta muualle Suomeen levin-
nyt Unified-koripallo ottaa Suomes-
sa vasta ensiaskeleitaan, mutta syk-
syllä 2011 aloitetaan jo sarjatoiminta. 
Uusia urheilijoita, partnereita, val-
mentajia ja Unified-koripallosta kiin-
nostuneita seuroja etsitään edelleen 
lisää. Jos Unified-koripallo kiinnos-
taa, ota rohkeasti yhteyttä!
Lisätiedot: Anu Lönnrot, 
puh. 040 737 5882.

   

Unified-koripallo
Unified-koripallossa kehitysvammaiset urheilijat ja vammattomat part-
neripelaajat pelaavat samoissa joukkueissa. Unified-koripallon kuulumi-
sia voi seurata facebookissa Special Olympics Unified koripallo -sivuilta 
sekä Suomen Koripalloliiton ”VAU miten vauhdikas meininki” -blogis-
ta www.basket.fi -sivuilta. Uusimmat uutiset löytyvät osoitteesta www.
vammaisurheilu.fi.

Hanke numeroina
- 5 Kiva koripallopäivä -tutustumistapahtumaa ympäri Suomea
- 4 näytösottelua
- 3 miniseminaaria
- 2 Unified-valmentajakoulutusta
- 2 Unified-nuorisofoorumia
- 2 kansallista turnausta
- 37 uutta urheilijaa
- 8 uutta partneria
- 9 uutta valmentajaa
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry järjestää ensimmäisen Special 
Olympics -perheleirin 30.9.–2.10.2011 
Liikuntakeskus Pajulahdessa, Nastolas-
sa. Mukaan voivat ilmoittautua perheet, 
joissa on 6–20-vuotias kehitysvammai-
nen lapsi tai nuori. Leiri on tarkoitet-
tu koko perheelle. Leirillä tutustutaan 
Special Olympics -perhetoimintaan ja 
saadaan liikunnallisia ideoita perheen 
arkeen. 
Leiri koostuu retkistä ja valinnaisis-
ta työpajoista, kuten Sporttitori, mo-
toasemat, laavuretki ja fillaripaja. Lei-
rillä on myös vanhempien omaa 
Special Olympics -ohjelmaa. Pienem-
mille lapsille ja nuorille on omaa eriy-
tyvää iltaohjelmaa. Liikunta-avus-
tajina toimivat Arcadan opiskelijat.  
Hinnat: täysihoito 100 euroa/aikuinen 
ja 80 euroa/lapsi (6–16 v.). Hinta sisäl-
tää majoituksen ja ruokailut (aamupa-
la, lounas, päivällinen, iltapala pe-la).  
Ilmoittautuminen VAU:n verkkopalve-
lussa www.vammaisurheilu.fi/fin/vau/
special_olympics 2.9. mennessä. Paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Lisätiedot: VAU, Tuomas Törrönen, 
puh. 050 408 6152, tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi. Järjestäjät ja ohjaa-
jat: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry, Malike, Liikuntakeskus Pajulahti, 
FDUV ja Arcada.

Alustava ohjelma: 
Perjantai
17.00–18.00 ilmoittautuminen ja ma-
joitus 
18.00–19.00 päivällinen 
19.00–20.30 tutustuminen salissa 
20.30–21.00 iltapala 
21.00–23.00 vanhempien tutustumi-
nen
Lauantai 
7.30–9.00 aamupala 
9.30–11.30 valinnaiset työpajat lapsille 
ja nuorille: A1. Sporttitori B1. Motoase-
mat 
10.00–11.00 C. Special Olympics -per-
hetyö tutuksi (vanhempien työpaja) 
11.30–13.00 lounas 
13.00–16.00 valinnaiset työpajat koko 
perheelle: D. Laavuretki (Malike) E. Filla-
ripaja ja välinetutustuminen (Liikunta-
keskus Pajulahti) 
16.30–18.00 päivällinen  

Special Olympics -perheleiri

19.00–20.00 perheuinti, mukana Spe-
cial Olympics -uimareita 
20.30 yhteinen iltaohjelma + iltapala 
Sunnuntai 
7.30–9.00 aamupala 
9.30–11.30 valinnaiset työpajat lapsille 
ja nuorille/koko perheelle: 
A2. Sporttitori B2. Motoasemat 
11.30–13.00 lounas ja kotiin 
 
Työpajat:
A.Sporttitori Sporttitori on matalan 
kynnyksen liikuntatapahtuma, jossa 
voi kokeilla pöytäpelejä, tarkkuusboc-
ciaa, sisäcurlingia, puhallustikkaa ja 
suorittaa vatsalauta-ajokortin. Ohjauk-
sesta vastaa VAU. 
B. Motoasemat Motoasemat perustu-
vat Special Olympics MATP-ohjelmaan. 
MATP tulee sanoista Motor Activity 
Training Program. Ohjelma on suun-
niteltu harjoittamaan moni- ja vaikea-
vammaisten liikkujien motorisia taito-
ja, kuten tasapainoa, käden tarkkuutta, 
pallon potkaisua ja pujottelua. Moto-
asemat toteuttavat yhteistyössä VAU, 
Arcada ja FDUV.
C. Special Olympics -perhetyö Atee-
nan Special olympics -perhetyön 
koordinaattori Kaija Taipale kertoo 
Special Olympics -ohjelmasta ja per-
hetyöstä Ateenan kokemusten va-
lossa. Vanhemmat voivat jättää luen-
non ajaksi lapset avustajien huomaan 
Sporttitorille ja Motoasemille. Toteutus 
VAU/Special Olympics.
D. Laavuretki Laavuretkelle voi lähteä 
kävellen tai hyödyntäen erilaisia Ma-

liken maastovälineitä esim. Kangoo-, 
Hippocampe- ja GoGo-maastorattai-
ta. Retkellä pysähdytään tulistelemaan 
tauolle laavun suojaan. Mukaasi tar-
vitset kelin mukaiset ulkoiluvarusteet. 
Lisätiedot välineistä: www.malike.fi/fi/
valineet/toimintavalineet/maastoon/ 
Jos ilmoittaudut mukaan laavuretkelle, 
muista kertoa apu- tai toimintaväline-
tarve. Halutessasi varmistaa lapselle-
si juuri oikean välineen käyttöön soi-
ta 27.9. mennessä Malikeeseen: Erkka 
Ikonen, puh. 0207 718 303 tai Antti Tu-
lasalo, puh. 0207 718 306. Laavuretken 
toteuttaa Malike.
E. Fillari ja -välinetyöpaja Fillari-
työpajassa säädetään fillarit sopivik-
si, tehdään tarvittavat tarkastukset 
ja lähdetään baanalle. Aluksi kokeil-
laan erilaisia fillareita ”pajan” nurkilla 
ja lopuksi ajetaan yhteinen fillarilenk-
ki lähiympäristössä. Kalustona: käsi-
polkupyörät, nojapyörät, tandemit, 
kickbiket ja tavalliset pyörät. Pyöriä on 
rajallinen määrä. Fillaripajan toteuttaa 
Liikuntakeskus Pajulahti. Lisätiedot: 
Osku Kuutamo, osku.kuutamo@paju-
lahti.com.
Perheuinti Perheuinnissa uidaan va-
paasti vedessä apuvälineillä tai ilman. 
Tavoitteena on pitää hauskaa. Special 
Olympics -uimareita toimii apuohjaaji-
na. Suositeltavaa on, että uimarilla on 
peseytymistiloissa ja altaassa apunaan 
oma tuttu aikuinen. Tarvittaessa py-
rimme järjestämään altaaseen mukaan 
uintitaitoisen avustajan. Toteutus VAU/ 
Special Olympics.
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JANI KALLUNKI
laji: judo
syntymäaika: 5.11.1975
asuinpaikka: Vantaa
painoluokka: 66 kg
valmentaja: Juha Vainio
seura: Meido-Kan, Helsinki
kotisivut: www.janikallunki.fi

2 paralympiapronssia
1 näkövammaisten MM-pronssi
2 näkövammaisten EM-kultaa
1 näkövammaisten EM-hopea
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Monipuolinen harjoitte-
lu on Sporttiklubin Tree-
ni-hankkeen ydin. Tällä 
palstalla urheilijat ja val-
mentajat jakavat omia 
vinkkejään, jotka sopivat 
nuorille urheilijoiksi täh-
tääviksi sekä kuntoliikku-
jille. 
Pyörätuolikoripallolla on Suomessa 
kovat perinteet, sillä lajia on harrastet-
tu Suomessa jo 1960-luvulta lähtien. 
Alkuaikoina pelaajia oli vain muuta-
mia, mutta harrastajamäärä on kasva-
nut pikkuhiljaa. Pyörätuolikoripallon 
parhaimmat vuodet ajoittuivat vuosil-
le 1994–1999, jolloin Suomi oli pelätty 
vastustaja Euroopassa ja maailmalla.
Pyörätuolikoripallo on joukkuelaji, 
jossa alkuun pääseminen on helppoa 
ja vaivatonta. Laji sopii myös lähes 
kaikille. Harjoittelun edetessä pidem-
mälle on fyysisten ominaisuuksien ke-
hittäminen tärkeää. Suomi on teke-
mässä uutta nousua kohti Euroopan 
kärkeä uudella Team Finland -joukku-
eella, joka koostuu nuorista pelaajis-
ta. Team Finland on mukana Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n 
järjestämässä Treeni-hankkeessa, jos-
sa on tarkoitus viedä nuoria kohti am-
mattimaisempaa urheilua.
Pyörätuolikoripallossa tärkeitä lihas-
ryhmiä ovat keskivartalon lihakset, 
ylävartalon lihakset ja niska-hartiaseu-
dun lihakset. Näiden lihasryhmien ta-
sapainoinen voimataso yhdistettynä 
hyvään rangan ja nivelten liikkuvuu-
teen muodostavat toimivan kokonai-
suuden.
Ennaltaehkäisevä harjoittelu ja lihas-
huolto ovat päivän sanoja. Ennalta-
ehkäisevä harjoittelu on varsinkin 
nuorille urheilijanaluille tärkeää, jotta 
ura ei ainakaan katkea alkuvaiheessa 
pahaan loukkaantumiseen, joka olisi 
voitu estää oikeanlaisella harjoittelul-
la. Pyörätuolikoripallossa olkanivelet 
ovat kovalla rasituksella. Etenkin juuri 

TEKSTI JA KUVAT: SAMI öVERMARK

Vesan treenivinkki:

Pihalla pallottelu

näiden lajissa tyypillisimpien vammo-
jen ennaltaehkäisy on tärkeää. 
Monissa lajeissa suositaan nykyään 
toiminnallista venyttelyä ja oman 
kehon painolla tehtäviä voimahar-
joitteita. Tämä on näkynyt loukkaan-
tumisten vähenemisenä niin vam-
maisurheilussa kuin vammattomien 
puolella.  
1990-luvun maajoukkuepelaaja ja 
nykyinen Team Finland -joukkueen 
toinen valmentaja Vesa Sydänmaa 
muistuttaa, että pallon käsittely kan-
nattaa aloittaa hyvissä ajoin. Pallotte-
lu pihalla ja pallon kanssa temmeltä-
minen kehittävät pelaajaa parhaiten 
ensimmäisinä vuosina. 
– Kun taitotaso on riittävä, niin kaik-
ki on helppoa, Sydänmaa muistuttaa 
nuoria. 
Yksin suoritettavaan palloharjoituk-
seen voi kuulua mm. seuraavaa: pal-
lon kanssa pomputtelua molempia 
käsiä käyttäen, pomputtelua pienes-
sä liikkeessä ja erilaisia kikkailuja sekä 
seinään heittoja rintaheitolla ja muilla 
variaatioilla (toistot huolellisesti). Jos 
kori löytyy, niin vapaaheittojen heit-
tely on luonnollisesti aina hauskaa ja 

Treenivinkkaajan 
siviiliprofiili 

Vesa Sydänmaa
· silmien väri:  sininen
· lempiruoka:  vaimon ruoat
· parasta pyörätuolikoripallossa:  
 yhteisöllisyys
· lempiväri: 
 Namikan 
 violetti
· aloittanut 
 pyörätuolikori 
 pallon: 1983
· motto: Join 
 to fun

hyödyllistä.
Fyysisen treenin puolella lämmittely 
on aina hyvä tehdä eli ei mitään kovaa 
suoritusta alkuun, vaan lähtö rauhalli-
sesti. Treeniin voi kuulua mm. seuraa-
vaa: punnerrukset 3x10 toistoa, rapu-
kävely 2x3 min., vatsalihakset 3x15 
toistoa, kylkilihakset 3x15 toistoa, sel-
kälihakset 3x15 toistoa ja venyttely 15 
minuuttia.

Vesa Sydänmaa (vas.) ohjaamassa nuoria Sporttiklubin Treeni-hankkeen pyörätuolikori-
palloleirillä Kisakalliossa.
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Lisää nuoria mukaan lajin pariin ja 
enemmän harjoittelevia nuoria mu-
kaan toimintaan! Siinäpä lyhykäi-
syydessään VAU:n Sporttiklubin 
Treeni-hankkeen idea. Lajien syksyn 
Treeni-leirit lähestyvät, joten ole ak-
tiivinen ja ilmoittaudu mukaan!
Heittäydy rohkeasti syksyn aikana 
mukaan sähköpyörätuolisalibandyn, 
maalipallon ja pyörätuolikoripallon, 
maailmaan! Treeni-leireillä pääset tu-
tustumaan lajin saloihin lajin osaaji-
en seurassa ja saat vinkkejä harjoitte-
luun ja liikunnan apuvälineisiin.

Maalipalloleiri
Sporttiklubin Treeni-hankkeen maali-
palloleiri järjestetään 2.–4. syyskuu-
ta 2011 Liikuntakeskus Pajulahdessa, 
Nastolassa. Treeni-leireillä pääset tutus-
tumaan lajin saloihin lajin osaajien seu-
rassa ja saat vinkkejä harjoitteluun ja lii-
kunnan apuvälineisiin.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Heikki 
Juvonen, puh. 044 344 2604, heikki.ju-
vonen@jynok.fi.

Sähköpyörätuoli-
salibandypäivä
Sporttiklubin Treeni-hankkeen sähkö-
pyörätuolisalibandypäivä järjestetään 
lauantaina 10. syyskuuta 2011 Kuo-
piossa, Martti Ahtisaaren koululla (Saa-
ristokaupunki). Treeni-päivä on täynnä 
helppoja ja innostavia harjoitteita sekä 
vauhdin hurmaa – monipuolista lajiin 
tutustumista. Treeni-päivä soveltuu 
kaikille uusille pelaajille sekä jo jonkin 
aikaa lajin parissa olleille nuorille.
Mukaan voi tulla omalla sähköpyörä-
tuolilla. Paikalla on aina lisäksi vähin-
tään yksi erityisesti pelaamiseen suun-
niteltu “pelisähkäri”, jota voi kokeilla tai 
käyttää, jos ei omista omaa sähköpyö-
rätuolia. Myös mailan saa paikan pääl-
tä.

Osallistumismaksu on 10 euroa ja 
se maksetaan paikan päällä. Päivään 
sisältyy lounas.
Ilmoittautumiset 3.9. mennessä ja 
lisätiedot: Saila Luumi, puh. 044 323 
5661, saila.luumi@iki.fi tai Sanna Kal-
mari, puh. 040 703 6614, sanna.kal-
mari@kolumbus.fi

Pyörätuolikoripalloleiri
Sporttiklubin Treeni-hankkeen pyö-
rätuolikoripalloleiri järjestetään 23.–
25. syyskuuta 2011 Liikuntakeskus 
Pajulahdessa, Nastolassa. Treeni-lei-
reillä pääsee tutustumaan lajin saloi-
hin lajin osaajien seurassa ja saa vink-
kejä harjoitteluun sekä liikunnan 
apuvälineisiin.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Vesa 
Sydänmaa, puh. 0400 614 993, vesa.
sydanmaa@careha.com ja Kari Kämp-
pi, puh. 050 5133 220, kari.kamppi@
gmail.com.

Sporttiklubin Treeni-leirit

Kesko-stipendit Ahoselle, Eroselle, Korpijärvelle, 
Himangalle ja Ylä-Sahralle

Atso Ahonen

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Viisi nuorta vammaisurheilijaa sai 
Keskon jo 24. kerran jakaman stipen-
din, joita myönnetään vuosittain lah-
jakkaille nuorille urheilijoille ja tai-
deaineiden opiskelijoille. Tuhannen 
euron stipendi meni sähköpyörätuo-
lisalibandymaalivahti Atso Ahoselle, 
maalipalloilija Eetu Eroselle, jalka-
palloilija Henna-Mari Korpijärvelle, 
ratakelaaja Tuomo Himangalle ja ui-
mari Perttu Ylä-Sahralle.
Atso Ahonen oli viimeinen lukko 
Suomen voittaessa vuonna 2010 his-
toriansa ensimmäisen sähköpyörä-
tuolisalibandyn MM-mitalin, prons-
sin Italian kilpailuista.

Ahonen tähtää jo tiukasti seuraaviin 
arvokilpailuihin, vuoden 2012 EM-
kilpailuihin, jotka pelataan koti-Suo-
messa. Kun maajoukkueryhmä ka-
sataan taas syksyksi kokoon, alkaa 
jatkuvasti tiivistyvä leiritys, joka hui-
pentuu Ahosen toiveiden mukaan 
mitalijuhliin.
Kesko-stipendinsä käyttökohteita 
Ahonen ei ole vielä ehtinyt tarkem-
min miettiä, mutta toiveissa olisi 
päästä hakemaan tuntumaa kovista 
kansainvälisistä peleistä.
- Tekisi mieli lähteä Eurooppaan jo-
honkin kansainväliseen seuratur-
naukseen, jos vain jonkin porukan 
mukana pääsisi matkaan. Kun on 
kahdeksan vuotta jo pelannut, niin 
alkaa lajin suola olemaan nuo kan-
sainväliset pelit. Siellä ei kaikki ole 
niin tuttua, Ahonen pohti.
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Kuopiolainen Mäntykankaan koulu on 
vakiovieras niin kevään kuin syksynkin 
Junior Games -kisoissa. Erityisluokan-
opettaja Liisa Pentikäisen mukaan 
Mäntykankaalta olisi tulijoita Kuorta-
neelle huomattavasti enemmän kuin 
mitä he pystyvät ottamaan matkaan.
– Koulussa on 44 oppilasta ja kaikki 
olisivat halunneet lähteä mukaan. Nyt 
kuitenkin oltiin jo ihan kuljetuskapasi-
teetin äärirajoilla, kun mukaan lähti 15 
lasta, Pentikäinen selvitti.
Viime vuoden Junior Games -syyski-
soihin Jyväskylässä Mäntykangas pys-
tyi osallistumaan koko koulun voimin, 
sillä välimatka Kuopioon oli lyhyempi 
ja kisat vain päivän mittainen koitos. 
Kuortaneelle lähdettäessä jouduttiin 
tekemään karsintaa.
– Pyritään ottamaan aina sellaisia mu-
kaan, jotka eivät olisi hirveän monesti 
aikaisemmin olleet, Pentikäinen sanoi.
– Meillä on Mäntykankaalla siitä on-
nellinen tilanne, että koulu on tukenut 
näitä reissuja, hän jakoi kiitosta.

Kuortaneella koettiin taas 
Junior Games -elämyksiä

Kuortaneella joka huhtikuu järjestettävät Junior Ga-
mes -kevätkisat ovat monelle erityiskoululle jokake-
väinen kiintopiste. Oppilaat pääsevät kesken kou-
luviikon kahdeksi päiväksi reissuun: tapaamaan 
vanhoja kavereita ja tutustumaan uusiin sekä kisaile-
maan eri urheilulajeissa.

Mäntykankaan koulun Janika Juutilainen piti erityisesti kisojen uutuuslajista keilailusta.

Mäntykankaan erityisluokanopettaja Liisa Pentikäinen (kesk.) pitää Junior Games -kisoja 
rankkana, mutta antoisana kokemuksena.

koulun sääntöjen mukaan toimimista 
kuin normaalisti, niin sitä näkee oppi-
laatkin ihan eri valossa. Näillä reissuilla 
tulee sellaisia mukavia ahaa-elämyk-
siä.

Keilailu innosti
Jo aiemmin Junior Games -kevätki-
soissa mukana olleiden salibandyn, 
boccian, maalipallon, puhallustikan ja 
uinnin seuraksi uutena lajina tuli täksi 
vuodeksi mukaan keilailu, joka nousi-
kin heti koululaisten suursuosioon.
– Keilailussa oli mukavaa, kun sai lait-
taa niitä palloja liikkeelle, kertoi kou-
run avustuksella keilannut Siiri Pitkä-
nen Mäntykankaan koulusta.
– Niin ja se, kun sai paljon pisteitä, li-
säsi Janika Juutilainen, joka oli hyvin 
tyytyväinen 97 pisteen saaliiseensa.
Tytöille kisojen kohokohta oli illan bi-
lekeilailu, jossa yhdistyivät uusi suo-
sikkilaji ja ”se kun saa tanssia”.
Kuortaneelle palataan Junior Games 
-kisojen pariin taas ensi keväänä, mut-
ta sitä ennen on vuorossa syksyn Ju-
nior Games -kisat, jotka järjestetään 
Jyväskylän Hipposhallilla 30. marras-
kuuta.

Junior Games -kisojen kaltaiset arjesta 
irrottautumiset antavat paljon paitsi 
koululaisille myös opettajille.
– Kun ei ehkä ole ihan niin tiukkaa 



 Lyhyesti

Sherborne on liikunnan täydennys-
koulutusta liikunnanohjaajille, eri-
tyisryhmien ohjaajille sekä kasva-
tusalan ammattilaisille. Veronica 
Sherbornen kehittelemä liikuntame-
netelmä eli SDM (Sherborne Deve-
lopmental Movement) on kokonais-
valtainen harjoitusmenetelmä, joka 
tukee monipuolisesti motoriikan ja 
sosiaalisten taitojen kehittymistä.
SDM-menetelmä on alun perin ke-
hitetty kehitysvammaisten lasten ja 

aikuisten tarpeisiin, mutta monipuo-
lisuutensa ja muunneltavuutensa 
ansiosta sitä käytetään laajasti sekä 
yleis- että erityisopetuksessa niin 
kouluissa kuin päivähoidossakin. Me-
netelmä soveltuu hyvin myös aikuis-
ten ja iäkkäiden liikuntaan.
VAU järjestää SDM-perus- ja jatko-
kursseja tilauksesta.

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

2011 peruskurssit

Raisio 16.-17.9.
Lisätiedot: karita.toivonen@liiku.fi

2011 jatkokurssit

Oulu 23.-24.9.
Lisätiedot: kirsi.jylha@oamk.fi

Raisio 11.-12.11.
Lisätiedot: karita.toivonen@liiku.fi

Sherborne-koulutusta syksyllä 2011

Toukokuussa julkaistussa Näkövam-
maisen oppilaan koululiikunnan so-
veltaminen -oppaassa annetaan oh-
jeita liikuntatuntien suunnitteluun 
silloin, kun ryhmässä on näkövam-
mainen oppilas. Oppaassa käydään 
läpi näkövamman vaikutuksia lap-
sen kehitykseen sekä koululiikunnan 
tavoitteisiin, sisältöihin ja arviointiin.
Soveltamisideoita annetaan kaik-
kiin yleisimpiin koululiikuntalajei-
hin. Näkövammaisten omista lajeis-
ta esitellään maalipallo, sokkopingis, 
näkövammaisten futsal, näkövam-
maisten tennis ja tandempyöräily. 
Opas sopii myös harraste- ja kotilii-
kunnan suunnitteluun.
Oppaan on kirjoittanut Jyväskylän 
näkövammaisten koulun liikunnan-
opettaja Satu Niemelä ja kuvittanut 
oppimateriaalisuunnittelija Market-
ta Perttunen. Oppaassa on 86 sivua.
Hinta: 25 euroa.
Tilaukset ja lisätiedot: Jyväskylän 
näkövammaisten koulu, info@jynok.
fi, puh. 014 334 3100.

Uusi opas antaa vinkkejä 
näkövammaisten oppi-
laiden koululiikunnan 
suunnitteluunSuomen Vammaisurhei-

lu ja -liikunta VAU ry on 
ollut mukana valmiste-
lemassa Perheiden tie-
topolku -tietoportaalia, 
joka julkistettiin 10. tou-
kokuuta 2011 osoittees-
sa www.palvelupolku-
malli.fi.
Kyseessä on tapatur-
maisesti vammautu-
neiden lasten ja heidän 
perheidensä tukiyhdis-
tyksen TATU ry:n hanke, 
jonka avulla pyritään tar-
joamaan tietoa perheil-
le, joissa on vammainen 
tai pitkäaikaissairas lapsi 
sekä ammattihenkilöil-
le, jotka työskentelevät 
perheiden parissa. Tie-
donsaannin helpottami-
seksi on koottu yhteen 
tietoa erilaisista lasten 
vammoista ja pitkäai-
kaissairauksista, perheille 
tarkoitetuista palveluista 
sekä toimintapiirissä mu-
kana olevista vammais- ja kansanter-
veysjärjestöistä.
VAU:lla on iso rooli perheliikunnan 
järjestämisessä vammaisille lapsille ja 
nuorille sekä heidän perheilleen. VAU 
paitsi itse järjestää erilaisia perhelii-
kuntatapahtumia Sporttiklubitoimin-
nan kautta myös auttaa tarvittaessa 

perhetapahtumien järjestämisessä. 
VAU oli myös mukana laatimassa vuo-
den 2010 lopulla julkaistuja perhe-
liikunnan vinkkikortteja, jotka ovat 
ladattavissa osoitteesta www.perhelii-
kunta.fi/liikuntavinkit. 
Kortteja voi myös tilata painettuina 
maksutta osoitteesta toimisto@
vammaisurheilu.fi.

VAU mukana uudessa Perheiden 
tietopolku -tietoportaalissa
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TEKSTI: AIJA SAARI PIIRROS: PETTERI TIKKANENVipanat liikkuvat

OHJAAJAVINKKITEKSTI LOTTA HALLANARO
KUVA: AIJA SAARI Tutun liikkeen, pelin tai leikin harjoittelua 

voi piristää uusilla välineillä ja ideoilla. Las-
ten liikuntakerhojen ohjaajat jakavat näil-
lä sivuilla vinkkejä toisilleen.

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

VIPANAVINKKI

Kesä on otollista aikaa havainnoida eläimiä ja ötököitä. Kotona 
voi myös muistella eläintarhassa nähtyjen eläinten liikkumis-
ta. Miten toukka ryömii? Kuinka hyppivät jänis tai heinäsirkka? 
Kuinka kala ui? Miten eroaa pikkulinnun lento haukan laajasta 
kaartelusta? Leikkiin voi ottaa mukaan pikkuleluja, jotka pomp-
pivat ja kierivät. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa mönkiä, ryömiä, 
loikkia, pomppia, sukeltaa tai ”lentää”. Tärkeintä on, että aikui-
nen on itse mukana innostamassa ja liikkumassa lapsen kanssa.

Matki 
eläinten 
liikkumista

Lotta Hallanaro toimii ohjaajana Es-
poon Tapioiden soveltavassa urhei-
lukoulussa ja liikuntaleikkikoulussa. 
Hän vakuuttaa, että kuumat perunat 
on kauden suosituin leikki. Leikki on 
polttopallon sovellus.
– Koska kyse on yleisurheilusta, leik-
kialue rajataan yleensä juoksusuo-
ralle. Lähtöviivat ja maaliviiva (noin 
20 metriä) merkitään opetuskartioil-
la. Polttamiseen käytetään mieluiten 
pehmeitä softpalloja, mutta tennis-
pallotkin käyvät. Leikkijät komen-
netaan lähtöviivalle riviin ja ohjaajat 
aloittavat polttajina. Leikki käynnis-
tyy ohjaajan huudolla ”Kuumat pe-
runat!”. Leikkijät pyrkivät juosten ja 
kelaten etenemään maaliin palloja 
väistellen.   Jos pallo osuu leikkijään, 
hän tulee seuraavassa erässä mu-
kaan polttajaksi, kertoo Hallanaro.
Hallanaro perustelee leikkiä paitsi 
hauskana lämmittelynä, myös hyvä-
nä juoksu- tai kelausharjoituksena.
– On hauska huomata, miten jon-
kun strategiana onkin lähteä liikkeel-
le mahdollisimman hitaasti ja sitten 
spurtata, kun polttajien pallot ovat 
loppu. Tässä leikissä voi voittaa sekä 
nopein että hitain.  

Kuumat perunat

Ohjaajavinkin antaja Lotta Hallanaro valmistuu jouluna fysioterapeutiksi Laurea AMK:sta.
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KuntoillenTEKSTI: JUKKA PARVIAINEN
KUVAT: SOLIA, NINA JAKONEN

Tuen avulla hankitaan myös uusia 
välineitä ja järjestetään erilaisia kou-
lutuksia sekä ollaan mukana useissa 
tapahtumissa. Pelkkä RAY:n tuki ei 
kuitenkaan riitä SOLIA:n toiminnan 
toteuttamiseen, joten VAU panostaa 
vuosittain toimintaan noin 20 000 
euroa.
SOLIA:n välinehankintojen kustan-
nukset ovat vuosittain noin 20 000 
euroa. Yhden käsipyörän tai laskette-
lukelkan maksaessa 5 000-6 000 eu-
roa kappale, ei montaa isompaa vä-
linettä voida vuoden aikana hankkia. 
Tänä vuonna on hankittu suosituim-
pien vanhojen/huonokuntoisten vä-
lineiden tilalle uusia vastaavia. Esi-
merkiksi nojapyörien valtavan kova 
kysyntä kuluttaa pyöriä erittäin pal-
jon. Vanhimpia välineitä joudutaan 

huoltamaan lähes jokaisen vuok-
rausjakson jälkeen.

Hyvää palvelua edullisilla 
kustannuksilla
Vuonna 2010 SOLIA:n välineillä oli 7 
404 yksittäistä vuokrausvuorokaut-
ta. Vuokrausvuorokauden kontakti-
hinnaksi tuli 10,70 euroa per vuok-
rausvuorokausi, jos se lasketaan 
koko 79  000 euron Raha-automaat-
tiyhdistyksen tuesta. RAY:n avustusta 
käytetään myös koulutukseen ja ta-
pahtumien järjestämiseen, joten to-
dellinen vuokrauksen kontaktihinta 
koostuu välinehankinnoista ja vuok-
raamotoimintaa käytännössä pyörit-
tävien SOLIA:n yksiköiden kuluista. 
Pelkästään vuokraamotoimintaan 

Välinevuokrausta pienillä rahoilla
Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA:n vuo-
sittainen Raha-automaattiyhdistyksen tuki on ollut 
muutaman vuoden noin 80 000 euron tasolla. Tuella 
on palkattu SOLIA:lle täysipäiväinen työntekijä sekä 
neljä yksikköä eripuolille Suomea.

ja välineisiin budjetoidusta rahasta 
yksittäisen vuokrausvuorokauden 
kontaktihinta on vain 4,30 euroa per 
vuorausvuorokausi, joka on palvelun 
laajuuteen ja laatuun nähden erittäin 
halpa hinta.
Välineitä käytettään myös erilaisissa 
tapahtumissa, joita vuonna 2010 oli 
yli 50 ja niissä kävijöitä oli arviolta yli 
1 100 henkilöä. Tapahtumissa tavoi-
tettujen henkilöiden kontaktihinta 
on jotakuinkin sama kuin vuokraus-
vuorokausienkin, sillä tapahtumiin 
on SOLIA:n toiminnassa kohdennet-
tu vuosittain vain noin 3 000 euroa. 
Tämän lisäksi SOLIA:n välineitä käy-
tetään laajasti SOLIA:n toimintayksi-
köissä kuntoutuksen tukena, joka ei 
näy vuokrausvuorokausitilastoissa. 
SOLIA siis tuottaa hyvää palvelua ver-
rattain edullisilla kustannuksilla.
SOLIA ei rahoita toimintaansa vuok-
raustoiminnalla. Vuokraushinnat 
ovat erittäin edullisia ja niillä pyri-
tään kattamaan osa välineiden huol-
tokuluista. Liikkuja saa siis edullisesti 
käyttöönsä välineitä oman liikkumi-
sen ja kuntoutuksen tueksi. Välineen 



42

Info

Kuntoillen

Tue SOLIA:n 
toimintaa!
Jos olet kiinnostunut tukemaan 
SOLIA:n toimintaa, niin otamme 
mielellämme vastaan ehjiä urhei-
lun ja liikunnan apuvälineitä. Mi-
käli haluat lahjoittaa esim. 50-vuo-
tissyntymäpäivärahasi hyvään 
tarkoitukseen. 
Olemme myös välittäneet muu-
taman lahjoituksena saadun van-
han kelaustuolin ja käsipyörän tu-
leville huippuvammaisurheilijoille 
pitkäaikaislainaan. 
Näin vanhat hyväkuntoiset väli-
neet eivät jää pölyttymään kome-
roihin ja autotalleihin.

vuokraaminen saattaa liikkujalle olla 
sysäys oman välineen hankkimi-
seen, jolloin hankintaa edeltävä vä-
lineen kokeilu tuo helpotusta ja var-
muutta kalliisiin välinehankintoihin.
SOLIA:n haaste tulevina vuosina 
tulee olemaan kasvavaan vuok-
rausvuorokausien pyyntöön vas-
taaminen ja samalla välineistön 
kehittäminen ja uusiminen. Alku-
vuosina hankittujen välineiden elin-
kaari alkaa jo vanhimpien käytössä 
olevien välineiden osalta olla tiensä 
päässä ja paine uudistaa välineistöä 
on suuri. Välineistö myös kehittyy, 
jolloin uusien ratkaisujen mukaan 
saaminen palvelee vuokraajia uusi-
en kokeilumahdollisuuksien kautta.
Jo nyt erittäin alhaisten kontaktihin-
tojen ja tulevien välinehankintapai-
neiden vuoksi SOLIA:n toiminnan 
kehittäminen ja laajentaminen tu-
lee tarvitsemaan lisätukea. SOLIA on 
saanut lahjoituksena välineitä, joilla 
voidaan joissain tapauksessa uudis-
taa välineistöä, mutta lisää tarvitaan. 
SOLIA ottaa mielellään vastaan myös 
hyväkuntoisia käytettyjä välineitä, 
jotka ovat saattaneet jäädä tarpeet-
tomiksi. Näin välineistö saadaan uu-
destaan aktiiviseen käyttöön.

www.välineet.fi
Välineet.fi –verkkopalvelun aloitta-
minen vuonna 2010 on auttanut vä-
linetoimijoita keskittämään tietoa. 
Liikunta- ja toimintavälineiden käyt-
täjät löytävät entistä paremmin tie-
toa välineiden saatavuudesta sekä 
niitä vuokraavista ja lainaavista ta-
hoista. Välinetietoisuuden lisäänty-
minen luo myös lisää kysyntää, johon 
kaikkien välineet.fi-palveluun mu-
kaan tulleet tahot ovat sitoutuneet. 
SOLIA vastaa myös osaltaan tästä ke-
hityksestä ja toimii yhdessä Maliken 
ja Pajulahden Soveltavan liikunnan 
osaamis- ja resurssikeskuksen kans-
sa välineet.fi-palvelun pääkoordinoi-
jana.
SOLIA:lla on neljä yksikköä eri puolil-
la Suomea: Rovaniemellä, Kuopiossa, 
Maskussa ja Helsingissä. Valtakunnal-
linen kattavuus on kohtuullisen hyvä 
ja verkostoa täydentävät Maliken ja 
Pajulahden apuvälinetoimintapis-
teet. SOLIA:n Kuopion yksikön työn-
tekijä vaihtui, kun pitkään SOLIA:ssa 
mukana ollut Anu Hämäläinen siir-
tyi muihin haasteisiin. Hänen tilal-
leen Kuopion yksikön vetäjäksi tuli 
Mirva Kääriäinen ja hänen oikeaksi 
kädekseen Panu Pihlajakari. Mas-

kun yksikössä Anna Hillgren sai pa-
rikseen Mikko Jalosen, kun Riikka 
Stenros jäi pois SOLIA:n hommista. 
Kaikki SOLIA:n toimintayksiköt jat-
kavat kuitenkin samalla tavalla kuin 
ennenkin henkilövaihdoksista huoli-
matta.
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Kuntokuu on VAU:n harrasteliikun-
tatuote, joka antaa liikkujalle työka-
lun oman liikkumisen seuraamiseen. 
Kuntokuun kuntokortin täyttäminen 
motivoi liikkumaan ja seuraamaan 
omia liikuntatottumuksia kunto- ja 
terveysliikunnan kannalta.
Suomalaiset liikuntasuositukset suo-
sittavat liikkumaan reippaasti vähin-
täänkin 2,5 tuntia viikossa ja teke-
mään lihaskuntoharjoitteita kahdesti 
viikossa (lähde: UKK instituutti).
- Kuntokuu muuttaa liikunnan har-
rastamisen näkyväksi ja kertoo hel-
posti oman liikkumisen tason. Kunto-
kuussa ei ole tarkoituksena kilpailla 

Syyskuu, Kuntokuu!
Syyskuussa liikutaan ja 
kuntoillaan urakalla, sil-
lä kuukausi on nimetty 
VAU:n Kuntokuuksi. Ta-
voitteena on saada ihmi-
set liikkumaan ja seuraa-
maan omaa liikkumista.

liikkumisen määrällä, vaan muistut-
taa ja motivoida liikkumaan omien 
edellytysten mukaan, kertoo VAU:n 
harrasteliikunnan toimialapäällikkö 
Teemu Lakkasuo.
Kuntokuuta vietetään kahdesti vuo-
dessa: syyskuussa ja helmikuussa. 
Kuntokuuhun voi osallistua kunto-
kortilla, johon kerätään liikuntasuo-
rituksista merkintöjä. Palauttamal-
la Kuntokuun kuntokortin liikkuja 
osallistuu arvontaan ja saa osallis-

tumistarran, jonka voi liimata Kun-
tokuu-diplomiin. Kuntokuuhun 
osallistuneiden kesken arvotaan lah-
jakortteja sekä muita liikunnallisia 
palkintoja.
Kuntokuun materiaalitilaukset: 
Tiina Siivonen, tiina.siivonen@vam-
maisurheilu.fi, puh. 040 833 4869.
Lisätiedot: Teemu Lakkasuo, puh. 
040 565 1001, teemu.lakkasuo@
vammaisurheilu.fi, www.vammaisur-
heilu.fi.

Liikuntaopas ohjeistaa munuais-
ten vajaatoimintaa 
sairastavia

Bocciapalloja
Bocciapallot Peli-Plastista:
-  viralliset ulkopallot 
 85 euroa/sarja
-  sisäpallot harjoitteluun 
 200 euroa/sarja
Hintoihin lisätään postimaksu. 
Huom! Laskutettaessa laskutus-
lisä 6 euroa.
Tiedustelut: 
Teuvo Hakanen, 
puh 0400 835 465, 
www.muotilomat.fi

Munuais- ja maksaliitto julkisti ke-
säkuun alussa uuden Munuaisten 
vajaatoimintaa sairastavan liikun-
taoppaan. 

Opas sisältää tietoa ja ohjeistus-
ta liikunnasta sekä jumppaohjel-
man tehtäväksi hemodialyysihoi-
don aikana tai kotona.

Oppaan voi ladata Munuais- ja 
maksaliiton sivuilta osoitteesta
www.musili.fi/fin/ajankohtaista.

1. Liikunnan vaikutukset ja ohjeistus    2
 Liikuntapiirakka        2
 Liikutko riittävästi?                                       3
 Liikuntasuosituksia       4 
2. Munuaisten vajaatoimintaa
    sairastavan liikunta      5
3. Dialyysihoidossa olevan liikunta    7
 Hemodialyysi ja liikunta       8
 Peritoneaalidialyysi ja liikunta      9
4. Munuaisensiirron saaneen liikunta  10
5. Ergonominen nostotekniikka   11
6. Hemodialyysin aikana tehtävä jumppa 12
7. Kotijumppa      15

Liikuntaoppaan teksti ja ohjekuvat:
fysioterapeutti Petra Rönkä

Munuaisten vajaatoimintaa 
sairastavan liikuntaopas

www.musili.fi

www.vammaisurheilu.fi
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TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLAKuntoillen

Kun vammaisurheilussa listataan 
vuotuisia osallistujamääriä eri lajien 
kilpailuihin, on boccia suuri yksinäi-
nen. Petankinsukuinen kuulapeli ke-
räsi VAU:n tilastojen mukaan 3  802 
osallistumiskertaa vuoden 2010 ai-
kana, eikä listaan varmasti ole edes 
päätynyt kaikki ympäri Suomea jär-
jestetyt kilpailut.
Turnauksia järjestetään käytännös-
sä joka viikonloppu. Ahkerimmin 
kilpaillaan Etelä-Pohjanmaalla, Sa-
takunnassa ja Pirkanmaalla, mutta 
myös esimerkiksi Itä-Suomessa vis-
kotaan yhä enenevissä määrin va-
jaan 300 gramman painoisia pelipal-
loja maalipallon tuntumaan.
Laji on siinä mielessä kuin pesäpallo, 
että Pohjanmaalla se on lähes pyhä, 
mutta Helsingissä on hiljaista.
– On erittäin hyvä mutta vaikea ky-
symys, miksi näin on, mutta pääkau-
punkiseutu on käytännössä Vantaan 
varassa, pohtii pirkanmaalainen boc-
ciamies Jorma Naroma.
– Yksi syy pääkaupunkiseudun vähäi-
seen toimintaan ja siihen, että isois-
sa kaupungeissa on muutenkin har-
vemmin kilpailuja, voi olla se, että 
salivuorot ovat niin kalliita ja muilla 
lajeilla täytettyjä, hän toteaa.
Mutta kyllä bocciapelureita riittää il-
man helsinkiläisiäkin. Lajissa viehät-
tää ennen kaikkea sen helppo lähes-
tyttävyys. Kuka tahansa voi lyhyellä 
harjoittelulla oppia perusteet ja saa-
da onnistumisen elämyksiä. Täydelli-
seksi bocciapallon hallitsijaksi ei sen 
sijaan pääse vuosikymmentenkään 
treenaamisella, joten haasteiden 
puutteeseen harrastus ei hiivu.
– Harrastepuolelle pääsee helposti 
sisälle, mutta huipputasollahan tämä 
on monen muun lajin tapaan toisto-

Kansansuosikki 
taistelee ikääntymistä 
vastaan
Boccia on helposti sisäistettävä ja äärimmäisen tasa-
vertainen laji, mutta se uhkaa profiloitua pelkästään 
seniorien harrastukseksi. 

Tätä ei bocciaturnauksissa nähdä tar-
peeksi usein: nuoria pelaamassa. Kuva 
kevään Junior Games -kisoista Kuorta-
neelta.

laji, eli vaatii valtavan määrän harjoi-
tusta, maajoukkuepelaaja Naroma 
sanoo.
Boccia on myös tasa-arvon mallilaji.
– Tämä sopii kaikille ikään, sukupuo-
leen ja vammaan katsomatta, vahvis-
taa Päivi Miettinen, vuodesta 1987 
lajia harrastanut porilainen, jota Jor-
ma Naroma tituleeraa Lady Bocciaksi.
Ja sitten on se yhteisöllisyys. Kliseistä 
tai ei, mutta…
– Bocciaporukka on kuin yhtä suur-
ta perhettä. Pelatessa tietenkin ol-
laan napit vastakkain, mutta kentän 
ulkopuolella esimerkiksi koko viikon-
lopun kestävissä turnauksissa viete-
tään majapaikoissa aikaa koko poru-
kalla, eikä jäädä nyhjäämään omiin 
ryhmiimme, Miettinen sanoo.

Nuorison pariin
Bocciassa järjestetään paitsi VAU:n 
alaiset SM-kilpailut myös Eläkkeen-
saajien Keskusliiton ja Eläkeliiton 
omat SM-kilpailut. Tämä jo antaa os-
viittaa siitä, että laji on seniorikansa-
laisten suosiossa. Suuri bocciaperhe 
onkin hieman huolissaan pelaajiston 
yhä kohoavasta keski-iästä.
– Se on sääli, ettei turnauksissa juuri 
näy kouluikäisiä tai edes alle 30-vuo-
tiaita pelaajia, Miettinen myöntää.
Miettinen kertoo, että ylivoimaises-
ti nuorin bocciaa aktiivisesti pelaa-
va pelaaja on 10-vuotias raumalai-
nen tyttö, joka löysi tiensä lajin pariin 
mummonsa kautta. Hänen jälkeensä 
toiseksi nuorin aktiivipelaaja on Miet-
tisen mukaan syntynyt vuonna 1978.
Korjausliikkeiden tekeminen nuor-
ten mukaan saamiseksi on kuitenkin 
aloitettu. Boccia pääsi yhtenä viidestä 
lajista mukaan VAU:n organisoimaan 

lasten ja nuorten kolmivuotiseen 
Sporttiklubin Treeni-hankkeeseen, 
joka saa rahoitusta opetus- ja kult-
tuuriministeriöltä.
Hankkeen tavoitteena on löytää lisää 
harjoittelevia nuoria lajien, tässä ta-
pauksessa boccian pariin. Jorma Na-
roma toimii boccian ”treenarina”, ja 
hänen johdollaan lajia pyritään esi-
merkiksi jalkauttamaan erityiskoului-
hin tulevasta syksystä lähtien.
– Suurin haaste meille on tämä tie-
tokonemaailma. Siellä tietokoneen 
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ääressä kun kaikki voivat tuntea ole-
vansa tasavertaisia, kun ei ole näkö-
yhteyttäkään toisiin, Naroma selvit-
tää.
Hänen ja muun bocciaväen tehtä-
vänä on nyt vakuuttaa mahdollisim-
man moni vammainen nuori siitä, 
että tasavertaisuus toteutuu myös 
bocciakentällä. Mikään tietokonepeli 
ei korvaa aitoa ihmiskontaktia ja sii-
hen yhdistyvää fyysistä aktiviteettia.
Hankkeen alku on Naroman mukaan 
ollut lupaava.
– Keväällä Kuortaneen Junior Games 
-kisoissa bocciaa pelasi ja kokeili noin 
50 koululaista. Heistä jos edes muu-
taman saisi innostettua boccian pa-
riin, niin se olisi jo iso juttu.

Boccia pähkinänkuoressa

– Boccia on yksi liikuntavammaisten henkilöiden suosituimpia harraste- ja 
 kilpaurheilulajeja Suomessa.
–  Laji muistuttaa petankkia, mutta ei ole sen muunnos, vaan varta vasten 
 vammaisille henkilöille suunnattu peli.
–  Peli aloitetaan heittämällä valkoinen maalipallo pelialueelle. Sen jälkeen 
 pelaajat/ parit/joukkueet heittävät vuorotellen pelipallojaan pyrkien saamaan 
 ne mahdollisimman lähelle maalipalloa. Heittovuorossa on se, jonka lähin pallo 
 ei ole lähinnä maalipalloa.
–  Erän voittaa se, jonka lähin pallo on lähimpänä maalipalloa, kun kaikki pallot on  
 heitetty. Hävinnyt joukkue saa nolla pistettä ja voittanut joukkue yhden pisteen  
 jokaisesta pallosta, joka sillä on lähempänä maalipalloa kuin vastustajan lähin
 pallo.
–  Pelaaja voi pelata palloa heittämällä, potkaisemalla, vierittämällä tai käyttämällä 
 vierityskourua ja avustajaa.
 – Bocce ja petanque ovat boccian sukulaispelejä, joista bocce on kehitysvammais-
 ten henkilöiden harraste- ja kilpailulaji ja petanque elinsiirtoväen harrastama laji. 

Info
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Olavi Rautiainen (vas.) ja Joni Jatkonen.

Kuntoillen

Liikunnan ja urheilun harrastaminen 
ovat Olavi Rautiaiselle tärkeitä asioi-
ta. Ennen työkyvyttömyyseläkkeelle 
jääntiä hän teki 28 vuoden työuran 
autonkuljettajana mainosalalla. Ny-
kyään hän pitää Pitäjänmäen Tarmos-
sa jalkapalloilijoiden taloutta silmällä 
ja jäsenrekisterin ajan tasalla. 
Aikoinaan kiekkokoulun eri-ikäiset 
juniorit ja miesten 2. divisioonan jää-
kiekkojoukkue pystyivät keskitty-
mään jääkiekon pelaamiseen, kun 
paperit pysyivät joukkueenjohtajal-
la järjestyksessä. Samoihin aikoihin 
Rautiaisella riitti aikaa kahden nyt jo 
aikuisen lapsen jääkiekko- ja taitoluis-
teluharrastuksen tukemiseen.
- Vanhempien ja seuratoimijoiden yh-
teistyöstä saa hyvän mielen. Hyvä ka-
veripiiri, jossa eri tilaisuuksissa vaik-
ka paistaa makkaraa, on tärkeä asia. 
Olen tehnyt yhteistyötä asialleen 
omistautuneiden ihmisten kanssa. 
Jalkapalloilija Atik Ismail asui silloin 
kotikulmilla ja sai innostumaan myös 
jalkapallokouluun mukaan, Rautiai-
nen muistelee. 
Urheilu ei jäänyt munuaissiirtojen 
jälkeenkään. Toiminta Uudenmaan 
munuais- ja maksayhdistyksen hal-
lituksessa liikuntavastaavana ja ver-
taistukiryhmässä tuo yhteisiä ko-
kemuksia ja antaa mahdollisuuden 
oikeantasoiseen liikkumiseen. 
- Ei voi odottaa, että juuri liikunnan 
aloittaneet sairaat ihmiset tai jo pit-
kään harjoitelleet harrastajat pys-
tyisivät ja haluaisivat tehdä samoja 
asioita. Koska toimin aktiivina vapaa-
ehtoisena, urheilen itse useammassa 
ryhmässä. 
Harrasteliikunnan ryhmät eivät tunne 
organisaatiorajoja. Olavi Rautiaisen 
urheillessa järjestäjäporukka vaihte-
lee. 

- Pelaan petankia Syke ry:n sydän- ja 
keuhkosiirrokkaiden kanssa, Uuden-
maan munuais- ja maksayhdistyk-
sen UUMU:n keilavuoro on Talissa, 
vesijumppa Töölössä ja äijäjumppa 
Konalassa Pitäjänmäen Tarmon van-
hempainryhmän kanssa.  
Harjoittelu on tuonut tulosta. Keilai-
lumenestyksen lisäksi Rautiaisella on 
petanquen parikilpailun EM-kulta ja 
henkilökohtainen pronssi.

Parikeilailussa jämsäläinen 
vuoden urheilija
Tänä kesänä Rautiainen osallistui elin-
siirtourheilussa World Transplant Ga-
mes -kilpailuihin Ruotsissa keilapa-
rinsa Joni Jatkosen kanssa. Jatkonen 
valittiin kotikaupungissaan Jämsässä 
Vuoden urheilijaksi, sillä pari voitti pa-
rikeilailun pronssia maailmanmesta-
ruustasolla vuonna 2009 ja on sijoit-
tunut myös EM-hopealle.

TEKSTI: OUTI LINDROOS
KUVA: JUHA OJASTENMäKI

Urheilija monella tavalla 
– vanhempi, vertainen ja kilpaurheilija
Olavi Rautiaisen jatkoaika elämässä on ollut täysipai-
noista. Elinsiirtoväen parikeilailussa Rautiaisella on 
meriittejä MM-tasolla. Hän tekee vapaaehtoistyötä 
kuntoliikunnan parissa ja pitää samalla itsestään hy-
vää huolta.

-Parini on nuori ja olemme molem-
mat myös kuulovammaisia ja toivon, 
että hän saisi menestyksen myötä in-
toa harjoitteluun ja sitä kautta onnis-
tumisia.
Rautiainen kertoo, että jokainen elin-
siirtourheilija on kilpailemaan pääs-
tessään jo voittaja.
- Tässä porukassa tunnemme hyvin 
toisemme. Olen saanut henkilökoh-
taisia viestejä mm. Irlannista ja on 
hauskaa tavata pian tuttuja kilpa-
kumppaneita. Kilpailut ovat lämmin-
henkisiä ja ajatustavaltaan terveitä, 
sillä aina ei oteta turhan tosissaan ja 
myös vastustajaa muistetaan kannus-
taa. 

Toimintaa kykyjensä 
mukaan
Olavi Rautiainen on saanut kaksi 
munuaissiirrettä. Ensimmäinen oli 
omaissiirto äidiltä vuonna -76 ja toi-
nen siirto tehtiin -91. Ne vaikuttavat 
jonkun verran myös lajivalintaan. 
- En voi osallistua lajeihin, joissa on 
mahdollisuus iskuihin tai tärähdyk-
siin. Veteraanikiekkoa en voi pelata 
näistä syistä ja näin autan kaverei-
ta olemalla heidän rahastonhoitaja-
naan. 
Elinsiirron saaneiden urheiluharras-
tajien määrä on Suomessa melko 
pieni ja varsinkin nuoria kaivataan 
mukaan. Kesäkuun World Transplant 
Games -kilpailuihin Göteborgiin läh-
ti 31 urheilijan joukkue. Uudenmaan 
munuais- ja maksayhdistyksessä 
Uumu ry:ssä on noin 1200 jäsentä ja 
liikuntaryhmissä on mukana 45-50 
henkilöä. Tämän lisäksi osa kuntoilee 
omaehtoisesti.
- Pienet vertaisryhmät pysyvät avoi-
mina uusille lajeille. Olen halunnut 
tuoda harrasteryhmiin matalakyn-
nysmäistä tapaa ajatella, jotta aloitta-
minen olisi helpompaa. VAU:n piirissä 
on järjestetty koulutusta erilaisiin toi-
mijarooleihin. Liikunta tarvitsee va-
paaehtoisia, Rautiainen sanoo koke-
muksesta.
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Svenska sidor ÖVERSÄTTNING AV SVENSKA SIDOR åSA öHRMAN

VAU:s fullmäktige sammanträdde
Fullmäktige för Finlands Handikap-
pidrott och -motion VAU r.f. sam-
manträdde i Helsingfors lördagen 
den 7 maj 2011. På mötet behand-
lades stadgeenliga ärenden, bland 
annat årsberättelsen och bokslutet 
för år 2010, som visade ett överskott 
på 129 072,16 euro. På fullmäktiges 
möte godkändes också verksam-

hetsplanen och budgeten för inne-
varande år.
På mötet tillsattes en nominering-
skommitté och till medlemmar i 
kommittén utnämndes Irja Peso-
nen, Jari Mikola, Helena Suosalmi 
och Yrjö Viitikko.
Fullmäktige kompletterade även 
styrelsens sammansättning och i 

stället för Suvi Helanen, som avgick 
under styrelseperioden, valdes till 
styrelsemedlem Marko Suhonen 
från St:Michel.
Nuvarande fullmäktige avslutar sin 
mandatperiod våren 2012. Samti-
digt ordnas också VAU:s första för-
bundsmöte.

September, Motionsmånad!
I september motionerar och idrot-
tar vi för fulla muggar. September 
har nämligen utsetts till VAU:s Mo-
tionsmånad. Syftet är att få männis-
kor att motionera och följa med sitt 
eget motionerande.
-Motionsmånaden gör motionerin-
gen synlig och visar på ett lätt sätt 
nivån på den egna motionen. Un-

der Motionsmånaden är avsikten 
inte att tävla, utan att påminna om 
och motivera till motion enligt egna 
förutsättningar, berättar Teemu Lak-
kasuo, sektorchef för VAU:s fritid-
smotion.
I Motionsmånaden deltar man med 
ett konditionskort, där motionspres-
tationerna antecknas. Genom att 

returnera Motionsmånadens kondi-
tionskort deltar motionären i en ut-
lottning och får en deltagarsymbol, 
som kan fästas på diplomet för Mo-
tionsmånaden.
Beställning av material i anknytning 
till Motionsmånaden: Tiina Siivo-
nen, tiina.siivonen@vammaisurhei-
lu.fi, tfn 040 833 48 69.

På elitstigen är idrottaren i centrum
Leena Paavolainen, doktor i gymnas-
tik- och idrottsvetenskaper och den 
enda kvinnan i femmanna reformar-
betsgruppen inom elitidrott, önskar 
att Finland år 2020 är det mest fram-
gångsrika landet i Norden. Reformar-
betsgruppen samarbetar intensivt 
med olika idrottsaktörer och drar upp 
riktlinjer för nödvändiga utvecklings-
mål och diskussionsämnen ur elitid-
rottens perspektiv. Arbetsgruppen 
tillsattes av Olympiakomittén i juni 
2010 och fick till sin uppgift att för-
nya strategiska principer som siktar in 
på en målinriktad internationell fram-
gång inom elitidrott och funktionella 
ansvarsområden mellan aktörerna. 
Målet är att den finländska elitidrot-
ten till sina etiska principer är hållbar 
och att träningskunnandet är högk-
lassigt och internationellt sett kon-
kurrenskraftigt.
I arbetsgruppen ingår förutom Paa-
volainen också Tapio Korjus, Mika 
Kojonkoski, Jukka Pekkala och Antti 
Paananen. Arbetsgruppen vill betona 
att reformerna inte görs först i fram-
tiden. Reformarbetet pågår redan nu.

-Ett samarbete genererar kunnande 
och det är något vi strävar efter nu. 
Tillsammans kan vi finna sådant som 
möjliggör hjälp för idrottaren och 
tränaren. Redan 50 grenförbund har 
påbörjat arbetet med en modell för 
en karriärstig som siktar mot elitid-
rott. I detta arbete har reformarbets-
gruppen gett idéer och energi, berät-
tar Paavolainen.

-Min tankevärld är sådan att jag ta-
lar om idrottare med ett stort I. Inom 
handikappelitidrott kan karriärstigen 
vara olika lång, eftersom ett funktion-
shinder kan inträffa först vid senare 
ålder och valet av gren likaså. Olikhe-
ter och individuella skillnader finns, 
men på stigarna finns också många 
gemensamma grunder, exempelvis 
likheter mellan olika grenar.
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VAU finns nu 
på Facebook
Finlands Handikappidrott och 
-motion VAU r.f. har öppnat egna 
Facebook sidor. På VAU:s Face-
book sidor finns aktuell infor-
mation om handikappidrott och 
handikappmotion. På sidorna 
kan man även ge kommentarer 
och diskutera med andra som är 
intresserade av samma saker. Väl-
kommen med!

Special Olympics familjeläger
Finlands Handikappidrott och -motion 
VAU r.f. ordnar det första Special Olym-
pics familjelägret i Liikuntakeskus Paju-
lahti i Nastola 30.9—2.10.2011. Famil-
jer med ett barn eller en ungdom med 
utvecklingsstörning i åldern 6—20 
år kan anmäla sig till lägret. Lägret är 
avsett för hela familjen. På lägret får 
deltagarna bekanta sig med Special 
Olympics familjeverksamhet och får 
idéer om motion som passar familjens 
vardag.
Lägret består av utfärder och valfria 
workshopar, exempelvis ett Sporttorg, 
aktivitetsstationer, övernattiningslä-
ger och en cykelverkstad. På lägret er-
bjuds föräldrarna eget Special Olym-
pics program. För yngre barn och 

ungdomar ordnas separat kvällspro-
gram. Som assistenter verkar stude-
rande från Arcada.
Avgifter: Helpension 100 euro/vuxen 
och 80 euro/barn (6—16 år). I avgiften 
ingår logi och måltider (morgonmål, 
lunch, middag, lätt kvällsmåltid fre—
lör).
Anmälningar: På VAU:s webbtjänst 
senast 2.9 på adressen www.vammais-
urheilu.fi/fin/vau/special_olympics. 
Platserna reserveras i anmälningsord-
ning. 
Arrangörer och instruktörer: Finlands 
Handikappidrott och -motion VAU r.f., 
Malike, Liikuntakeskus Pajulahti, FDUV 
(Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) 
och Arcada.

Judokan Päivi Tolppanen och cyk-
listen Arttu Mäkinen bildar ett id-
rottspar, som förstår varandra väl. 
Då det är fråga om träning, gäller 
inga halvmesyrer. En bakgrund i 
goalball förenar även Tolppanen 
och Mäkinen, som är bosatta i Hy-
vinge. De tillhörde länge Finlands 
landslagsring och ingick samti-
digt i världens goalballelit, men 
bägge drogs till individuella gre-
nar. Ingen av dem ångrar sitt byte 
av gren, trots Finlands stora fram-
gång i goalball under senaste tid.
-För tillfället vurmar jag inte för 
att ta itu med goalball igen. Cyk-
ling är min grej, säger Arttu Mäki-
nen.
-Cykling påstås vara en individuell 
gren, men cykling kan nog även ses 
som ett teamarbete. Inbördes ke-
min är viktig, man sitter nämligen 

Tolppanen och Mäkinen fann sina egna grenar

på samma cykel och tar sig fram i sam-
ma takt, resonerar Mäkinen.
Päivä Tolppanen medger att det 
grenbyte som hennes man gjorde, 
gav en liten vink om att hon själv 
kunde pröva på någon individuell 

gren i stället för goalball. Beslutet 
att börja med judo 2007 var nog 
helt hennes eget. Tolppanen blev 
medlem i Hyvinkään Judoseura, 
och det beslutet har hon aldrig ån-
grat.
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Näkövammaisten Maailmankisat järjestettiin 1.-10. huhtikuuta 2011 Turkin Antalyassa. Judoka Jani Kallunki (toinen vas.) 
tuuletti voittoaan alle 66 kg:n sarjassa. Finaalissa voitto irtosi Algerian Sid Alista (vas.) 7-0 uhrautumisheitolla.
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n valtuusto ko-
koontui lauantaina 7. toukokuuta 2011 Helsingissä. koko-
uksessa käsiteltiin sääntömääräisinä asioina mm. vuoden 
2010 vuosikertomus ja tilinpäätös, joka osoitti ylijäämää  
129 072,16 euroa. Valtuuston kokouksessa vahvistettiin myös 
kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
kokouksessa asetettiin ehdollepanotoimikunta ja siihen va-
littiin jäseniksi Irja Pesonen, Jari Mikola, Helena Suosalmi 
ja Yrjö Viitikko.
Valtuusto täydensi myös hallituksen kokoonpanoa ja kesken 
hallituskauden eronneen Suvi Helasen tilalle hallituksen jä-
seneksi valittiin Marko Suhonen Mikkelistä.
nykyinen valtuusto päättää toimikautensa keväällä 2012,  
jolloin myös järjestetään VAU:n ensimmäinen liittokokous.

VAU:n valtuusto 
kokoontui

Piia Korpi on aloittanut 1. toukokuuta 2011 VAU:n määräai-
kaisena koulutuskoordinaattorina (1.5.2011–31.1.2012). Piia 
toimii osana nuorisotiimiä vastaten koulutusten suunnitte-
lusta. Piia kartoittaa tammikuun loppuun mennessä myös 
VAU:n lajeissa toimivien ohjaajien, valmentajien ja muiden 
toimijoiden osaamisen ja koulutustarpeet.
Anu Lönnrot työskentelee nuorisotiimin tapahtumakoordi-
naattorina toukokuusta lokakuun loppuun 2011. kesän aika-
na Anu vastaa Sporttileireistä sekä elokuussa nastolassa jär-
jestettävistä pohjoismaisista nuorten nBU-kilpailuista.
Yhteystiedot:
koulutuskoordinaattori Piia korpi, puh. 044 767 1368, 
piia.korpi@vammaisurheilu.fi.
tapahtumakoordinaattori Anu Lönnrot, puh. 040 737 5882, 
anu.lonnrot@vammaisurheilu.fi.

VAU:n nuorisotiimiin 
uusia työntekijöitä

VAU:n uutisia 

VAU:N JÄSENEDUT 2011
VAMMAISURHEILU JA  
-LIIKUNTA -LEHTI 
Vammaisurheilun ja -liikunnan erikois-
lehti jäsenhintaan 20 euroa/vuosi.
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, 
toimisto@vammaisurheilu.fi, 
www.vammaisurheilu.fi

LIIKUN JA KUNTOILEN  
-OPAS 
Liikun ja kuntoilen -opas rohkaisee 
mukaan liikkumaan. Oppaaseen on et-
sitty selkokielistä tietoa siitä miten ta-
sa-arvoinen harrastaminen on mah-
dollista, vammasta huolimatta.
Hinta: VAU:n jäsenille 4 euroa, 
muille 6 euroa.
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, 
toimisto@vammaisurheilu.fi

SOVELTAVAN LIIKUNNAN  
APUVÄLINEET -KIRJA
Soveltavan liikunnan apuvälineet -kir-
jaan on koottu keskeisimmät liikunta-
välineet ja niiden käyttötarkoitukset 
esimerkein. kun välineet ovat tuttuja, 
voi niiden käytöstä tulla luonteva osa 
liikuntaharrastusta. kirjan kirjoittajat 
ovat soveltavan liikunnan asiantunti-
joita.
Hinta: VAU:n jäsenille 6 euroa, muille 
10 euroa.
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, 
toimisto@vammaisurheilu.fi

PALKINTOJA  
JÄSENETUHINTAAN
VAU ja Palkintotukku Oy ovat yhdessä 
suunnitelleet palkintokokoelman, jos-
sa palkinnot on yksilöity VAU:n omiksi 
tuotteiksi VAU:n logoa käyttäen.
1) Mitali D30, Hinta: 2,40 euroa/kpl, 
sisältäen 20 kaiverrusmerkkiä.
2) Numeropatsaat 1/2/3, Hinta: 5,40 
euroa/kpl, sisältäen kaiverruksen.
3) Pokaali 11870, Hinta: 42 euroa/3 
pokaalin setti, sisältäen laattakaiver-
rukset.
Toimituskulut: mitalit enintään 40 kpl: 
5 euroa/lähetys, muut tuotteet ja mita-
lit yli 40 kpl: 11 euroa/lähetys.
Tilaukset: Palkintotukku Oy, Teolli-
suuskatu 21, 00510 Helsinki, puh.(09) 
728 7330, myynti@palkintotukku.fi, 
www.palkintotukku.fi.

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

ALENNUKSIA  
TEVELLASTA
Tevella Oy:n normaalihintaisista tuot-
teista -10% alennus – ei koske säästö- 
ja nettohintaisia tuotteita (VAU:n jäse-
nyys mainittava tilattaessa).
Tilaukset: Tevella, puh. (03) 380 5300, 
www.tevella.fi.

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

TEOSTO JA GRAMEx 
-SOPIMUS
SLU on solminut Teoston ja Gramexin 
kanssa sopimuksen järjestäytyneessä 
liikuntatoiminnassa julkisesti esitettä-
vän musiikin tekijänoikeuskorvausten 
hoitamisesta.  Sopimuksen sisältö kat-
taa myös kaikki VAU:n jäsenet. Musiikin 
julkinen esittäminen järjestäytyneen 
liikuntatoiminnan osalta on vapaata. 
Sopimukset ovat voimassa 31.12.2012 
asti. kaikesta tallentamisesta pitää so-
pia erikseen Teoston ja Gramexin kans-
sa.
Lisätiedot: http://www.slu.fi/jasen-
jarjestoille/sopimukset_musiikin_
julkisesta_e/
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jUDO
Näkövammaisten  
nuorten judoleiri
kuusankosken judoseura järjestää näkövammaisten nuorten 
judoleirin 2.–4. syyskuuta 2011 Liikuntakeskus Pajulahdes-
sa, nastolassa. neljättä kertaa järjestettävä leiri on tarkoitet-
tu niin aloitteleville kuin jo pidempään harrastaneille näkö-
vammaisille judokoille. Aiempi kokemus judon parista ei ole 
välttämätön. Leirillä on oivallinen tilaisuus tutustua lajiin. Ai-
empien vuosien kokemusten perusteella judo sopii kaikille 
näkövammaisille.
Leirillä on myös oheisohjelmaa ja mukavaa yhdessäoloa mu-
kavassa porukassa. Leirin vetäjinä toimivat kuusankosken ju-
doseuran ohjaajien lisäksi judon kilparyhmän kokeneet val-
mentajat.
Osallistumismaksu: alle 17-vuotiaille 30 euroa, yli 17-vuoti-
aille 130 euroa (sis. majoitus ja ateriat, myös aamu- ja iltapa-
lat).
Ilmoittautumiset 31.7. mennessä ja lisätiedot: kuusankos-
ken judoseura ry, kari Tiensuu, kari.tiensuu@pp.inet.fi, puh. 
0400 530 554, www.ksnkjudo.net.

kEILAILU
Keilacupin osakilpailujen haku
keilacupin osakilpailujen haku on käynnissä. Haettavana ovat 
seuraavat kilpailut: kevätkausi 2012 neljä osakilpailua (tam-
mi-, helmi-, maalis- ja huhtikuu), syyskausi 2012 neljä osakil-
pailua (syys-, loka-, marras- ja joulukuu) ja SM-kilpailut 2012 
(toukokuu).
Hakemukset 12.8. mennessä ja lisätiedot: VAU, lajikoordi-
naattori Petri Räbinä, Minna Canthin katu 4 C, 70100 kuopio, 
puh. 050 596 5014, petri.rabina@vammaisurheilu.fi. 

MAALIPALLO
Maalipallotuomarikurssi
VAU järjestää maalipallotuomarikurssin 17.–18. syyskuuta 
2011 kello 9.00 alkaen Liikuntakeskus Pajulahdessa, nasto-
lassa. Tule mukaan mielenkiintoisen harrastuksen pariin! Laji 
sopii sekä miehille että naisille. kotimaassa hankittu tuomari-
kokemus voi johtaa myös kansainvälisille kentille, EM- ja MM-
kilpailuihin sekä aina paralympialaisiin asti.
koulutus on ilmainen. VAU maksaa osallistujien yöpymisen 
Pajulahdessa. Matkakulut ovat omakustanteiset.
Ilmoittautumiset 19.8. mennessä ja lisätiedot: VAU, Timo 
Pelkonen, timo.pelkonen@vammaisurheilu.fi, puh. 050 596 
5015.

VAU:N LAJIUUTISET

PYÖRÄTUOLITAnSSI
Tanssi estoitta 2011
Suomen pyörätuolitanssiliitto ry ja VAU järjestävät Tanssi es-
toitta 2011 -pyörätuolitanssitapahtuman 16.–18. syyskuuta 
2011 Liikuntakeskus Pajulahdessa, nastolassa. Tapahtuma on 
suunnattu kaikille pyörätuolitanssista kiinnostuneille pyörä-
tuolin käyttäjille ja käveleville. Omaa paria ei tarvitse olla.
Tapahtumassa järjestettävän pyörätuolitanssikurssin sisällöt 
koostuvat pari ja -ryhmätansseista. Opettajina toimivat Pet-
ra Skofic (Slovenia) ja Päivi Honkanen. Tapahtumaan kuu-
luvan seminaarin aiheena on pyörätuolitanssin luokittelu, ja 
luennoitsijana toimii IPC:n teknisen toimikunnan luokittelu-
työryhmän johtaja Dorit Sharet (Israel).
Osallistumismaksu: osallistumispaketti 185 euroa/henki-
lö (sis. majoituksen pe-su ja ruokailut perjantain päivällisestä 
sunnuntain lounaaseen sekä kilpailuun osallistumisen), osal-
listumispaketti 155 euroa/henkilö (sis. majoituksen la-su ja 
ruokailut lauantailounaasta sunnuntain lounaaseen sekä kil-
pailuun osallistumisen).
Ilmoittautumiset 17.8. mennessä: tanssitaan@luukku.com, 
puh. 045 3242 100 tai 040 728 1425. Pyörätuolitanssikilpailus-
ta erillinen kilpailukutsu.

SOkkOPInGIS
Sokkopingiscupin  
osakilpailujen haku
Sokkopingiscupin osakilpailujen haku on käynnissä. Haetta-
vana ovat seuraavat kilpailut: kevätkausi 2012 kolme osa-
kilpailu (helmi-, maalis- ja huhtikuu) ja syyskausi 2012 kaksi 
osakilpailua (syys- ja marraskuu).
Hakemukset 12.8. mennessä ja lisätiedot: VAU, lajikoordi-
naattori Petri Räbinä, Minna Canthin katu 4 C, 70100 kuopio, 
puh. 050 596 5014, petri.rabina@vammaisurheilu.fi.

Sokkopingiksen  
harrasteleiri
VAU järjestää sokkopingiksen harrasteleirin 3.–4. syyskuuta 
2011 Helsingissä, Palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä (Marja-
niementie 74). Leirillä opetellaan pelitekniikkaa, tehdään eri-
laisia harjoituksia ja tietysti myös pelataan.
Osallistumismaksu on 40 euroa (sis. opetus, ruokailut ja kah-
vit). Matkat ja majoituksen jokainen leiriläinen maksaa itse.
Ilmoittautumiset 15.8. mennessä ja lisätiedot: Mira-Maria 
Håkansson, puh. 0500 970 050, huiski@iki.fi.

Sokkopingispallot  
vaihtuvat uusiin
Suomessa käytettävät pallot vaihdetaan toisen valmistajan 
palloihin. Syksyllä alkava sokkopingiscup pelataan jo uusilla 
palloilla. Erona palloissa on se, että metallihaulit on vaihdettu 
muovisiin. Uusi pallo pitää selvästi pienempää ääntä. Muuten 
pallon käyttäytymisellä ei ole suurta eroa. Uusia palloja saa 
VAU:n toimistosta.
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, 
toimisto@vammaisurheilu.fi.
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Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry toimisto palvelee 

Jarmo Koivisto
alueellinen yhteyshenkilö (pohjoinen alue, toimintaa 
koordinoidaan Rovaniemeltä)
puh. 040 572 2123, jarmo.koivisto@vammaisurheilu.fi
- pohjoisen alueen aluetoiminnan tukeminen

Maarit Kaari
alueellinen yhteyshenkilö (läntinen alue, toimintaa 
koordinoidaan kauhajoelta)
maarit.kaari@vammaisurheilu.fi, puh. 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

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

Piia Korpi
koulutuskoordinaattori,
puh. 044 767 1368, 
piia.korpi@vammaisurheilu.fi

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

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

AMPUMAURHEILU

KANSALLISEN TRAPIN SM-KILPAILUT
kansallisen trapin SM-kilpailut järjestetään 9.–10. heinäkuuta 
2011 Siilinjärvellä. 
Ilmoittautumiset 2.7. mennessä ja lisätiedot: siura.sporttisaitti.
com.

PISTOOLILAJIEN SM-KILPAILUT
Pistoolilajien SM-kilpailut järjestetään 22.–24. heinäkuuta 2011 
Laukaalla. 
Lisätiedot: www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/sm-kilpailut.

A-TRAPIN SM-KILPAILUT
Automaattitrapin SM-kilpailut järjestetään 29.–31. heinäkuuta 
2011 Siilinjärvellä. 
Ilmoittautumiset 23.7. mennessä ja lisätiedot: siura.sporttisait-
ti.com.

PISTOOLILAJIEN SM-KILPAILUT
Pistoolilajien SM-kilpailut järjestetään 5.–7. elokuuta 2011 Lau-
kaalla.
Lisätiedot: www.ampumaurheiluliitto.fi/kilpailu/sm-kilpailut.

BOccIA

BOccIAN SM-KILPAILUT (HENK.KOHT.)
Seinäjoen Seudun Invalidit ry järjestää boccian ulkokenttien hen-
kilökohtaiset SM-kilpailut 23.–24. heinäkuuta 2011 Skaala Aree-
nalla Seinäjoen nurmossa. kilpailut alkavat lauantaina klo 10.00 
ja sunnuntaina klo 9.00. Osanottovarmistus lauantaina klo 9.00 ja 
sunnuntaina klo 8.30.
Sarjat: luokat 1–3, naiset, yleinen ja seniorit. kilpailuissa on käytös-
sä säännöissä mainitut hyvityspisteet. kilpailuissa pelataan A-finaa-
li (voittaja Suomen mestari) ja B-finaali.
Osallistumismaksu: 15 euroa/henkilö, maksetaan Seinäjoen Seu-
dun Invalidit ry:n tilille: EPOP 541901-423007.
Ilmoittautumiset 8.7. mennessä kirjallisesti ja lisätiedot: Raimo 
nevanen, koulukatu 50 B 19, 60100 Seinäjoki, raimo.nevanen@
gmail.com, puh. 040 512 7142. Sähköpostilla ilmoittautuneille lä-
hetetään kisainfo n. viikkoa ennen kilpailuja.
Majoitus: kurikan Pitkäjussi, varaukset markoyk@gmail.com. 
Huom! Sitovat varaukset mielellään heti, mutta viimeistään 14.6., 
jonka jälkeen peruutukset ovat maksullisia (50% hinnasta 10.7. as-
tin ja 100% sen jälkeen). Huoneiden hinnat: 1hh 72 euroa/vrk/h, 
2hh 89 euroa/vrk/h, 3hh (lisävuode) 114 euroa/vrk/h. Seinäjoel-
la on samanaikaisesti vauhtiajokilpailut, jonka vuoksi huoneiden 
hinnat Seinäjoen läheisyydessä ovat korkeat ja hotellit jo pitkäl-
ti varattuja. Hotelli Fooninki, nurmo, puh. (06) 421 7700 (1 km ki-
sapaikalle). Hinta 47,50 euroa/hlö. Huoneita rajoitetusti, varaukset 
mahdollisimman pian. Varauksen yhteydessä mainitse ”bocciakil-
pailut”, EP:n Matkailu, puh. (06) 420 9091, hoitaa Seinäjoen hotelli- 
ja muita yöpymispaikkojen varauksia, Sokos Hotel Lakeus, Seinäjo-
ki, puh. 010 764 8000: 1hh 119 euroa/vrk/h, 2hh 139 euroa/vrk/h, 
Sokos Hotel Vaakuna, Seinäjoki, puh. 010 764 7000: 1hh 109 euroa/
vrk/h, 2hh 129 euroa/vrk/h, Cumulus, Seinäjoki, puh. (06) 418 6111: 
1hh 108 euroa/vrk,/h 2hh 133 euroa/vrk/h, Lapuahovi, Lapua, puh. 
(06) 433 7300, n. 26 km: 1hh 79-89 euroa/vrk, 2hh 89-98 euroa/vrk, 
3hh 118-135 euroa/vrk, 4 hengen huoneisto 40-45 euroa/vrk/hlö, 
lisävuode 25 euroa, Gasthaus Tiitu, Lapua, puh. (06) 433 8500, n. 26 
km: 1hh 50 euroa/vrk, 2hh 60 euroa/vrk, lisävuode 25 euroa, Simp-
siön Mökit, Lapua, puh. 050 036 7876, n. 26 km: hinnat 90-195 eu-
roa/mökki, majoittua voi 5-20 hlöä/mökki. Ei aamupalaa, ei laka-
noita ja pyyhkeitä, Herralan kortteeri, Ilmajoki, puh. (06) 419 1260/

nelli Hemminki, n. 20 km: 20 euroa/hlö. Ei aamupalaa, ei petivaat-
teita ja pyyhkeitä.

HÄRMÄN KESÄBOccIA (PARI)
Härmäin Invalidit ry järjestää avoimet boccian parikilpailut 
30. heinäkuuta 2011 klo 9.00 alkaen Alahärmän keskusurheilu-
kentällä (Pirintie 12).
Sarjat: yleinen ja naiset (hyvityspisteet eivät ole käytössä).
Osallistumismaksu: 13 euroa/pari, maksetaan tilille 474010-
221569.
Ilmoittautumiset 25.7. mennessä ja lisätiedot: Pentti Suomalai-
nen, pentti.suomalainen@netikka.fi, puh. 040 524 3410. 
kilpailupaikalla on kanttiini. Omat pallot ja mitat mukaan.

BOccIAN SM-KILPAILUT (JOUKKUE JA PARI)
Etelä-Saimaan Invalidit ry järjestää boccian joukkueiden ja 
parien ulkokenttien SM-kilpailut 13.–14. elokuuta 2011 
Lappeenrannan kisapuiston tekonurmikentällä (kisakatu 9). 
joukkuekilpailu alkaa lauantaina 13.8. klo 9.30 ja parikilpailu sun-
nuntaina klo 9.00. Osanottovarmistukset alkavat molempina päi-
vinä klo 8.30. Varmistuksen yhteydessä on ilmoitettava mihin 
luokkaan joukkueen/parin pelaajat kuuluvat hyvityspisteiden mer-
kitsemistä varten.
Sarjat: joukkue- ja parikilpailussa: naiset, yleinen ja luokat 
1–3. Luokkaan 1–3 kuuluvien pelaajien ei tarvitse kuulua 
samaan yhdistykseen. Hyvityspistejärjestelmä on käytössä.
Osallistumismaksu: 21 euroa/joukkue ja 16 euroa/pari, makse-
taan Etelä-Saimaan Invalidit ry:n tilille SHB 313130-1208008.
Ilmoittautumiset 25.7. mennessä: Etelä-Saimaan Invalidit ry, Mi-
konsaarentie 15, 53300 Lappeenranta, Päivi Huhtiniemi, puh. 0400 
987 346, paivi.huhtiniemi@esitsto.inet.fi. 
Ottelujärjestys arvotaan ilmoittautumisten jälkeen.
Majoitus: Loma- ja kokoushotelli Marjola, Marjohovi 82 euroa/
vrk/2hh, sis. aamiaisen, lisävuode 15 euroa, Maisema 68 euroa/
vrk/2hh, sis. aamiaisen, lisävuode 15 euroa. Myyntipalvelu, puh. 
(05) 4524 160 tai myynti@marjola.fi. Majoitusvaraus 12.7. mennes-
sä. Sokos Hotelli Lappee, 85 euroa/vrk/2hh, sis. aamiaisen, lisävuo-
de 15 euroa. Sokos Hotels myyntipalvelu, puh. 010 762 1000, lap-
pee.lappeenranta@sokoshotels.fi. Majoitusvaraus 12.7. mennessä, 
mainitse SM-boccia.
Lisätiedot: Marjatta Hirvikallio, puh 040 776 6388, luokitus: Marko 
Yli-kleemola, puh. 045 1265 974. Omat pallot mukaan. kilpailualu-
eella kahvio ja mahdollisuus ruokailuun.

VII KIVIKYLÄ-TURNAUS (JOUKKUE)
Boccian perinteinen sisäpalloilla pelattava syyskauden avaus, jouk-
kueiden VII kivikylä-turnaus järjestetään 3. syyskuuta 2011 klo 
9.00 alkaen Raumalla (Uotilan ala-aste ja palloiluhalli). Osanoton 
varmistus 8.30 ala-asteella (Siilotie 2). kilpailu on kaikille avoin.
Sarjat: A (yleinen), B (naiset) ja C (luokkien 1–3). B- ja C-sarjan voit-
tajat pääsevät jatkoon pelaamaan rahapalkinnosta A-sarjan par-
haiden kanssa.
Voittajajoukkue saa 300 euroa, joka maksetaan yhdistyksen tai pe-
laajan tilille. Sarjojen kolme parasta joukkuetta palkitaan mm. kivi-
kylän maukkailla tuotepalkinnoilla.
Osallistumismaksu: 18 euroa/joukkue, maksetaan Rauman Inva-
lidit ry:n tilille 563000-20269400.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 26.8. mennessä ja lisätiedot: Marko 
Ylikleemola, koivulankatu 16, 26200 Rauma, markoyk@gmail.com, 
puh. 045 1265 974. kilpailupaikalla ruokailumahdollisuus. Omat 
pallot mukaan.

BOccIAN AVOIMET JOUKKUEKILPAILUT
Lempäälän Eläkkeensaajat ry järjestää avoimet boccian joukkue-
kilpailut 17. syyskuuta 2011 klo 9.30 alkaen Lempäälässä (kuljun 
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koulu, Tampereentie 262).
Sarjat: yleinen ja naiset. jos naisten sarjaan ilmoittautuu vähem-
män kuin kuusi joukkuetta, ne siirretään yleiseen sarjaan.
Osallistumismaksu: 15 euroa/joukkue, maksetaan ilmoittautumi-
sen yhteydessä tilille 522803-414880.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 12.9. mennessä ja lisätiedot: Lem-
päälän Eläkkeensaajat ry, Lasse Mäkinen, Tampereentie 480, 33880 
Lempäälä, puh. 0400 727 898, teemu.makinen2@gmail.com. kilpai-
lupaikalla on mahdollisuus ruokailuun ja kahviin. Omat pallot mu-
kaan.

NOKIA BOccIA (HENK.KOHT. JA PARI)
nokian Invalidit ry järjestää kaikille avoimet sisäpallojen henkilö-
kohtaiset boccia-kilpailut ja luokille 1–3 parikilpailun 24. syyskuu-
ta 2011 klo 9.00 alkaen nokian palloiluhallilla (kankaantaankatu 4).
Sarjat: naiset, yleinen ja seniorit. Tasoitukset luokissa 1–3 ja senio-
reissa naiset 2.p.
Osallistumismaksu: 10 euroa/henkilö ja 12 euroa/pari, maksetaan 
tilille: OP nokia 529309-248753.
Ilmoittautumiset 20.9. mennessä ja lisätiedot: jorma naroma, Ol-
likantie 12 A 1 33960 Pirkkala tai jorma.naroma@gmail.com, puh. 
0400 631 880.kilpailupaikalla on puffetti. Omat pallot ja mitat mu-
kaan. 

ISTUMALENTOPALLO

15. RAUTAVAARA BEAcH VOLLEY
Istumalentopallon 15. Rautavaara Beach Volley -turnaus järjeste-
tään 13. elokuuta 2011 Rautavaaralla. Turnaus on samalla kesän 
kolmas ja viimeinen SM-sarjaturnaus. Istumalentopallon beach vol-
leyn SM-turnaukset ovat kaikille avoimia kilpailuja. Vammaluokitte-
luja ei ole. Turnauksessa on naisten ja miesten sarjat. Pelit pelataan 
alkaen klo 10.00 tai 11.00 joukkueiden määrästä riippuen.
Osallistumismaksu: 35 euroa/joukkue. Maksu suoritetaan kilpailu-
paikalla ilmoittautumisen vahvistamisen yhteydessä.
Ilmoittautumiset 29.7. mennessä ja lisätiedot: Pauli Hakkarai-
nen, pauli.hakkarainen@rautavaara.fi. Ilmoittautumisen yhtey-
dessä tulee kertoa joukkueen nimi, pelaajaluettelo ja yhteystiedot 
(nimi,puhelin, sähköposti).

JOUSIAMMUNTA

JOUSIAMMUNNAN YLEISTEN LUOKKIEN  
SM-KILPAILUT (ULKO)
Tornion jousiampujat järjestää jousiammunnan yleisten luokkien 
ulko-SM-kilpailut 30. heinäkuuta 2011 Torniossa. Ampumamatka-
na on 70 metriä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: seuraa jousiampujain liiton sivujen 
kilpailukalenteria www.jousiampujainliitto.fi/www/kilpailut2011.

JOUSIAMMUNNAN SM-KILPAILUT (ULKO)
jousiammunnan SM-ulkokilpailut järjestetään 7. elokuuta 2011 
Äetsässä. Ampumamatkana 70 metriä. Finaalit ammutaan luokissa, 
joissa osallistujia 4 tai useampia. Harjoitusammunta klo 11.00. kil-
pailu alkaa klo 11.45.
Ilmoittautumiset 1.8. mennessä ja lisätiedot: keijo kallunki, puh. 
0400 456 109, keijo.kallunki@elisanet.fi.

KEILAILU

KEILAcUP 2011–2012, 1. OSAKILPAILU
keilacupin kauden 2011–2012 ensimmäinen osakilpailu järjes-
tetään 17. syyskuuta 2011 klo 11.00 alkaen Vaasan keilahallissa 
(Ruutikellarintie 2). 
kilpailussa noudatetaan kauden 2011–2012 sääntöjä. kaikilla nä-

kövammaisilla keilaajilla tulee olla voimassa oleva luokitus B1–
B4. kilpailuluokat A, B, C, D ja E. kilpailussa keilataan kuusi sarjaa. 
jokaisen luokan kolme parasta palkitaan.Osallistumismaksu: 24 
euroa/keilaaja, maksetaan yhdistyksittäin 1.9. mennessä Pohjan-
maan näkövammaiset ry:n tilille 800019-652885. 
Ilmoittautumiset 1.9. mennessä: Ritva Peltokangas, Itäkunnaan-
tie 2, 68660 Pietarsaari, puh. 0500 159 339, ritva.peltokangas@
pp.nkl.fi, ritva.peltokangas@multi.fi. Ilmoittautumisen yhteydes-
sä mainittava keilaajan nimi ja kilpailuluokka sekä yhteyshenki-
lön nimi ja yhteystiedot. 
Lisätiedot: Ritva Peltokangas, puh. 0500 159 339 ja VAU, Maarit 
kaari, puh. 0400 543 430. 
Ruokailumahdollisuus on keilahallin lähellä Hotelli Silveriassa 
(Ruutikellarintie 4, puh. (06) 3267 604).

MAALIPALLO

SMY cUP 2011 -MAALIPALLOTURNAUS
Suomen Maalipalloyhdistys järjestää yhteistyössä VAU:n kanssa 
kaikille avoimen SMY Cup 2011 -maalipalloturnauksen 3. syys-
kuuta 2011 kello 10.00 alkaen. Turnauspaikka on Leppävaaran 
urheiluhalli Espoossa (Veräjäpellonkatu 6). 
Turnaus pelataan yhtenä sarjana. joukkueiden määrä ratkeaa il-
moittautuneiden pelaajien määrän perusteella. joukkueet ra-
kennetaan ja kokoonpanot julkistetaan ilmoittautumisajan pää-
tyttyä. 
Osallistumismaksu: 20 euroa/pelaaja. Suomen Maalipalloyhdis-
tyksen jäsenmaksunsa maksaneilta jäseniltä maksu on 15 euroa/
pelaaja. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneilta peritään 
5 euron lisämaksu. Maksu maksetaan käteisellä paikan päällä.
Turnauspaikalla on kanttiini, jonka tuotot ohjataan Suomen 
Maalipalloyhdistyksen hyväksi.
Ilmoittautumiset 14.8. mennessä ja lisätiedot: johan Sund-
holm, johan.sundholm@gmail.com, puh iltaisin 040 725 8845.

MELONTA

RATAMELONNAN SPEcIAL OLYMPIcS -KILPAILUT
Vanajaveden Vesikot järjestää ratamelonnan Special Olympics 
-kilpailut 6. elokuuta 2011 Hämeenlinnassa. Melojalla pitää olla 
voimassa vakuutus, joka kattaa myös melontakilpailut (kilpailuli-
senssi) sekä oma kanootti ja kelluntaliivi.
Matka: 200 m kajakkiyksiköllä. Aikataulu selviää lähempänä ki-
soja. Tiedustelut kisoista vesikot@gmail.com  
Lisätiedot: Hilkka Leskinen-nikander, puh. 045 773 04549, hilk-
ka.leskinen-nikander@aina.net.

PYÖRÄTUOLIKORIPALLO

SEURAJOUKKUEIDEN KANSAINVÄLINEN  
PYÖRÄTUOLIKORIPALLOTURNAUS
koripalloseura BC Sisu järjestää seurajoukkueiden kansainvälisen 
pyörätuolikoripalloturnauksen 14.–16. lokakuuta 2011 Porissa.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: bc-sisu.sporttisaitti.com/joukku-
eet/pyoratuolikoripallo/wbt-pori-2011.

PYÖRÄTUOLITANSSI

PYÖRÄTUOLITANSSIN SM-KILPAILUT
Suomen pyörätuolitanssiliitto ry ja VAU järjestävät pyörätuoli-
tanssin SM-kilpailut 18. syyskuuta 2011 kello 14.00 alkaen Lii-
kuntakeskus Pajulahdessa, nastolassa.
Kilpailusarjat: Avoin sarja aloittelijoille (vain vähän tai ei ol-
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lenkaan kilpailukokemusta): Hidas valssi, tango ja foxtrot (seura-
tanssityyliin, 2 min/tanssi). Duo-sarjassa toisen tanssijan on oltava 
pyörätuolin käyttäjä. Parit voivat olla samaa tai eri sukupuolta. kil-
patanssisarja: vakiotanssit: hidas valssi, tango, slow foxtrot, wienin-
valssi ja quick step (1,5 min/tanssi, paitsi wienervalssi 1 min). Duo-
sarjassa molempien tulee olla pyörätuolin käyttäjiä. Parien pitää 
olla mies/nainen-pareja.
kilpailuluokat ovat combi 1 ja 2 sekä duo 1 ja 2. Pukukoodi on siis-
tit vaatteet. kilpailu on tarkoitettu harrastajille, ei tanssin ammatti-
laisille.
kilpailijat luokitellaan ennen kilpailua. Parit luokitellaan luokkiin 1 
ja 2 ylävartalon toimintakyvyn mukaan. Pyörätuolin käyttäjän tulee 
täyttää ns. minimivammaisuuden kriteerit.
Arviointiperusteita: tanssitaan musiikkiin, kunkin tanssin ominai-
sen luonteen näkyminen, parin yhteistyö ja harmonia.
Osallistumismaksu: 5 euroa/henkilö. jälki-ilmoittautumiset 10 eu-
roa/henkilö. Saman viikonlopun tanssikursseille osallistuvilta ei pe-
ritä kisamaksua.
Ilmoittautumiset 17.8. mennessä ja lisätiedot: tanssitaan@luuk-
ku.com, puh. 045 324 2100 tai 040 728 1425, www.pyoratuolitans-
si.fi.
 

PURJEHDUS

VAMMAISPURJEHDUKSEN MESTARUUSKILPAILUT 
SEKÄ SPEcIAL OLYMPIcS -PURJEHDUSKILPAILUT
Vammaispurjehduksen mestaruuskilpailut järjestetään 27.-28. 
elokuuta 2011 Espoon nuottaniemen vesiurheilykeskuksessa. kil-
pailussa noudatetaan ISAF:n purjehduksen kilpailusääntöjä 2009-
2012, Special Olympics purjehduksen kilpailusääntöjä 2008 sekä 
purjehdusohjeita. Purjehdusohjeet annetaan kilpailutoimistosta il-
moittautumisen yhteydessä. Rata-alue on nuottaniemen edustalla. 
Radat vastatuuli-myötätuuli tai kolmioratoja. Ratamerkkeinä käy-
tetään äänipoijuja tarvittaessa. kilpailut purjehditaan 606 veneillä. 
järjestäjällä on tarvittaessa veneitä kilpailijoiden käyttöön.
Luokat: Special Olympics -luokat: Level 1 – purjehtija hoitaa etu-
purjeen, Unified-partneri on kippari, Level 2 – purjehtija on kippari, 
Unified-partneri huolehtii purjeista ja antaa suullisia ohjeita. (part-
neri saa osallistua ohjaamiseen ennalta sovitun aikamäärään mu-
kaisesti), Level 3 – kaksi purjehtijaa hoitaa sekä purjeet että ohjaa-
misen (veneessä mukava oleva valmentaja voi antaa vain sanallisia 
ohjeita). Köliveneluokat: 2 purjehtijan kölivene – kaikki purjehti-
jat ovat vammaisia (tarvittaessa ”valmentaja” veneessä mukana). 3 
purjehtijan kölivene – kaikki purjehtijat ovat vammaisia (tarvittaes-
sa ”valmentaja” veneessä mukana) tai edellä mainittujen luokkien 
yhdistelmä.
Kilpailun aikataulu: 27.8. klo 12.00 ilmoittautuminen kilpailutoi-
mistossa, 13.00 harjoituspurjehdus 1, 14.00 harjoituspurjehdus 2, 
15.00 luokituskilpailu 1, 16.00 luokituskilpailu 2. 28.8. klo 9.00 il-
moittautuminen kilpailutoimistossa, 11.00 I purjehduksen lähtö, II, 
III ja IV purjehdus. Palkintojen jako tulosten laskennan päätyttyä.
Pistelaskenta: Pisteet lasketaan ISAF:n purjehduksen kilpailusään-
töjen 2009–2012 liitteen A, A4-sijalukumenetelmän mukaisesti. Mi-
käli purjehditaan vähintään 3 lähtöä, niin jokaisen veneen heikoin 
sijoitus jätetään pois loppupisteistä.
Osallistumismaksu on 45 euroa/venekunta ja se maksetaan 15.8. 
mennessä tilille: Pursiseura EPS ry 800017-1387434
Ilmoittautumiset 15.8 mennessä: Espoon pursiseura ry, http://eps.
sporttisaitti.com/kilpailutapahtumat/registration_kilpailuilmoit-
tautu/. Ilmoita myös tarvitsetko järjestäjän puolesta partnerin vai 
onko sinulla oma partneri.
Lisätiedot: Erkka Ikonen, eikonen@iki.fi, puh. 044 364 5505.
Järjestäjä: Espoon Pursiseura ry, VAU ry ja Suomen Purjehdus ja 
Veneily ry. 
 

RATSASTUS
VAMMAISRATSASTUKSEN  
KILPAILUHARJOITUKSET 
Pikkupihlajan Ratsastajat ry ja Suomen Ratsastajainliitto järjes-
tävät vammaisratsastuksen kilpailuharjoitukset 4. syyskuuta 
2011 klo 10.00 alkaen Ratsastuskoulu Pikkupihlajassa Tuusulassa. 
kanslia aukeaa klo 9.00. 
kilpailuissa noudatetaan vammaisluokkien osalta SRL:n vam-
maiskilpailusääntöjä. kilpailut ovat kilpailuharjoitukset. kilpailu-
ohjelmat kaikkiin luokkiin saa SRL:n nettisivuilta www.ratsastus.fi.  
Ratsastajan tulee edustaa SRL:n jäsenseuraa, SOG tai muuta yh-
distystä. Ratsastajalla on oltava vakuutus.
kaikki luokat ovat avoimia kaikille vammaisratsastajille myös 
omilla hevosilla. SRL:n luokitusta ei tarvita, joten jokainen voi osal-
listua mihin luokkaan haluaa omien taitojensa mukaisesti.
Vammaisratsastusluokissa hevoset jaetaan etukäteen. Ratsastajat 
saavat kokeilla hevosta 20 min ennen omaa suoritustaan. Hevos-
ten kokeilu ja verryttely tapahtuvat ulkokentällä tai maneesissa 
sen mukaan, millaiseksi kilpailupäivän aikataulu ja sääolot muo-
dostuvat.
kilpailujen johtajana on Susanne Ursin, teknisenä asiantuntijana 
Tarja Altomaa ja Pj-tuomarina Tarja karppinen.
Luokat: luokka 1 (Special Olympics, käyntiohjelma 1), luokka 2 
(Special Olympics, käyntiohjelma 2), luokka 3 (Special Olympics, 
käynti-raviohjelma 1), luokka 4 (Special Olympics, käynti-ravioh-
jelma 2), luokka 5 (Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 1), 
luokka 6 (Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 2), luokka 
7 (ryhmä Ia aloittelijaohjelma 2010), luokka 8 (ryhmä Ib aloittelija-
ohjelma 2010), luokka 9 (ryhmä II aloittelijaohjelma 2010), luokka 
10 (ryhmä III aloittelijaohjelma 2010), luokka 11 (ryhmä IV aloitte-
lijaohjelma 2010 rata B).
Osallistumismaksu: lähtömaksu 10 euroa/luokka, ratsastuskou-
lun hevosilla kilpaileville hevosmaksu 10 euroa/rata, maksetaan 
maneesin kahvion yhteydessä olevaan kilpailukansliaan viimeis-
tään 30 min ennen luokan alkua.
Ilmoittautumiset: 28.8. mennessä Ratsastuskoulu Pikkupihlajaan 
pikkupihlajanratsastajat@gmail.com. Mukaan otetaan 40 ratsuk-
koa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätiedot: Susanne Ursin, puh. 0400 817 706.
kilpailupaikalla on kahvio ja maksullinen ruokailumahdollisuus. 
jos ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avustaja mu-
kanaan. Majoitusmahdollisuus, tiedustelut Ratsastuskoulu Pikku-
pihlaja, puh. 0400 817 706.
Ratsastuskoulu Pikkupihlajassa kilpailuihin tähtäävä valmennus 
pidetään pe-la 2.–3.9.2011.  Tiedustelut ja ilmoittautumiset suo-
raan ratsastuskoulu Pikkupihlajaan, puh. 0400 817 706 tai pikku-
pihlaja@kolumbus.fi.

VAMMAISRATSASTUSKILPAILUT
Ratsastusseura Varsa ja näkövammaiset Ratsastajat ry järjestävät 
vammaisratsastuskilpailut 25. syyskuuta 2011 klo 10.00 alkaen 
Huittisten Ratsastuskeskuksessa. kanslia aukeaa klo 9.00. kilpailut 
järjestetään hiekkapohjaisella ulkokentällä. 
kilpailuissa noudatetaan SRL:n vuoden 2010 vammaiskilpailu-
sääntöjä. Muista tarkistaa itsesi ja hevosesi kilpailukelpoisuus: luo-
kitus, rokotukset, vuosimaksu ja aluelupa. 
kilpailuohjelmat kaikkiin luokkiin löytyvät järjestäjältä ja SRL:n 
nettisivuilta www.ratsastus.fi. Hevosten kokeilu ja verryttely ta-
pahtuvat ulkokentällä tai maneesissa sen mukaan millaiseksi kil-
pailupäivän aikataulu muodostuu. Mikäli tarvitset hevosen Huit-
tisten Ratsastuskeskuksesta, ilmoita siitä kuukautta aiemmin 
Huittisten Ratsastuskeskukseen, puh (02) 567 797 tai toimisto@
huittistenratsastuskeskus.fi.  
Mikäli tarvitset karsinapaikan hevosellesi, karsinapaikkatieduste-
lut k&k Talli/katja Arola, puh. 044 555 4695. 
Teknisenä asiantuntijana toimii krista Rekikoski. kilpailujen johta-
jana on Arto Rekikoski ja Pj-tuomarina toimii Päivi Anttila. 



VAU TIEDOTTAA56

Luokat: luokka 1 (ryhmä 1 a, joukkueohjelma 2010), luokka 2 (ryh-
mä 1 b, joukkueohjelma 2010), luokka 3 (ryhmä II, joukkueohjelma 
2010), luokka 4 (ryhmä III, joukkueohjelma 2010), luokka 5 (ryhmä 
IV, joukkueohjelma _IV_ 2010). 
Osallistumismaksu 15 euroa/+2 euron starttimaksu/luokka, he-
vosvuokra 10 euroa/luokka ja jos ratsastaja tarvitsee lainahevosen, 
hän huolehtii hevosen vuosimaksusta itse. 
Ilmoittautumiset 5.9. mennessä kIPAan.
Lisätiedot: krista Rekikoski, puh. 050 530 7660 tai toimisto puh. 
(02) 567 797. 
kilpailupaikalla on puffetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus. 
Aamiaismajoitusmahdollisuus, tiedustelut ja varaukset: Huittisten 
Ratsastuskeskus/Rekikosken Majoituspalvelut (02) 567 797. jos rat-
sastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avustaja mukanaan. 
Samana päivänä järjestetään myös vammaisratsastuksen kilpailu-
harjoitukset, joissa luokitus ei ole pakollinen.

VAMMAISRATSASTUKSEN  
KILPAILUHARJOITUKSET
Ratsastusseura Varsa ja näkövammaiset Ratsastajat ry järjestävät 
vammaisratsastuksen kilpailuharjoitukset 25. syyskuuta 2011 klo 
10.00 alkaen Huittisten Ratsastuskeskuksessa. kanslia aukeaa klo 
9.00. 
kilpailuissa noudatetaan SRL:n vammaiskilpailusääntöjä. kilpailut 
ovat kilpailuharjoitukset. Ratsastajan tulee edustaa SRL:n jäsenseu-
raa, SOG tai muuta yhdistystä. Ratsastajalla on oltava vakuutus. 
kaikki luokat ovat avoimia kaikille vammaisratsastajille myös omil-
la hevosilla. SRL:n luokitusta ei tarvita, joten jokainen voi osallistua 
mihin luokkaan haluaa omien taitojensa mukaisesti. kilpailuohjel-
mat kaikkiin luokkiin saa järjestäjiltä ja SRL:n nettisivuilta www.rat-
sastus.fi. 
Hevoset jaetaan etukäteen. Ratsastajat saavat kokeilla hevosta 20 
min ennen omaa suoritustaan. Hevosten kokeilu ja verryttely ta-
pahtuvat ulkokentällä tai maneesissa sen mukaan, millaiseksi kil-
pailupäivän aikataulu muodostuu. 
Teknisenä asiantuntijana toimii krista Rekikoski. kilpailujen johtaja-
na on Arto Rekikoski ja Pj-tuomarina toimii Päivi Anttila. 
Luokat: luokka 1 (ryhmä Ia ohjelma 3, 2006), luokka 2 (ryhmä Ib 
ohjelma 12, 2006), luokka 3 (ryhmä III, kür, 2010), luokka 4 (ryhmä 3 
ohjelma 32, 2006), luokka 5 (ryhmä 4 ohjelma 40, 2006). 
Osallistumismaksu: lähtömaksu 10 euroa/luokka, hevosvuokra 
10 euroa/luokka. kaikki maksut maksetaan kilpailukansliaan. 
Ilmoittautumiset 5.9. mennessä Huittisten Ratsastuskeskukseen, 
puh. (02) 567 797 tai toimisto@huittistenratsastuskeskus.fi. 
kilpailupaikalla on puffetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus. 
jos ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avustaja mu-
kanaan. Majoitustiedustelut ja varaukset: Huittisten Ratsastuskes-
kus/Rekikosken Majoituspalvelut, puh. (02) 567 797 tai toimisto@
huittistenratsastuskeskus.fi. 
Huittisten Ratsastuskeskuksessa kilpailuihin tähtäävä valmennus 
pidetään pe-la. Ilmoittautumiset osoitetaan puhelimitse tai sähkö-
postitse suoraan Huittisten Ratsastuskeskukseen. 
Lisäksi ratkomme näkövammaisten ratsastajien mestaruuden vuo-
delle 2011. 

SOUTU

VAMMAISSOUDUN PIENVENEIDEN  
SM-KILPAILUT
Pienveneiden SM-kilpailut järjestetään 27. elokuuta 2011 Sulka-
valla. kilpailumatkana on 1000 metriä. Sarjoina miehillä ja naisilla 
vuorosoutu (veneessä oleva navigointikykyinen avustaja saa aino-
astaan meloa).
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: seuraa Soutuliiton kilpailukalente-
ria www.soutuliitto.fi/puuvenesoutu/kilpailukalenteri.

YLEISURHEILU

YLEISURHEILUN SM-KILPAILUT
VAU ja Seinäjoen Seudun Urheilijat järjestävät yleisurheilun SM-
kilpailut näkö-, liikunta- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirtovä-
elle 3.–4. syyskuuta 2011 Seinäjoen keskusurheilukentällä (Ur-
heilupuisto, 60100 Seinäjoki). kilpailuissa noudatetaan VAU:n 
SM-kilpailusääntöjä.
Kilpailuluokat ja sarjat: liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten 
luokat M/n, M/n19, M/n yli 50v ja elinsiirtoväen ikäluokat M/n: 
18-39v, 40-59v, yli 60v.
Lajit: 3.9. klo 12.00 alkaen: 100m, 400m, 800m, pituushyppy, 
kuulantyöntö, linkopallo (näkövammaiset), pallonheitto (elinsiir-
toväki), 3-ottelu (kehitysvammaiset M/n), 5-ottelu (näkövammai-
set, liikuntavammaiset M/n). 4.9. klo 10.00 alkaen: 200m, 1 500m, 
3 000m, 3 000m kävely, 5 000m (ei elinsiirtoväki), korkeushyppy, 
kiekonheitto, keihäänheitto, 4 x 100m (M/n)
Huom! kilpailun tarkempi aikataulu nähtävissä ilmoittautumis-
ajan päätyttyä osoitteessa www.ssu-yu.fi ja tiedusteltavissa Suo-
men Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry:n toimistolta, puh. (09) 
4257 9824.
Osallistumismaksu: 8 euroa/laji, maksetaan 19.8. mennessä Sei-
näjoen Seudun Urheilijat ry:n tilille Oma Säästöpankki 492414-
216027. Tiedoksi kilpailijan nimi ja VAU YU SM 2011. jälki-ilmoit-
tautumismaksu on 24 euroa/laji, maksetaan 30.8. mennessä 
samalle tilille.
Ilmoittautumiset 19.8. mennessä VAU:n verkkopalvelussa ole-
valla ilmoittautumislomakkeella (www.vammaisurheilu.fi/tapah-
tumakalenteri) tai lähettämällä ilmoittautumislomake postitse: 
Seinäjoen Seudun Urheilijat Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki. Il-
moittautumislomakkeen voi tarvittaessa tilata VAU:n toimistolta, 
puh. (09) 4257 9824, toimisto@vammaisurheilu.fi.
Lisätiedot: SSU, Pentti Poikus, puh. 050 529 4175, penttipoikus@
gmail.com, Hannele Pöysti, puh. 050 5176 151, hannele.poysti@
vammaisurheilu.fi
SM-kilpailuihin saavat osallistua kaikki luokitellut liikunta-, näkö- 
ja kehitysvammaiset sekä elinsiirron saaneet. Urheilijat luokitel-
laan omien kansallisten/kansainvälisten luokitusten mukaan. 
Lisäksi järjestetään kilpailut avoimessa luokassa, johon voivat 
osallistua vammaisurheilijat, joilla ei ole luokitusta: liikuntavam-
maiset avoin (pysty- ja tuoliluokka), näkövammaiset avoin ja ke-
hitysvammaiset avoin. järjestäjällä on oikeus yhdistää luokkia 
osanottajien lukumäärän vähyyden vuoksi, kun osallistujia on vä-
hemmän kuin kolme.
Majoitus: Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27, 60200 Seinäjoki, 
www.sorsanpesa.fi, varauskoodi VAU. Hotelli Fooninki, kaarre-
tie 4, 60150 Hyllykallio, www.hotellifooninki.fi. Sokos Hotel Lake-
us, Torikatu 2 60100 Seinäjoki, lakeus.seinajoki@sok.fi. Sokos Ho-
tel Vaakuna, kauppatori 1-3, 60100 Seinäjoki, vaakuna.seinajoki@
sok.fi.

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

Tulokset ovat myös tilattavissa
kilpailujärjestäjältä tai VAU:n toimistolta.
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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

Marko Suhonen
kivenkatu 6 as 10
50100 MIkkELI
marko.suhonen
@vammaisurheilu.fi
puh. 040 768 0950

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 heinä-syyskuuE = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat

Heinäkuu
2.7. Boccian 30-vuotisjuhlakilpailut, XXX 
karstula Open (pari) (L) karstula
2.–3.7. Pyörätuolirugbyn Saksan sarjaa (L) 
Heidelberg, Saksa
3.–10.7. Uinnin EM-kilpailut, pitkä rata (k, 
L, n) Berliini, Saksa
4.–8.7. Pitkis-Sport futuurileiri (E, k, L, n) 
kokemäki
7.–10.7. Sokkopingiksen Praha Open (n) 
Praha, Tšekki
8.–10.7. Pyöräilyn maailmancup (L, n) Baie-
Comeau, kanada
9.7. Kesäpäivä Boccia (joukkue) (L) 
kangasala
9.–10.7. Kansallisen trapin SM-kilpailut (L) 
Siilinjärvi
10.7. Ratamelontakilpailut, 500 m (k, L) 
Lahti
10.–14.7. AMRO Disabled Open (L) 
Purnerend, Hollanti
10.–17.7. Jousiammunnan MM-kilpailut (L) 
Torino, Italia
13.7. Kahvi Boccia (pari) (L) Lappi, Rauma
13.–18.7. IBSA Nuorten MM-kilpailut (n) 
Colorado Springs, USA
16.–17.7. 19. Marjola Beach Volley 
-turnaus (L) Lappeenranta
18.–20.7. Golfin finnish Open ja SM-
kilpailut (E, k, L, n) Harjattula, Turku
19.7. Kyläsaari Boccia (pari) (L) Pori
21.–27.7. Pöytätenniksen china Open 
-turnaus (L) Peking, kiina
22.–24.7. Pistoolilajien SM-kilpailut (L) 
Laukaa
23.–24.7. Boccian SM-kilpailut (ulko, henk.
koht.) (L, n) Seinäjoki
23.–24.7. Sportingin SM-kilpailut (L) Oulu
23.–24.7. Kiväärilajien SM-kilpailut, 50 m 
(L) Laukaa
25.–31.7. Boccian Välimerenturnaus 
(joukkue) (EkL) Saarenmaa, Viro
29.–31.7. A-trapin SM-kilpailut (L) 
Siilinjärvi 
29.–31.7. Purjehduksen SM-kilpailut 2.4 
mR (L) naantali
30.7. Kesä Boccia (joukkue) (L) Alahärmä
30.7. Jousiammunnan SM-kilpailut, 
yleinen, ulko (L) Tornio
30.7.–3.8. Ratsastusleiri, edistyneemmät 
(E, k, L, n) Huittinen 

Elokuu
1.–7.8. Pohjoismainen Nordiska Barn och 
Ungdomspelen (k, L, n) Pajulahti, nastola
2.–4.8. Lounais-Suomen Liikunnan 
sporttislajileiri (E, k, L, n) Salo
4.–5.8. World Handigolf conference (L) 
Malmö, Ruotsi
4.–5.8. Leirikoordinaattorien tapaaminen, 

Pajulahti, nastola
4.–7.8. Ratsastusleiri, kaikentasoiset (E, k, 
L, n) Huittinen
5.–7.8. Pistoolilajien SM-kilpailut (L) 
Laukaa 
6.8. IV Pomarkku Boccia (henk.koht) (L) 
Pomarkku
6.8. Jalkapallon erityisryhmien SM-
sarjaturnaus (k, L, n) Lahti
6.8. Ratamelontakilpailut, 200 m (k, L) 
Hämeenlinna
6.–7.8. Purjehduksen ranking-kilpailu 3, 
2.4 mR (L) Tampere
7.8. Jousiammunnan SM-kilpailut, ulko (E, 
k, L, n) Äetsä
7.–8.8. Boccian SM-kilpailut (ulko, joukkue) 
(Eläkkeensaajien keskusliitto) Virrat
8.–10.8. Golfin miesten MM-
joukkuekilpailu (L) Bokskogen, Ruotsi
12.–13.8. Golfin Swedish Invitational 
-kutsukilpailu (L) Bokskogen, Ruotsi
13.8. 15. Rautavaara Beach Volley -turnaus 
(L) Rautavaara
13.–14.8. Boccian SM-kilpailut (ulko, 
joukkue/pari) (L, n) Lappeenranta
18.–21.8. Maalipallon Saltinis International 
Tournament (n) Vilna, Liettua
18.–27.8. Boccian cPISRA World cup (L) 
Belfast, Pohjois-Irlanti
19.–21.8. Pyöräilyn Vuokatti criterium (L, 
n) Vuokatti
19.–21.8. Kv. pyörätuolikoripallon Junior 
Wheelchair Basketball -leiri (L) Hannover, 
Saksa
19.–21.8. Kv. pyörätuolikoripallon coach 
clinic -valmentajaseminaari, Hannover, 
Saksa
20.–21.8. Kunnon Laiva (E, k, L, n) Helsinki-
Tukholma
27.8. Kesä Boccia (joukkue/pari) (L) kurikka
27.8. Pienveneiden SM-kilpailut, 1000 m, 
vuorosoutu (E, L, k, n) Sulkava
27.-29.8. Vammaispurjehduksen 
mestaruuskilpailut ja Special Olympics 
purjehduskilpailut (k, L, n) Espoo

Syyskuu
2.9. Näkövammaisten nuorten judoleiri 
(n) Pajulahti, nastola
2.–4.9. Erityisuimaopettajakurssi, Tampere
2.–4.9. Uintiavustajakurssi, Tampere
2.–4.9. Treeni-maalipalloleiri (n) Pajulahti, 
nastola
3.9. Boccian VII Kivikylä-turnaus (joukkue) 
(L) Rauma
3.9. Maalipallon SMY cup 2011 -turnaus 
(n) Espoo
3.–4.9. Purjehduksen ranking-kilpailu 4, 
2.4 mR (L) Uusikaupunki
3.–4.9. Pyörätuolitanssin continents cup 
(L) Pietari, Venäjä

3.–4.9. Sokkopingiksen harrasteleiri (n) 
Helsinki
3.–4.9. Yleisurheilun SM-kilpailut (E, k, L, n) 
Seinäjoki
4.9. Vammaisratsastuksen 
kilpailuharjoitukset (E, k, L, n) Tuusula
4.–6.9. Golfin Norwegian Open (L) Larvik, 
norja
5.–12.9. Pyöräilyn MM-kilpailut (L, n) 
Roskilde, Tanska
6.9. Koululaisten yleisurheilukilpailut (n) 
jyväskylä
7.9. Selkäydinvammaisten henkilöiden 
luontoleiri (L) Rantasalmi
9.–11.9. Erityisuinnin tekniikkakurssi, 
kouvola
10.9. Sporttiklubin Treeni-hankkeen 
sähköpyörätuolisalibandypäivä (L) kuopio
10.–11.9. Purjehduksen ranking-kilpailu 5, 
2.4 mR (L) Helsinki
13.–18.9. Pöytätenniksen British Open (L) 
Sheffield, Englanti
13.–19.9. IBSA:n ampumaurheilun avoimet 
EM-kilpailut (n) nitra, Slovakia
16.–17.9. SDM-ohjaajakoulutus, 
Sherborne-peruskurssi, Raisio
16.–18.9. Tanssi estoitta 2011 
-pyörätuolitanssitapahtuma, Pajulahti, 
nastola
16.9.–18.9. Uusien Ilo liikkua 
-vertaisohjaajien koulutus, Varkaus
17.9. VI Lempäälä Boccia (joukkue) (L) 
Lempäälä
17.9. Keilacup 2011–2012, 1. osakilpailu 
(E, k, L, n) Vaasa
17.–18.9. Maalipallon SM- ja 1.div- 1. 
sarjaturnaus (n) Pajulahti, nastola
17.–18.9. Maalipallotuomarikurssi, 
Pajulahti, nastola
18.9. Pyörätuolitanssin SM-kilpailut (L) 
Pajulahti, nastola
23.–24.9. SDM-ohjaajakoulutus, 
Sherborne-jatkokurssi, Oulu
23.–25.9. Sporttiklubin Treeni-
pyörätuolikoripalloleiri (L) Pajulahti, 
nastola
24.9. Nokia Boccia (henk.koht.) (L) nokia
24.9. Istumalentopallon Suomen cup 
-turnaus (L) kotka
24.–25.9. Pyöräilyn Lontoo 2012 
-pistekilpailu (L, n) Belgrad, Serbia
24.–25.9. Erityisuimaopettajakurssi, 
Tampere
24.–25.9. Uintiavustajakurssi, Tampere
24.9.–3.10. INAS Global Games (k) Liguria, 
Italia
25.9. Vammaisratsastuksen 
kilpailuharjoitukset ja NvR:n 
mestaruuskilpailut (E, k, L, n) Huittinen
30.9. Special Olympics -perheleiri (k) 
Pajulahti, nastola

Lue lisää VAU:n verkkopalvelusta www.vammaisurheilu.fi



Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta 
VAU ry toivottaa kaikille 

aurinkoista ja liikunnallista kesää!
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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

Nyt meillä myös 
maailman kevein 
ristikkorunkoinen 
pyörätuoli
Sopur Xenon




