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Meiltä löydät nyt myös heijastavan liivin ja
repunsuojan sekä heijastavia pehmoja ja 
pyöränpinnaheijastimia niin harrastus-, 
opiskelu- kuin työmatkoillekin.

Akupainanta
pahoinvointiranneke 
matkakaveriksi, 19 e

Kipukoukulla 
koukutat kivun, 49 e

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

Käsiharjoitin 
jumppakaveriksi, 20 e

Lääkkeetöntä itsehoitoa 
tarjoushintaan
• Rentoutusmatto, 15 e
• Kuuma- ja kylmätuotevalikoiman 

tuotteet - 25 %
• Muut tuotteet - 10 %

Pajulahdentie 167, 15560 Nastola, puh. (03) 885 511, faksi (03) 885 5222, www.pajulahti.com

TAVATAAN APUVÄLINEMESSUILLA!

Liikuntakeskus Pajulahden Soveltavan liikunnan 
mahdollisuuksiin voi tutustua Apuväline 2011 
messuilla Tampereella 10.–12.11.2011.  
Osasto 335 ja Liikuntamaan välineet.fi  
-osasto (yhteistyössä SOLIA ja Malike).
 
LISÄTIETOJA Pajulahden soveltavasta 
liikunnasta sekä apuvälinevuokraamosta:
Osku Kuutamo, osku.kuutamo@pajulahti.com, 
puh. 044 7755 346

TULE, TUTUSTU JA 
KOKEILE – ASENNE 

RATKAISEE!
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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
Minna Lehtonen

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 8 000 kpl
ISSN 1798-7334

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

ILMESTYMINEN
NRO 5 14.12. Esteettömyys 
 
KANNEN KUVA
Liikuntamaa antaa mahdollisuuden 
kokeilla ja kokea.

Kuva: Antero Aaltonen

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

Olen VAU:n jäsenyhdistyksen jäsen:                 en      kyllä

VAU:n jäsenyhdistyksen/seuran nimi:

Ilman innostusta 
ei synny mitään uutta

Liikunnan ja urheilun kentillä myl-
lertävät muutosten tuulet. Vam-
maisurheilu ja -liikunta tuo perin-
teiseen toimintaan tuulahduksen 
uudesta – me emme tee kaikkea 
”niin kuin aina ennenkin”. 

Uuden luominen edellyttää innos-
tusta, uskallusta ja rohkeutta heit-
täytyä ja etsiä uusia tapoja toimia. 
Liikunnan ja urheilun apuvälinetoi-
minnassa on viimeisten vuosien ai-
kana lähdetty rohkeasti etsimään 
uusia ratkaisuja. Uusia välineitä 
kehitetään ja kansainvälisiltä mes-
suilta ja tapahtumista etsitään uu-
sia innovaatioita. Vertaisohjaajat 
neuvovat ja opastavat välineiden 
käyttämiseen ja kertovat samalla 
välineiden hankkimisesta. Saman-
laista innostunutta ja rohkeaa heit-
täytymistä nähtiin ja koettiin myös 
tämän vuoden elokuussa nuorten 
pohjoismaisella kilpailu- ja harjoit-
teluleirillä Liikuntakeskus Pajulahdessa, jossa nuoret toimivat vastuullisesti 
järjestäjinä ja leirin toteuttajina. Innostus ja yhdessä toimiminen on mahdolli-
suus, joka meidän kannattaa hyödyntää.

Jokainen kaipaa elämyksiä, tavoitteita, haasteita ja onnistumisia. Liikunta ja 
urheilu tarjoavat niitä kaikille. Vammaisurheilun parissa toimineet ovat kui-
tenkin kokeneet keskimääräistä enemmän erilaisia haasteita elämänsä aikana, 
muutokset ovat kuuluneet elämään ja ovat osa identiteettiä. Liikunnan ja ur-
heilun kentät luovat polkuja elämysten, kokemusten, kirvelevien tappioiden 
ja itsensä ylittämisen maailmaan. Halu olla parempi, oppia uutta ja kehittyä 
vaatii tahtoa tehdä asiat eri tavalla kuin ”aina ennenkin”. Rohkea on se, joka 
kokeilee, eikä pelkää epäonnistumisia.

Muutokset alkavat innostuksesta. Milloin Sinä viimeksi innostuit uudesta lajis-
ta, kokeilit uutta liikuntavälinettä tai pelasit uutta peliä? Mikä sai sinut liikkeel-
le? Mitä vielä haluat tehdä? Mistä unelmoit? 

Innostus uuteen avaa ovia erilaisten, uusien harrastusten maailmaan. Liikun-
takulttuurin ovet ovat aukeamassa, jokainen meistä on viemässä muutosta 
eteenpäin. Nautitaan yhdessä uusista kokemuksista. Ensimmäisen askeleen 
voi ottaa vaikkapa marraskuussa Liikuntamaassa Tampereella. Messuhalli on 
kolmen päivän ajan avoinna kymmenien lajien kokeilemiseen ja kokemiseen.

Innostuneita, syksyisiä liikuntahetkiä uusien haasteiden parissa!

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA
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TEKSTI JA KUVAT:  LAURI JAAKKOLATeema

Tampere 
ainakin 
yrittää
Erityisliikunnan kokonaisuuden 
järjestäminen keskisuuressa kau-
pungissa voi olla aikamoista vii-
dakkoa, toteaa liikuntatoimenjoh-
taja Pekka P. Paavola.

Tampere oli aikoinaan ensimmäi-
siä suomalaiskaupunkeja, joka otti 
toden teolla erityisliikunnan edis-
tämisen asialistalleen. Tänä vuonna 
juhlistetaan kaupungin erityisliikun-
nan 40-vuotisjuhlaa ja marraskuussa 
Tampereella järjestetään taas vam-
maisliikunnan Liikuntamaa-messuta-
pahtuma. Panostuksesta huolimatta 
kehitettävääkin löytyy.
Kaupungin liikuntatoimi yksin ei pys-
ty tarjoamaan vammaisliikuntatoi-
minnalle periaatteessa kuin asialliset 
puitteet ja jonkin verran taloudellista 
tukea. Toimivaan erityisliikuntakoko-
naisuuteen tarvittaisiin kaupungin, 
seurojen ja järjestöjen saumatonta 
yhteistyötä ja nykyistä jämäkämpää 
tahtoa.
– Meillä on tällä hetkellä keskimäärin 
5 000 kävijää viikoittain kaupungin 
eri erityisliikuntaryhmissä. Iso osa on 
kuitenkin ikäihmisten palveluja, enkä 
osaa sanoa miten suuri osuus siel-
lä on esimerkiksi vammaisilla lapsil-
la, Tampereen liikuntatoimenjohtaja 
Pekka P. Paavola sanoo.

Paavolan mukaan Tampereella on 
useita sellaisia urheiluseuroja – mm. 
Tampereen Judo, Tampereen Työvä-
en Uimaseura ja Tampereen Pallo-
veikot – jotka ovat ottaneet erityislii-
kunnan merkittäväksi osaksi seuran 
toimintaa. Toiveissa kuitenkin olisi, 
että yhä useampi seura lähtisi samal-
le linjalle, sillä kysyntää on eneneväs-
sä määrin. Liikuntamaan kaltainen 
vammaisliikunnan näyteikkuna voi 
Paavolan mukaan olla oiva silmien 
avaaja tamperelaisseuroille.
– Minulla on vähän sellainen mieli-
kuva, että erityisliikunta tuo seurojen 
toimintaan ihan uudenlaista sisäl-
töä. Esimerkiksi jalkapallon puolella 
TPV on Auringonnousu-joukkueensa 
kautta profiloitunut seuraksi, joka ot-
taa vastuuta myös vammaisurheilus-
ta. Se antaa kaupunkilaisten silmissä 
uudenlaista arvoa.

Askel askeleelta 
esteettömämmäksi
Erityisliikunnan kenttä on Tampe-
reella paitsi osin vajavainen myös hi-

tusen sekava. Vammaisen liikunnan-
harrastajan ei ole erityisen helppoa 
löytää itselleen ominta harrastusta.
– Aikamoinen viidakkohan tämä on. 
Olemme yrittäneet lämmittää yh-
teistyötä esimerkiksi järjestöjen vä-
lillä, että tieto kulkisi, Paavola toteaa.
– Tavoitteena on, että vammaisille 
henkilöille löytyisi mahdollisuus har-
rastaa jotakin ihan vapaa-ajallaan, 
ettei kaikki aina menisi kuntoutuk-
sen piikkiin.
– Itse näen jo virkani puolesta, että 
se olisi liikuntaa, mutta voihan se 
olla näyttelemistä, kirjallisuutta, mitä 
vain.
Parhaiten Tampereen kaupungin 
liikuntatoimi pystyy edistämään 
vammaisliikuntaa huolehtimalla lii-
kuntapaikkojen puitteista. Tilanne 
Tampereella on liikuntatoimenjohta-
ja Paavolan mukaan hyvä, mutta yhä 
kaukana täydellisestä.
– Vielä on paikkoja, joissa ei valitetta-
vasti pääse kulkemaan esteettömäs-
ti, mutta pääliikuntapaikat (Ratinan 
stadion, uimakeskus, sisäpalloilu-
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Ratinan komea stadion on Pekka 
P. Paavolan ja Tampereen kaupun-
gin ylpeydenaiheita. Nuoret ja 
harrastelijat pääsivät kesällä 2011 
käyttämään stadionia huomatta-
vasti aiempaa useammin, kun sta-
dionin pääkäyttäjä, jalkapalloseu-
ra Tampere United katosi tuhkana 
tuuleen.

hallit) on pyritty saattamaan siihen 
kuntoon, että viimeistään remontin 
yhteydessä esteettömyysseikat on 
huomioitu.
– Siinä suhteessa voi olla tyytyväi-
nen, että isoimpia vaatimuksia mitä 
aiheesta on tullut, on liittynyt pyörä-
tuolisuunnistuksen reittien esteettö-
myyteen. Niiden tekeminen on kus-
tannuksiltaan kallista, mutta juuri 
mitään isompia valituksia ei ole tul-
lut.
Toisaalta iso osa Tampereen merkit-
tävimmistä palloiluhalleista on yk-
sityisten tahojen omistuksessa, eikä 
kaupungin liikuntatoimella ole sa-
nansijaa niiden kehittämiseen. Yk-
sityisissä halleissa myös salivuokrat 
ovat kohonneet pilviin, mikä haittaa 
etenkin suositumpien palloilulaji-
en harrastamista. Ongelma on tut-
tu kaikissa vähänkin isommissa kau-
pungeissa ja on osaltaan nostamassa 
myös urheiluseurojen kynnystä ottaa 
toimintaansa mukaan esimerkiksi 
juuri erityisryhmien vuoroja..

”Liikuntamaalla iso 
imagollinen merkitys”
Joka toinen vuosi Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 
järjestettävä Liikuntamaa-messutapahtuma on kaupungin lii-
kuntatoimenjohtaja Pekka P. Paavolalle tuttu jo vuosien ajal-
ta.
– Ihan alusta pitäen, kun tätä on järjestetty, olen ollut hyvin 
vahvasti mukana. Aikoinaan, kun vastuualueenani oli erityislii-
kunta, olin enemmänkin sisällä tässä, mutta konsepti on edel-
leen tuttu, Paavola sanoo.
– Liikuntatoimenjohtajan näkökulmasta tällaisessa tapahtu-
massa se imagollinen merkitys on ilman muuta suurin. Tam-
pere pyrkii olemaan valtakunnallisesti näkyvällä paikalla vam-
maisliikunnassa ja -urheilussa, ja tällainen tapahtuma jos mikä 
antaa siihen mahdollisuuden.
Konkreettisina hyötyinä Liikuntamaasta Paavola nostaa esiin 
erityisliikunnan uudet innovaatiot ja ideat.
– Erityisesti on jäänyt mieleen keskustelut Liikuntamaassa 
Erkki Tervon kanssa. Hän on vammaisten voimistelun puolel-
la ollut tällainen valtakunnallinen kehittäjä, ja hänen kanssaan 
on pohdittu miten näitä asioita voitaisiin hyödyntää.

Liikuntamaa-messutapahtuma on osa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa jär-
jestettäviä Apuväline, Hyvinvointi & Koti 11 -messuja.
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Kolumni

SE jokin…
Olin toisella kuntoutusjaksollani Käpylän kuntoutuskes-
kuksessa, kun minut pyydettiin mukaan pyörätuolirugbyn 
treeneihin. Sain alleni vanhan kilpurin, joka oli minulle ai-
van liian korkeaselkäinen, eivätkä jalatkaan yltäneet jal-
kalaudalle. Otin kuitenkin haasteen innoissani vastaan ja 
köytin jalkani remmillä kiinni tuoliin. Mihinkään se ei liik-
kunut ja pallo ei tahtonut pysyä sylissä sekuntia kauem-
paa. Olin ihan pihalla koko pelistä, mutta treenien henki 
oli niin mukava, että olin heti tulossa seuraavalla viikolla 
uudestaan. Viikonloppuna käytin myös tuolia isäni luona, 
ja hän sahasi selkänojaa lyhyemmäksi.

Olin käynyt neljissä treeneissä, kun espoolaisjoukkue pyy-
si mukaan divarisarjan turnaukseen Tampereelle. Olin in-
noissani ja samalla kauhuissani: en osannut mitään peli-
sääntöjä, enkä päässyt edes kentän puoliväliin, kun muut 
olivat jo tulossa takaisin päin. Joukkueella oli kuitenkin 
pelaajapula ja pelaajat totesivat naureskellen, että eihän 
niitä sääntöjä kukaan muukaan osaa. Olin huolissani myös 
jaksamisestani, johon he totesivat, että saisin vaikka is-
tua paikallani keskellä kenttää, kunhan vain tulisin pelaa-
maan. 

Käteni eivät varmasti ikinä ole olleet kipeämmät mitä 
ne olivat sen viikonlopun jälkeen. Seuraavana päivänä 
en yksinkertaisesti pystynyt liikuttamaan käsiäni. Mutta 
henkisesti olo oli voittamaton! Olin ylpeä ja innostunut 
saavutuksestani pystyä saamaan urheilulla jälleen oloni 
väsyneeksi ja tyytyväiseksi. Ennen vammautumistani au-
to-onnettomuudessa vuonna 2003 harrastin aktiivisesti 
kilparatsastusta ja vamman jälkeen elämästäni oli puut-
tunut SE jokin, minkä eteen paiskia töitä saavuttaakseni 
jotain ja ylläpitääkseni omaa kuntoani. Olen aina ollut sen 
verran laiska ja mukavuudenhaluinen ihminen, että pel-
kästään ylläpitääkseni terveyttä ja hyvinvointia en jaksa 
salille raahautua.

Pyörätuolirugby antoi minulle puhtia ja jaksoin lenkkeil-
lä, käydä salilla ja kuntoni parani kohisten. Treeneissä kä-
vin ahkerasti, sillä joukkuekaverit ja pelissä onnistuminen 
saivat minut hyvälle tuulelle. Myös itsensä patistaminen 
jokaviikkoisiin treeneihin huonolla säällä väsyneenä sai 
ekstrahyvän mielen aikaiseksi.

Ahkera puurtaminen palkittiin ja vuonna 2006 pääsin 
maajoukkuetreeneihin mukaan. Sain paljon jo pelkästään 

kentän laidalla harjoitusten seuraamisesta. Olin onneni 
kukkuloilla, kun minua pyydettiin vuoden 2007 Espoos-
sa järjestettyihin EM-kilpailuihin Suomen joukkueen joh-
tajaksi. Silloin näin ensimmäistä kertaa muiden maiden 
pelaamista ja pääsin kokemaan isojen kilpailujen tunnel-
maa. Sain valtavasti lisää motivaatiota siitä ajatuksesta, 
että jonakin päivänä minäkin pääsisin pelaamaan ulko-
maille huippuja vastaan.

Vuonna 2008 loppuvuodesta kuulin pääseväni mukaan 
PM-kilpailuihin. Kotikisat poistivat ehkä hieman pahinta 
jännitystä, mutta oman lisänsä toi se, että katsomossa oli 
omat kotijoukot kannustamassa. Jännitystä oli ilmassa –
ja paljon!
 
Nyt olemme joukkueen kanssa treenanneet ahkerasti 
kohti tulevia EM-kilpailuja, joissa ratkeaa paikat Lontoon 
paralympialaisiin. Olen joutunut tinkimään monesta saa-
vuttaakseni unelmani osallistumisesta paralympialaisiin. 
Uskon, että myöhemmin minulla on taas paremmin aikaa 
toteuttaa muita aktiviteetteja. Esimerkiksi löytää minulle 
ja koiralleni yhteinen harrastus, josta voisimme yhdessä 
nauttia.

ANNA PASANEN
PYöRäTUOLIRUGBYPELAAJA
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Catani-stipendien  
haku käynnissä
Guy Catanin lahjoittamat stipendit käytetään vammaisten laskijoiden 
hiihdonopettajakoulutukseen. Tuki on tarkoitettu henkilölle, joka osal-
listuu Suomen Hiihdonopettajat ry:n (SHORY) järjestämälle hiihdonoh-
jaajakurssille kaudella 2011–2012. Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole 
aikaisemmin osallistuneet SHORY:n kurssille. 
– Lahjoitus on tarkoitettu vammaisille laskijoille, jotka haluavat koulut-
tautua hiihdonohjaajiksi. Mikäli hiihtokoulussa on opettajana vammai-
nen henkilö, on myös vammaisilla harrastajilla matalampi kynnys tulla 
mukaan lasketteluharrastuksen pariin, kiteyttää Catani lahjoituksensa 
ideaa.
Catani-stipendit myönnetään vuonna 2011 hakemusten perusteella 
kahdelle vammaislaskijalle. Hakemus on vapaamuotoinen ja siitä tulee 
ilmetä hakijan tiedot sekä perustelut stipendin saannille. 
Stipendihakemukset tulee toimittaa 17.10. mennessä sähköpostitse: 
sami.overmark@vammaisurheilu.fi. Stipendin saajille ilmoitetaan henki-
lökohtaisesti viikon 42 aikana. Stipendien saajien tulee olla paikalla sti-
pendien luovutustilaisuudessa Liikuntamaassa 10.–12.11.2011.

Lisätiedot: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Sami övermark, 
sami.overmark@vammaisurheilu.fi.

Hae  
Ahos-apurahaa
Ahos-säätiö on Suomen Punaisen 
Ristin alainen säätiö, joka jakaa kaksi 
kertaa vuodessa apurahaa VAU:n toi-
minnassa mukana oleville ohjaajille 
ja valmentajille vammaisurheilua ja 
-liikuntaa hyödyttäviin koulutusta-
pahtumiin osallistumiseksi. Apura-
haa ei voi hakea perus- tai jatkoas-
teen ammatillisissa oppilaitoksissa 
opiskeluun, omaan valmentautumi-
seen tai kilpailuihin. Etusijalla ovat 
sellaiset ohjaajat ja valmentajat, joil-
la on jokin toimimis- ja liikkumiseste.

Apurahan haku
Apurahaa voi hakea kaksi kertaa vuo-
dessa. Hakuaika päättyy helmi- ja 
lokakuun viimeinen päivä. Apurahaa 
haetaan lomakkeella, joita on saata-
villa VAU:n verkkopalvelusta (www.
vammaisurheilu.fi -> Materiaalit) ja 
VAU:n toimistosta. Myöhästyneitä ja 
puutteellisia hakemuksia ei käsitel-
lä. Apurahaa ei myöskään voi hakea 
jälkikäteen. Hakuajan päättymisen 
jälkeen VAU:n koulutustyöryhmä toi-
mittaa hakemukset ja oman lausun-
tonsa Ahos-säätiölle. Ahos-säätiö 
tiedottaa myöntämänsä apurahat 
VAU:n toimistoon noin kahden kuu-
kauden kuluessa hakuajan päättymi-
sestä. Yleensä hakijalta edellytetään 
noin 20 prosentin omavastuuta hae-
tusta summasta.

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

VAU on nyt 
Facebookissa
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry on avan-
nut itselleen Facebook-sivut. VAU:n Facebook-sivuilla 
on tarjolla tuoreinta tietoa ajankohtaisista vammais-
urheilun ja -liikunnan aiheista. Siellä pääsee myös 
kommentoimaan ja keskustelemaan yhdessä muiden 
samoista asioista kiinnostuneiden kanssa. Tervetuloa 
tutustumaan!
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Averjanov kaataa 
keilat ja raja-aidat

Nuori vantaalainen keilaaja Timo Averjanov on 
rohkaiseva esimerkki monelle kehitysvammaisel-
le urheilijalle. Harrastamisen ei tarvitse rajoittua 
pelkästään vammaisurheilutapahtumiin. Mitään 
esteitä muihin kilpailuihin osallistumiselle ei ole.

Averjanov, 17, on keilannut parin 
viime vuoden aikana pääkaupun-

kiseudun Brunswick Nuorisolii-
gan kilpailuissa ja hyvä menes-
tys sai kruununsa toukokuun 
Grande Finalissa, jossa hän ylsi 
välierävaiheeseen.
– Kaikki alkoi siitä, kun yksi 

Nuorisoliigan osakilpailu oli 
kotimme lähellä Tikkurilas-
sa. Timo osallistui siihen ja on 

sen jälkeen kiertänyt mukana 
kilpailuissa. Hän on voittanutkin 
jo useamman osakilpailun, Timon 

isä Petr Averjanov kertoo ylpeänä.
Timo Averjanov heittää erinomaisel-
la 178 pisteen sarjakeskiarvolla, joten 
hän pärjää mainiosti lähes kisassa 
kuin kisassa. Oleellista on kuitenkin 
se, että hän on ennakkoluulottomas-
ti lähtenyt mukaan vammattomien 

kilpailuihin. Averjanovin malli 
osoittaa, ettei kehitysvam-

maisten urheilijoiden tar-
vitse tyytyä vain heitä 

varten räätälöityihin 
tapahtumiin.

Kehitysvammaisten 
omia kilpailuja ei 

aina ole riittäväs-
ti tyydyttämään 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: NINA JAKONEN

innokkaiden keilaajien kilpailuviet-
tiä. Näkökulmaa laajentamalla har-
rastusmahdollisuudet moninkertais-
tuvat.

Taktiikka, tekniikka 
ja pokaalit
Averjanov on keilannut neljä vuotta 
ja innostus lajia kohtaan vain kasvaa.
– Tämä on hyvä laji ja hyvää treeniä. 
Tässä voi oppia jatkuvasti lisää taktii-
kasta ja kierteistä, yleensä kolmesti 
viikossa harjoitteleva Averjanov ker-
too.
– Voin tulla vieläkin paremmaksi, jo-
ten aion jatkaa keilaamista.
Averjanov kiertää luonnollisesti kei-
lailun Special Olympics -kilpailut ja 
eri vammaryhmien yhteisen Keilacu-
pin osakilpailut. Pääkaupunkiseudun 
Nuorisoliigassa ja tulevaisuudessa 
mahdollisesti siintävissä muissa vam-
mattomien kilpailuissa häntä moti-
voivat itsensä kehittäminen ja palkin-
tokaapin täyttyminen.
– Niistä kisoista voi saada pokaaleja 
ja rahapalkintoja, Averjanov virnis-
tää.
– Mutta on siellä myös kovempi taso 
ja pitää heittää koko ajan paremmin, 
hän jatkaa.
Kova taso oli myös Averjanovin kesän 
ykköskilpailuissa, Special Olympics 
Kesämaailmankisoissa Ateenassa. 
Averjanov voitti oman divisioonansa 
niukalla kahden pisteen erolla ja pää-
si pokkaamaan kultamitalin palkinto-
ja jakaneelta kansainvälisen Special 
Olympics -järjestön puheenjohtajal-
ta Timothy Shriverilta.
– Se oli hyvää, tiukkaa matsia. Kan-
nustuskin oli hyvä, Averjanov kertaa 
Ateenan kilpailua.

Tuuletukset päälle
Averjanov on kurinalainen harjoit-
telija ja hänen treenirepertuaariinsa 

Va
lo

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

Peurunkaan kuntoutumaan!

Loppuvuoden teemoitettuja 
yksilöllisiä kuntoutusjaksoja:

• Lyhytkasvuiset 24.10.-6.11.2011
• Syvennetyn selkäydinvammatie-
 touden jakso yhdessä Akson ry:n   
 kanssa 7.11.-20.11.2011

• Työelämässä olevien jakso 
 28.11.-11.12.2011 

Huom! Nuorten selkäydinvammaisten 
liikuntapainotteinen jakso suunnitteilla 
keväälle 2012.

Katso lisää www.peurunka.fi /
liikkumisjatoimimisesteiset

Kuntoutusjaksovaraukset
ma-to klo 8-15.30 ja pe 8-14
Puh. 020 751 6712
kuntoutus@peurunka.� 

Liikkumis- ja toimimisesteisten kuntoutus

kuuluu myös pitkälle viety mieliku-
vaharjoittelu. Averjanov kuivaharjoit-
telee heittämällä kuvitteellisen pal-
lon, joka kaataa kuvitteelliset keilat 
ja suoritusta seuraa ihan todellinen 
tuuletus, käsi nyrkkiin puristettuna. 
Kuka nyt haluaisi epäonnistuneita 
suorituksia harjoitella?
– Unelmoin vähän jo etukäteen, että 
voisinko voittaa, Averjanov paljasti 
Ateenan palkintojenjaon jälkeen.
Yksi nuoren vantaalaisen keilame-
nestyksen salaisuuksista piileekin hä-
nen positiivisuudessaan. Lähtökohta 
on aina se, että onnistuminen on tu-
lossa, eikä tuuletuksien harjoitteluun 
käytetty aika ole mennyt hukkaan.
Averjanovia on valmentanut entinen 
maajoukkuekeilaaja Reija Lundén. 
Isä-Petr antaa tunnustusta myös Spe-
cial Olympics Finland -joukkueen kei-
lailuvalmentajille Marjaleena Laak-
koselle ja Helvi Mäkipäälle, jotka 
ovat tehneet vahvaa työtä suoma-
laiskeilaajien kanssa.
Averjanovin kakkosharrastus on piris-
tävä poikkeus playstationeiden puu-
duttamien nuorten keskuudessa. Hän 
harrastaa nimittäin kansantanssia..
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Varpu Kamppinen on yksi pitkän linjan Iloliikkujista. 
Hän tuntee järjestökenttää ja tietää, että harrastami-
seen saatetaan tarvita kunnon sysäys.

Varpu Kamppinen on ollut mukana 
Iloliikkuja-hankkeessa kahdeksisen 
vuotta. Iloliikkujia on VAU:n toimin-
nassa parisenkymmentä.
– Seija Lehikoinen on ollut alusta 
asti mukana. Toimimme nyt Iloliikut-
taja-ohjausryhmässä Jussi Syrjälän 
ja Tiina Siivosen kanssa ja vastaam-
me osaltamme siitä, että Iloliikuttajia 
voi tilata vertaisvetäjiksi yhdistyksiin 

ta omakohtaista kokemusta ja mie-
likuvitusta tarvitaan soveltamiseen. 
Iloliikkujien ideana on kannustaa sel-
laiseen päivittäiseen liikuntaan, joka 
tuo mukanaan iloa, virkistystä, hyvää 
oloa ja mahdollisesti mukavaa seu-
raakin, kertoo Kamppinen.
– Kullekin paikalliselle ryhmälle so-
pivat sovellukset keksitään itse. Ver-
taisuudesta ja siitä, että käytän itse 
kärryä, on hyötyä. Liikuntavälineen 
muuntaminen sopivaksi on toimi-
va esimerkki Iloliikuttajan osaamis-
ta. Täytetty vesipullo on esimerkiksi 
hyvä käsipaino. Pääasia on, että läh-
detään liikkeelle, muistuttaa Kamp-
pinen.

Monessa ympäristössä
Kamppinen on eläkkeellä sosiaalialan 
opettajan virasta. Kysymykseen siitä, 
onko aiemmasta opettajankokemuk-
sesta hyötyä vertaisohjaajan roolissa, 
saa kannustavan vastauksen.
– Osaan kyllä huomioida, jos joku 
seisoo kädet taskussa salin reunalla. 
Tajuan, että hän saattaa tarvita oh-
jausta tai että hän on ujo ja tarvitsee 
rohkaisua. Tarkoitus on liikkua, joten 
haluan korostaa, ettei yhdessä liikku-
misessa ole kysymys tutkinnon suo-
rittamisesta. Kannustan liikunnan 
pariin ja etsimään itselleen sopivaa 
muotoa. Iloliikkujana olemiseen ei 
tarvita loppututkintoja, Iloliikkuja-
koulutuksissa käyminen riittää. 

TEKSTI: OUTI LINDROOS
KUVAT: VAU:N ARKISTO, PAULI MöRSKY

Tanssiva liikuttaja 
haluaa herättää iloa 

ja aluetapahtumiin. Tilaaminen edel-
lyttää, että järjestäjä maksaa kilomet-
rikorvaukset ja päivärahan. Ohjaus-
ryhmä tapaa toisensa nelisen kertaa 
vuodessa ja Iloliikkujat koko verkos-
tolla kerran pari vuodessa. 
– Iloliikuttajista löytyy monitaitoi-
sia ihmisiä, jotka innostavat ja vetä-
vät mukaan. Perusteet ohjaamiseen 
saadaan koulutustapaamisista, mut-
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Opettajan työn lisäksi Varpu Kamp-
pinen on työskennellyt Invalidiliiton 
koulutussuunnittelijana. Monet tun-
tevat hyvinkääläisen tanssijan myös 
sitä kautta.
– Tosissani hurahdin istumaflamen-
coon. Flamenco ja Hecho A Mano 
-ryhmä haastaa ilmaisemaan itseään. 
En enää harrasta istumaflamencoa, 
mutta otan tanssiasiaa esille liikutta-
jana aina silloin, kun se sopii, Kamp-
pinen kertoo. 
Isot yleisötapahtumat innostavat ja 
virkistävät liikuttajaa. Ne löytyvät 
Kamppisen kalenterista.
– Invalidiliiton ja Viron yhteisiä kult-
tuuripäiviä vietettiin elokuussa ja 
marraskuussa on luvassa tämän vuo-
den Apuvälinemessut. Näihin tapah-
tumiin Iloliikuttajat on kutsuttu mu-
kaan vertaisliikuttamaan. 

Iloliikuttajana Varpu Kamppinen 
muistuttaa, että liikunta sopii lähes 
jokaiseen tilaan. 
– Olin viimeksi vetämässä liikun-
tatuokiota Hämeenlinnan seura-
kunnan tiloissa. Tila toi meille omat 
haasteensa, sillä siellä ei mahtunut 
esittelemään pelejä. Pelit ovat lähes 
aina Iloliikuttajan ohjelmistossa. Istu-
matanssia, kumpparijumppaa ja siili-
pallohierontaa voitiin kuitenkin teh-
dä.

Juuret 60 ja risat 
-toiminnassa
VAU:n Iloliikuttajat ovat tällä hetkel-
lä liikuntavammataustaisia, sillä toi-
mintamuoto on alkanut Invalidiliiton 
ja SIU:n yhteistyönä tehdystä seni-
oriliikkujien 60 ja risat -ohjelmasta. 
Iloa liikkua -ohjelma on avattu koko 

Ilo liikkua
Ilo liikkua on kuntoliikuntaohjelma, joka tarjoaa helposti 
sovellettavaa, matalan kynnyksen kuntoliikuntaa tuki- ja 
liikuntaelinvammaisille henkilöille sekä kouluttaa vertais-
liikuttajia.
Ilo liikkua -sanomaa levittävät VAU:n liikuntavammaiset 
vertaisliikuttajat eli Iloliikuttajat. Vertaisliikuttajat ovat 
nimensä mukaan vertaisia, itsekin tavalla tai toisella kro-
passaan rempat ja rajoitteet kokeneita. He kaikki saavat 
päivittäisestä liikunnasta iloa ja voimaa arkeen. Niinpä Ilo-
liikuttajat kannustavat jokaista liikkumaan terveyttään ja 
toimintakykyään ylläpitääkseen.
Koulutettuja Iloliikuttajia on parikymmentä eri puolilla 
Suomea.
Paikallisyhdistykset ja -tahot voivat tilata Iloliikuttajia eri-

laisiin tapahtumiin liikuttamaan osallistujia pientä korva-
usta vastaan. Tarjolla on monipuolista ja iloista liikuntaa, 
johon on helppo osallistua yksin tai ryhmänä!
Pienikin liikkuminen lisää toimintakykyä. Se helpottaa ar-
jessa selviämistä, siirtymisiä, pukeutumista, ruoan laittoa 
ja harrastamista. Hyvä toimintakyky lisää myös elämän 
laatua. Liikkuminen tuo mukanaan iloa, virkistystä, muka-
vaa seuraa ja hyvää oloa.

Liikutaan iloisesti!

Lisätiedot:
Tiina Siivonen, puh. 040 833 4869,
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi

VAU:n jäsenkentälle.
– Helsingin Invalidien Yhdistyksen, 
Helsingin ja Uudenmaan Näkövam-
maisten ja Helsingin Kehitysvam-
matuki 57:n yhteisessä toiminnassa, 
Spurtti-hankkeessa, opetellaan yh-
teisiä toimintamuotoja. Olen siinä 
mukana Helsingin Invalidien Yhdis-
tyksen edustajana ja myös Iloliikut-
tajana olen muistuttanut liikkumisen 
merkityksestä, kertoo Kamppinen.
Varpu Kamppinen toteaa esimerkik-
si yhteisen uimahallivuoron Iiriksessä 
toimivan, tosin ryhmä on pieni tilan 
puutteen vuoksi. Kaikkeen toimin-
taan ei ole saatu yhtä hyvin väkeä 
liikkeelle, omassa piirissä tekeminen 
tuntuu turvallisemmalta.
– Kaikkialla ei tunnuta ainakaan vie-
lä tajuavan, että yhteinen toiminta 
on avointa omalle vammaryhmälle ja 
esimerkiksi myös meille liikuntavam-
maisille. 
Iloliikuttaja-verkostoon voi päästä 
mukaan, jos liikkuu itse aktiivisesti ja 
omaksi ilokseen.
– Iloliikkuja-vertaisohjaajien verkos-
ton toivotaan kattavan koko maan. 
Iloliikuttajaksi pääsee, jos ikää on 
noin neljäkymmentä vuotta ja on lii-
kunnallinen omalla tavallaan. Liian 
nuorena voi olla vaikea saada kon-
taktia vanhempien henkilöiden ryh-
män kanssa. Myös omat vahvuudet 
vetäjänä on hyvä tunnistaa, jotta on-
nistuu. Tuskin kukaan pyytääkään 
minua vetämään yhdistyksen sau-
vakävelylenkkiä, naurahtaa Varpu 
Kamppinen..
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Teema TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: LAURI JAAKKOLA, ESKO OJA

Jokaiselle 
on polkunsa
Olli Vainion, Ronja Ojan ja Niko Helmisen esimerkit 
osoittavat, että tapoja löytää mieluisan liikunta-
harrastuksen pariin on yhtä monta kuin liikkujia. 

Tuusulassa sijaitsevan Hyökkälän 
koulun liikuntasaliin on kerääntynyt 
24 pelaajaa syksyn ensimmäiselle 
erityisryhmien sählytunnille. Pelaaja-
määrä on salin kokoon suhteutettu-
na jopa liian suuri, mutta kertoo ai-
nakin siitä, että tilausta toiminalle on.
Kehitysvammaisille on ollut sählytar-
jontaa Tuusulassa jo vuosituhannen 
vaihteesta saakka. Iso rooli toimin-
nan aloittamisessa ja sen pitkäjän-
teisyydessä on ollut kunnan erityis-
liikunnan ohjaajalla Marja Rönköllä. 
Hän saa varauksetonta kiitosta myös 
ryhmän maalivahdilta Olli Vainiolta.
– Kyllä Marja on vaikuttanut hyvin sii-
hen, että on päästy pelaamaan, Vai-
nio sanoo.
Kerran viikossa kokoontuva porukka 
on nimetty Tuusulan Tuliketuiksi ja 
joukkue käy pelaamassa tilaisuuksi-
en tullen myös erityisryhmien turna-
uksissa. Tuliketut onkin eräänlainen 
kunnan erityisliikuntakerhon ja seu-
rajoukkueen risteytys, sillä kunnan 
liikunnanohjaajien lisäksi myös pe-
laajien vanhempia on vuosien saa-
tossa ollut vetämässä toimintaa.
Vainio, 26, huomasi heti harrastuksen 
reilu kymmenen vuotta sitten aloitet-
tuaan, että pallojen torjuminen on 
ominta hommaa hänelle. Kenttäpe-
laajana hän ei ole juurikaan toiminut, 
vaikka ”kyllä sekin hyvin sujuu”.
– Maalivahtina pitää pystyä olemaan 
tarpeeksi tarkkana. Kun pallo tu-
lee kohti, niin yrittää liikuttaa jalkoja 
tai käsiä siihen eteen, Vainio kertoo 

työnkuvastaan tolppien välissä.
– Mulle on sanottu, että mulla on 
tarkka pallosilmä, hän jatkaa.

Motivaatiota etsimässä
Ronja Oja, 19, venyy moneen. Valko-
lakkia vääjäämättömästi lähestyvä 
Kallion ilmaisutaidon lukion abitu-
rientti mm. soittaa, piirtää ja kirjoit-
taa. Liikunnallisestikin helsinkiläinen 
on lahjakas. Taitoja riittäisi moniin 
lajeihin ja Ojan on täytynyt päättää, 
mikä niistä olisi kyllin mielekäs hänel-
le.
Ensimmäinen ehdokas oli näkövam-
maisten joukkuepalloilulaji maali-
pallo. Oja harjoitteli nuorena tyttönä 
jopa naisten maajoukkuepelaajien 
kanssa. Vähän puolivahingossa hän 
tuli kokeilleeksi yleisurheilua ja kas 
kummaa, siinäkin Oja oli elementis-
sään.
– Juoksin yhden satasen jossain kil-
pailuissa ja muut olivat heti, että vau 
Ronja, olet ihan luonnostaan jo tosi 
hyvä, Oja kertoo.
– Olin silloin Sporttiskerhossa mu-
kana ja sen ohjaaja (nykyinen VAU:n 
nuorisotoiminnan suunnittelija) Tuo-
mas Törrönen kannusti myös kokei-
lemaan yleisurheilua, hän jatkaa.
Innostus ei vielä tuolloin kuitenkaan 
kestänyt. Oja sai pian huomata, että 
juoksuharjoitukset eivät ole luoval-
le kahdeksasluokkalaiselle erityisen 
monipuolisia ja laji sai jäädä.
– Mutta nyt ihan viime aikoina olen 
taas innostunut. Tarvitsen itselleni 

selkeän tavoitteen, ja löysin sellaisen 
pituushypystä, jossa yritän yltää vuo-
den 2012 Lontoon paralympialaisten 
B-rajan yli (Ojan luokassa 330).
Oja saavutti tavoitteensa hypätes-
sään syyskuun alun Seinäjoen SM-
kilpailuissa 340. Lontoon A-raja 380 
voisi olla seuraava kiintopiste.
Oja oli pitkään mukana Sporttisker-
hossa, ensin osallistujana, sitten oh-
jaajana. Viime vuosina monessa mu-
kana oleva nuori nainen ei ole enää 
ehtinyt olla mukana toiminnassa.
– Piti yrittää vähän keskittyä koulun-
käyntiinkin, että joskus saisi valkola-
kin, Oja selittää.

Kuntoutusmuodosta 
harrastukseksi
Niko Helmisellä, 16, ja fysioterapeutti 
Nita Tolvasella on lähes koko Nikon 
elämän mittainen yhteistyösuhde. 
Nuorta vantaalaista noin 14 vuotta 
kuntouttaneen Tolvasen kautta Hel-
minen löysi myös liikuntaharrastuk-
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sensa pariin. Hän on ollut parin vuo-
den ajan innokas kuntosalin käyttäjä.
– Kaksi kertaa viikossa yritän käydä 
salilla ja sen jälkeen uimassa. Kunto-
sali on miellyttävä harrastus: kehon 
kunto pysyy hyvänä ja siellä voi käy-
dä myös ihan huvin vuoksi, Helminen 
sanoo.
Kuntosalilla käyminen tuli ajankoh-
taiseksi, kun Helminen aloitti nor-
maalin fysioterapian rinnalla OMT-
fysioterapian, jonka liikkeistä useita 
tehdään salilla. Ortopedisella manu-
aalisella terapialla pyritään paranta-
maan Helmisen hartialinjan hallintaa.
Mieluisan liikuntaharrastuksen löy-
täminen ei ollut Helmiselle mutka-
tonta. Hän kokeili fysioterapeuttinsa 
kannustamana vuoden verran sul-
kapalloa, mutta sen harrastaminen 
meni lopulta liian kilpailuhenkisek-
si. Sama ongelma on myös Helmisen 
koululiikunnan suosikkilajissa kori-
pallossa.
– Nikolla on dysfasia, kielellinen eri-

tyisvaikeus, jonka vuoksi esimerkik-
si sääntöjen muistaminen on hä-
nelle hankalaa. Urheiluseuroissa 
keskitytään vain kilpaurheiluun, eikä 
pelkästään mukavan harrastuksen 
haluaville oikein ole mitään tarjolla, 
harmittelee Helmisen äiti Marja Leh-
tinen.
Rauhalliselle Helmiselle yksilölajit 
tuntuvat kuitenkin sopivan hyvin. 
Hän harrastaa kuntosalin ja uinnin li-
säksi myös pyöräilyä..

Kuva yllä vasemmalla: Olli Vainio on 
Tuusulan Tulikettujen kokenut maa-
livahti.

Niko Helminen asuu sopivasti alle kilo-
metrin päässä kuntosalista ja uimahal-
lista.

Kuva yllä oikealla: Ronja Oja hyppäsi 
pituusennätyksensä Seinäjoen SM-kil-
pailuissa.
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Erityisryhmien uinti on 
osaltaan tehnyt Oulun Lo-
hista sisukkaan seuran. 

Heidi Kukkosen vetämä toiminta on 
tupaten täynnä innokkaita uimareita, 
kertovat puheenjohtaja Pekka Hurs-
kainen ja Leena Prokkonen. 
Kukkonen on valmentanut uinnissa jo 
15 vuoden ajan. Hän innostui lähihoi-
tajan ammatista toimiessaan erityis-
ryhmän uintivalmentajana. Motivaa-
tio valmentamiseen löytyy uimareista 
itsestään.
– Ilo ja innostus onnistumisesta pal-
kitsee. Kyllä nämä uimarit sen näyttä-
vät, hän kertoo.
Seuran edellinen puheenjohtaja Lee-
na Prokkonen työskentelee fysiotera-
peuttina. Hän oli järjestelemässä eri-
tyisuinnin uutta alkua Oulun Lohissa.
– Olin monesti puheenjohtajana ja-
kamassa palkintoja. Siinä yhteydessä 
kilpailun tuoma itsensä ylittämisen 
ilo oli hieno kokea. Muualla uimarit 
harvoin riemuitsivat palkinnoistaan 
korokkeella niin avoimesti.
Seuran nykyinen puheenjohtaja Pek-
ka Hurskainen tuntee muutamia eri-
tyisuimareita. 
– Uinnin pariin erityisryhmäläisiä 
houkuttaa sama syy kuin meitä mui-
takin: uinnista saa henkistä pääomaa.

Elämyksiä ja talkootyötä
Hurskainen kertoo havainneensa 
erityisuinnin suosion kasvaneen vii-
meisen kymmenen vuoden aikana. 
Oulun Lohien toiminnastakin se on 
huomattava osa. Leena Prokkonen 
kuvailee erityisryhmien uintia koko-
naisvaltaiseksi asiaksi.
– Sen täytyy olla laaja asia, ei pelkäs-
tään liikettä ja kuntoutusta. Kokonais-
elämyksestä olen puhunut, kun seu-
rassa toimitaan ja harjoitellaan.
Prokkonen nauttii itsekin Oulun Lohi-

en hyväksi kuvailemastaan ilmapiiristä.
– En varmasti jätä seuraani, vaikka 
puheenjohtajakausi on päättynyt. 
Olen edelleen toimitsijatehtävissä ja 
omaksunut talkootyöasenteen. Meil-
lä on onnistuttu järjestämään pal-
kittuakin toimintaa, kun seurassa on 
riittänyt ihmisiä töihin.
Puheenjohtaja Hurskainen kiittääkin 
kaikkia vapaaehtoisia.
– Meillä on mahtavia ihmisiä pyörit-
tämässä toimintaa ja paljon innok-
kaita vanhempia.

Onnistumiset tärkeitä 
valmentajalle
Heidi Kukkonen kartoittaa kiinnos-
tusta erityisryhmiä kohtaan ja ohjaa 
koordinaattorina halukkaita vetä-
jiä koulutukseen. Kussakin erityistä 
tukea tarvitsevien uimareiden ryh-
mässä on kaksi tai kolme vetäjää. Eri-
tyisuimareiden harjoituksista hän saa 
virtaa.
– Kun yksi alkaa oivaltaa ja onnistuu, 
muut rohkaistuvat ja asia alkaa su-
jua. Viimeksi keväällä niin on käynyt 
starttihyppyjen kanssa. Sitä on haus-
ka seurata, kun onnistutaan ja ryh-
mässä kannustetaan toisia.
Kukkonen ei koe hankalana sopivien 
allasharjoitusten löytämistä ryhmä-
läisilleen.
– Oma uintitausta helpottaa siinä. 
Ryhmät ovat aika tasaisia, joten po-
rukassa voidaan harjoitella. Jos so-
veltaminen joskus tuottaa ongel-
mia, niin jumppatreenien vetäminen 
oheisena liikuntarajoitteisille vaatii 
miettimistä.
Heidi Kukkosen positiivisesta asen-
teesta seuratyöhön kertoo se, että 
hänen omat lapsensa ovat usein mu-
kana jumppaamassa.

Sopivia harjoitusaikoja
Oulun Lohet on tehnyt määrätietois-
ta tasa-arvotyötä ja sen toiminta on 

positiivisella tavalla huomioitu. Seura 
on mm. saanut valtakunnallisen yh-
denvertaisuuspalkinnon. Oulun Lo-
hissa erityistä tukea tarvitsevia uima-
reita on ollut mukana harjoituksissa 
jo 1960-luvulla. Silloinen valmentaja 
Teuvo Makkonen toimi erityisopet-
tajana ja toi oppilaitaan seuran harjoi-
tuksiin.
Seuran ohjelmassa on kymmenkunta 
"erkkariharjoitusta" viikossa.
– Olemme voineet sopia yhdessä ui-
mareiden vanhempien kanssa har-
joituspäiviä. Joustavuus on tärkeää, 
koska lapsilla on paljon pakollisia te-
rapiamenoja.
Seura tekee yhteistyötä Oulun kau-
pungin kanssa. Siksi tilan tarve on voi-
tu huomioida.
– Apuvälineiden käyttäjät tarvitsevat 
enemmän tilaa pukuhuoneisiin, joten 
vauvauinnin kanssa emme voi yhtä 
aikaa harjoitella. Seura on neuvotellut 
meille tilaa ja aikaa, kertoo Heidi Kuk-
konen.
Kussakin harjoitusryhmässä on viides-
tä kahdeksaan uimaria. Normaalis-
ti ryhmä voi olla lähes puolet isompi. 
Yhdessä aikuisten ryhmässä on muka-
na avustajia, muuten ohjaajat vetävät 
ryhmänsä itsekseen. 
Pekka Hurskainen on mukana paitsi 
vesipallossa myös Oulun Lohien Mas-
ters-toiminnan vetämisessä. Hän tie-
tää, että seuratoiminnassa uinti ja ve-
siurheilu sopivat kaikenikäisille.
– Yksi seuramme vammaisuimareista 
on viime kaudella ollut mukana val-
mentamassa oman elämäntilanteen 
mukaan.
Kun erityisuimareita näkyy kilpailuis-
sa, muut uimarit ovat osanneet suh-
tautua hyvin. 
– Meillä aina tervehditään, eikä ole 
naurettu tai kiusattu. Muiden ryhmien 
valmentajat ovat joskus käyneet myös 
katsomassa harjoituksia ja ihmetel-
leet: ”Osaako ne uida noin kovaa?”.

TEKSTI: OUTI LINDROOS 
KUVA: HEIDI KUKKONEN

Oulussa on 
riehakasta 
uinnin iloa
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Liikuntamaa antaa 
mahdollisuuden kokeilla ja kokea

voi kokeilla eri vammaisurheilun lajeja 
ja sovelluksia. Erilainen koulupäivä on 
kouluille tarjolla Liikuntamaassa tors-
taina 10.11. ja perjantaina 11.11., mo-
lempina päivinä koko päivän ajan (klo 
9.00–17.00).
– Liikuntamaa on ainutlaatuinen tilai-
suus päästä kokeilemaan näin suurta 
määrää eri lajeja. Pelaamaan ja liikku-
maan pääsee niin pystyssä kuin pyö-
rätuolissa ja niin näkevät kuin näkö-
vammaiset, VAU:n nuorisotoiminnan 
suunnittelija Tuomas Törrönen toteaa.

Välineet.fi on toimintavälineitä sekä 
vammaisurheilun ja -liikunnan apuväli-
neitä vuokraavien tahojen – Soveltavan 
liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA:n, 
Malikeen ja Pajulahden Soveltavan lii-
kunnan osaamis- ja resurssikeskuksen 
– yhteinen verkkopalvelu. Liikunnan 
apuvälineitä on näkyvästi esillä Liikun-
tamaassa, jossa on mm. mahdollista 
päästä käsipyöräilemään halliin raken-
netulle radalle.
– Kokeiltavana ja nähtävänä on lisäksi 
paljon muita erilaisia liikunnan apuvä-
lineitä. Kaikkien Yyteri esimerkiksi tuo 

Näppäile nettiin

paikalle erityisryhmille sopivan surffi-
laudan, kertoo SOLIA:n apuvälineneu-
voja Jukka Parviainen.

Ennen kaikkea Liikuntamaassa on 
kyse mahdollisuudesta kokeilla. Eri-
laisia liikunnan muotoja ja niihin liit-
tyviä apuvälineitä ja sovelluksia on 
tarjolla lukuisia. Viikonlopun aikana 
voi löytää itselleen kokonaan uuden 
harrastuksen esimerkiksi pyörätuoli-
miekkailusta tai sulkapallosta.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry:n toimintapisteellä on tarjol-
la runsaasti tietoa liikunnasta ja ur-
heilusta niin harrastajille ja liikkujille 
kuin alan ammattilaisillekin. Toimin-
tapisteessä voi myös kokeilla virtu-
aalista liikkumista mm. Lepe-kelaus-
simulaattorissa ja Nintendo Wii-Fit 
-peli-istuimessa..

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry isännöi jo perinteeksi muo-
dostunutta Liikuntamaata Tampe-
reen Messu- ja Urheilukeskuksessa 
10.–12. marraskuuta 2011. Tarjolla on 
C-hallin täydeltä tietoa vammaisliikun-
nasta ja vammaisliikunnan apuvälineis-
tä. Kolmen päivän aikana voi tutustua 
lajeihin, välineisiin ja harrastusmahdol-
lisuuksiin yli 40 toimintapisteessä.

Messualueella ovat näkyvästi esillä 
mm. lasten ja nuorten Sporttiklubin 
Treeni-hankkeen viisi lajia: maalipallo, 
sokkopingis, boccia, sähköpyörätuoli-
salibandy ja pyörätuolikoripallo. Tree-
ni-hankkeen tavoitteena on saada 
lisää nuoria ja ennen kaikkea harjoit-
televia nuoria lajien pariin. Liikunta-
maassa nuoret pääsevät kokeilemaan 
Treeni-lajeja ja ottamaan oppia lajien 
huippuosaajilta.

Erilainen koulupäivä tarjoaa Tampe-
reen seudun koululaisille mahdollisuu-
den tulla viettämään Liikuntamaahan 
liikunnallinen ja takuulla tavallisesta 
poikkeava koulupäivä, jonka aikana 

Liikuntamaa: http://expomark.fi/fi/
messut/apuvaline2011/liikuntamaa
VAU ry: www.vammaisurheilu.fi

KUVAT: ANTERO AALTONEN
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Liikuntamaan 
toimintapisteet

tai he laskevat lajiin suunnitelluilla protee-
seilla. Liikuntavammaiset kelkkalaskijat las-
kevat omien mittojensa mukaan valmis-
tetuilla alppihiihtokelkoilla ja käyttävät 
tukisauvoja. Näkövammaisilla laskijoilla on 
apunaan edessä laskeva opaslaskija. Alppi-
hiihto on myös kehitysvammaisten ja elin-
siirron saaneiden henkilöiden harraste- ja 
kilpaurheilulaji.
Lisätiedot: Susanna Tero, 
susanna.tero@kvtl.fi

RATSASTUS (toimintapiste 5)
Ratsastus on monipuolinen liikuntamuo-
to. Vammaisratsastuksen kilpailut käydään 
Suomessa kouluratsastuskilpailuina. Rat-
sastuspisteellä voi kokeilla kouluradan rat-
sastamista keppihevosen kanssa tai vatsa-
laudan avulla. Tämä sopii myös allergikoille.
Lisätiedot: Suomen Ratsastajainliitto ry, 
Merja Alasjärvi, merja.alasjarvi@ratsastus.fi

AMPUMAURHEILU  
(toimintapiste 6)
Ampumaurheilu on tarkkuutta vaativa laji, 
joka sopii erinomaisesti kaikille. Lajia har-
rastetaan sekä ilma-aseilla että ruutiaseilla. 
Toimintapisteessä voi kokeilla ääniohjatta-
vaa eko-asetta ja laser-aseita sekä tutustua 
muihin lajissa käytettäviin välineisiin. Pai-
kan päällä on myös Suomen Ampumaur-
heiluliiton edustaja kertomassa suomalai-
sesta vammaisampumaurheilusta.
Lisätiedot: Ampumaurheiluliitto, Mervi 
Rajamäki, mervirajamaki@luukku.com tai 
VAU, Petri Räbinä, petri.rabina@vammais-
urheilu.fi

UINTI (toimintapiste 7)
Jokaisella tulisi olla mahdollisuus vesitai-
toon, uimataitoon, uinnin harrastamiseen 
sekä vesiturvallisuustaitojen oppimiseen. 
Toimintapisteessä voi tutustua laajasti uin-
tiin, uinnin opettelemiseen ja uinnin har-
rastamiseen.
Lisätiedot: Suomen Uimaliitto, Kati Kauha-
nen, kati.kauhanen@uimaliitto.fi

VäLINEET.FI
Välineet.fi on uusi toimintavälineitä sekä 
vammaisurheilun ja -liikunnan apuväli-
neitä vuokraavien tahojen yhteinen verk-
kopalvelu. Tarkoituksena on helpottaa 
asiakasta löytämään sopiva, juuri hänen 
tarvitsemansa apu- tai toimintaväline. Lii-

kuntamaassa vuokrattavia välineitä ovat 
esittelemässä Soveltava liikunnan apuväli-
netoiminta SOLIA, Malike, Pajulahden So-
veltavan liikunnan osaamis- ja resurssikes-
kus sekä Kaikkien Yyteri.

SOLIA (toimintapiste 8)
Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta 
SOLIA:n vuokraamot tarjoavat vammaisur-
heilun ja liikunnan apuvälineitä itsenäisesti 
liikkuville. Toimintapisteessä esitellään vä-
lineiden vuokraamo- ja kokeilutoimintaa. 
Vuokraamotoiminnan huoltonurkassa voi 
tarkistuttaa esimerkiksi pyörätuolin ren-
gaspaineet. Toimintapisteessä voi myös 
kokeilla muutamia erilaisia polkupyöriä.
Lisätiedot: SOLIA, Jukka Parviainen, 
solia@vammaisurheilu.fi

MALIKE (toimintapiste 9)
Malike tarjoaa toimintaa ja toimintavälinei-
tä erityistä tukea tarvitseville arkiliikkumi-
seen ja harrastamiseen. Malikeella on rat-
kaisuja kesä- ja talviliikkumiseen. Malike on 
osa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n toi-
mintaa ja tekee yhteistyötä eri järjestöjen 
ja toimijoiden kanssa. Toimintapisteessä 
voi tutustua Malikeen toimintavälineisiin ja 
ratkaisuihin.
Lisätiedot: Malike, Antti Tulasalo, 
antti.tulasalo@kvtl.fi

PAJULAHDEN RESURSSI- JA OSAA-
MISKESKUS (toimintapiste 10)
Soveltava liikunta on oleellinen osa Lii-
kuntakeskus Pajulahden palvelutarjontaa. 
Uutena palveluna Pajulahti on aloittanut 
Soveltavan liikunnan osaamis- ja resurssi-
keskuksen toiminnan, jonka myötä mah-
dollisuus tarjota monipuolisia esteettömiä 
ja saavutettavia liikuntapalveluita paranee.
Lisätiedot: Pajulahden resurssi- ja osaa-
miskeskus, Osku Kuutamo, 
osku.kuutamo@pajulahti.com

LAJIAREENA
Talven hiljalleen saapuessa Liikuntamaa 
esittelee suosituimpia talviliikuntalaje-
ja. Kelkka- ja proteesijääkiekkopisteellä 
pääsee kokeilemaan kutinsa tarkkuutta ja 
myös maastohiihto ja alppilajit ovat esillä. 
Lajiareenalla esitellään myös ampumaur-
heilun eri sovelluksia sekä ratsastusta ja 
uintia.

JÄÄKIEKKO (toimintapiste 1)
Kelkkajääkiekko on yksi uusimmista vam-
maisurheilulajeista Suomessa. Toimin-
tapisteessä voi kokeilla laukomista ja 
kysellä lajista aktiivipelaajilta.  
Lisätiedot: VAU, Sami övermark, 
sami.overmark@vammaisurheilu.fi

Amputoitujen jääkiekko eli proteesijää-
kiekko on kansainvälisesti melko nuori laji. 
Suomen Proteesilätkä järjestää harjoituksia 
ja näytösotteluita ympäri Suomea. Toimin-
tapisteessä voi kokeilla pelaamista ja kysel-
lä lajiin liittyvistä asioista.
Lisätiedot: Pekka Keski-Orvola, 
pekka.keski-orvola@kolumbus.fi

HIIHTO (toimintapiste 2)
Hiihto on perinteinen suomalainen kilpa- 
ja harrastelaji, joka sopii lähes kaikille. Suo-
messa kilpailutoimintaa järjestetään näkö-, 
liikunta- ja kehitysvammaisille sekä elinsiir-
ron saaneille henkilöille.
Lisätiedot: Special Olympics Finland, pää-
valmentaja Kimmo Aalto, 
kaalto@kopteri.net

LUMIKENKÄILY (toimintapiste 3)
Lumikenkäily on kaikille sopiva harraste- ja 
kilpalaji. Talvisessa luonnossa lumikenkäily 
on mitä parhainta kunto- ja terveysliikun-
taa ja samalla voi nauttia raikkaasta ulkoil-
masta. Lumikenkäilyä harrastetaan kilpala-
jina kehitysvammaisten Special Olympics 
-kilpailuissa sekä elinsiirron saaneiden tal-
vilajien maailmankisoissa.
Lisätietoja: Special Olympics Finland, pää-
valmentaja Mika Valavuori, 
mika.valavuori@kisakallio.fi

ALPPIHIIHTO (toimintapiste 4)
Alppihiihto on hauska ja vauhdikas har-
raste- ja kilpaurheilulaji, joka sopii kaikille. 
Yhdellä suksella laskevilla liikuntavammai-
silla pystylaskijoilla on apunaan tukisauvat 
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KAIKKIEN YYTERI  
(toimintapiste 11)
Kaikkien Yyteri kehittää ja lisää esteettömiä 
luontoliikunta- ja virkistyspalveluja Yyterin 
alueella Porissa. Hankkeen lähtökohtana 
on kaikille avoin toiminta ja laaja-alainen 
tasa-arvo. Hankkeen tapahtumien myötä 
osallistujat ovat tutustuneet mm. purjelau-
tailuun, melontaan, purjehdukseen ja gol-
fiin sekä saaneet mahdollisuuden retkeillä 
niin kesäisessä kuin talvisessakin Yyterissä. 
Lisätiedot: Kaikkien Yyteri, Kati Karinharju, 
kati.karinharju@samk.fi

KOHTAAMISPAIKKA
Erilaisia harrastusmuotoja ja -paikkoja löy-
tyy jokaiselta paikkakunnalta. Järjestöto-
rilla esittäytyvät Pirkanmaan paikalliset 
toimijat sekä Metsähallitus esteettömän 
luontoliikunnan puolelta.

METSÄHALLITUS  
(toimintapiste 12)
Metsähallitus tuottaa monipuolisia pal-
veluja luonnossa liikkujille. Valtion metsät 
ja vedet kautta maan tarjoavat luonnossa 
liikkujille hyvät mahdollisuudet monenlai-
seen luonnossa virkistäytymiseen ja har-
rastamiseen. Toimintapisteellä esitellään 
esteettömiä liikkumismahdollisuuksia Pir-
kanmaan lähikohteiden kautta.
Lisätiedot: Metsähallitus, www.metsa.fi

PIRKANMAAN PAIKALLISET 
TOIMIJAT (toimintapiste 13)
Tule tutustumaan Pirkanmaalla toimiviin 
yhdistyksiin, urheiluseuroihin sekä Tam-
pereen kaupungin liikuntatoimeen. Löydä 
itsellesi uusi harrastuspaikka samalla, kun 

osallistut kilpailuun.
Lisätiedot: VAU, Timo Pelkonen, 
timo.pelkonen@vammaisurheilu.fi

KAMPPAILUAREENA
Kamppailuareenan lajeista judo ja taek-
wondo kuuluvat budolajien perheeseen. 
Kädenvääntö ja kuntonyrkkeily soveltuvat 
hyvin pyörätuolissa istuville. Pyörätuoli-
miekkailu on mielenkiintoinen tulokas Lii-
kuntamaan lajitarjontaan.

KÄDENVÄÄNTÖ (toimintapiste 14)
Kädenvääntö on kova henkilökohtainen 
kamppailulaji, joka soveltuu kaikille. Kä-
denväännön avainsanoja ovat voima, no-
peus, tekniikka ja keskittyminen. Toiminta-
pisteessä voi tutustua lajin maailmaan.
Lisätiedot: Olli Salpakoski, osalpakoski@
gmail.com

JUDO (toimintapiste 15)
Judo on kamppailulaji, joka soveltuu jokai-
selle. Suomen Judoliiton alaisissa seuroissa 
kaikki voivat harrastaa judoa. Riippumat-
ta mahdollisesta vammasta, jokaiselle tar-
jotaan laadukasta ohjausta judoseuroissa 
ympäri Suomen. Toimintapisteessä voi tu-
tustua judoon ja kysellä lajiin liittyviä asioi-
ta lajin asiantuntijoilta.
Lisätiedot: Suomen Judoliitto, Marita Kok-
konen, marita.kokkonen@judoliitto.fi

TAEKWONDO (toimintapiste 16)
Taekwondo on kamppailulaji, joka sovel-
tuu kaikille. Suomen Taekwondoliitolla on 
käynnissä Taekwondoa kaikille -projekti, 
jonka avulla kaikilla on mahdollista har-
rastaa Taekwondoa. Jos laji kiinnostaa, ota 
rohkeasti yhteyttä lähimpään seuraasi. Toi-
mintapisteessä voi tutustua taekwondoon 
ja kysellä lajiin liittyviä asioita lajin asian-
tuntijoilta.
Lisätiedot: Suomen Taekwondoliitto, Tiiu 
Tuomi, tiiu.tuomi@taekwondo.fi

PYÖRÄTUOLIMIEKKAILU 
(toimintapiste 17)
Pyörätuolimiekkailu on liikuntavammais-
ten kilpailulaji. Miekkailussa on kolme eri 
aselajia, jotka kaikki ovat nopeatempoi-
sia ja mielenkiintoisia omine sääntöineen. 
Pyörätuolimiekkailu on Suomessa verrat-
tain uusi laji, vaikka miekkailu onkin ollut 
paralympialaisissa jo vuosia. Miekkailu so-
pii kaikille nopeista ja teknisistä lajeista pi-
täville ja miekkailua voi harrastaa joko kil-
palajina tai harrastelajina.
Lisätiedot: Kalpaveljet ry, Ivan Blagojev, 
ivan_blagoev@hotmail.com 

PALLOILUAREENA
Palloiluareenalla on kokeiltavana yhdeksän 
vammaisurheilulajia, mukaan lukien viisi 
Sporttiklubin Treeni-hankkeen painopiste-
lajia: boccia, sokkopingis, maalipallo, pyö-
rätuolikoripallo ja sähköpyörätuolisaliban-
dy. Lisäksi kokeiltavana on golfia, keilailua, 
sulkapalloa ja pyörätuolirugbya.

GOLF (toimintapiste 18)
Golf on tarkkuutta vaativa laji, joka so-
pii erinomaisesti kaikille. Toimintapistees-
sä voi tutustua golfiin puttien ja chippien 
kautta sekä kokeilla koulugolf-välineitä.
Lisätiedot: VAU, Harri Lindblom, 
harri.lindblom@vammaisurheilu.fi

KEILAILU (toimintapiste 19)
Keilailu on tarkkuutta vaativa laji, joka so-
pii erinomaisesti kaikille. Toimintapisteessä 
voi tutustua keilailuun ja lajin apuvälinei-
siin, kuten kahvapalloon, keilakouruun ja 
keilakaiteeseen.
Lisätiedot: VAU, Petri Räbinä, 
petri.rabina@vammaisurheilu.fi

BOCCIA (toimintapiste 20)
Boccia on tarkkuutta ja keskittymiskykyä 
vaativa petanquen sukulaislaji, joka sopii 
loistavasti kaikille vammaryhmille ja kaiken 
ikäisille. Toimintapisteellä voi tutustua väli-
neisiin ja kokeilla heiton tarkkuutta mm. 
kourulla pelaten. 
Lisätiedot: VAU, Harri Lindblom, 
harri.lindblom@vammaisurheilu.fi

SOKKOPINGIS (toimintapiste 21)
Näkövammaisten sokkopingis on mielen-
kiintoinen ja nopeatempoinen peli, jossa 
käden ja kuulon yhteistyö on tärkeää. Toi-
mintapisteessä voi kokeilla sokkopingistä.
Lisätiedot: VAU, Petri Räbinä, 
petri.rabina@vammaisurheilu.fi

MAALIPALLO (toimintapiste 22)
Maalipallo on näkövammaisten joukkue-
peli. Toimintapisteessä lajin aktiivipelaajat 
ja -valmentajat tutustuttavat lajin pariin 
heittojen ja torjuntojen kautta. Tule mitta-
uttamaan heittosi nopeus!
Lisätiedot: VAU, Timo Pelkonen, 
timo.pelkonen@vammaisurheilu.fi

KORIPALLO (toimintapiste 23)
Pyörätuolikoripallo on nopea taitolaji, jos-
sa pelaaja hallitsee pallon ja pelituolin sa-
manaikaisesti. Toimintapisteessä voi tutus-
tua pyörätuolikoripallon pelituoleihin ja 
kysellä lajiin liittyviä asioita lajin aktiivipe-
laajilta sekä pääset myös itse pelaamaan ja 
heittelemään koreja.
Lisätiedot: VAU, Sami övermark, 
sami.overmark@vammaisurheilu.fi
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SÄHKÖPYÖRÄTUOLISALIBANDY 
(toimintapiste 24)
Sähköpyörätuolisalibandy on vaikeavam-
maisten vauhdikas laji, jossa korostuu tuo-
lin sekä mailan hallinta. Lajipisteessä voit 
kokeilla tuolin hallintaa ja mailankäsittely-
taitojasi.
Lisätiedot: VAU, Sami övermark, 
sami.overmark@vammaisurheilu.fi

SULKAPALLO (toimintapiste 25)
Sulkapalloa voi pelata lattialla istuen, pyö-
rätuolista pelaten tai pystypelinä. Lajin 
aloittaminen on erittäin helppoa ja halpaa. 
Toimintapisteellä voi kokeilla lajia ja tavata 
Suomen parhaita pyörätuolipelaajia.
Lisätiedot: VAU, Harri Lindblom, 
harri.lindblom@vammaisurheilu.fi

PYÖRÄTUOLIRUGBY  
(toimintapiste 26)
Pyörätuolirugby on vauhdikas ja fyysinen 
laji, joka on saanut vaikutteita amerikkalai-
sesta jalkapallosta, rugbysta, koripallosta ja 
jääkiekosta. Toimintapisteessä voi tutustua 
pyörätuolirugbyn pelituoleihin ja kysellä 
lajiin liittyviä asioita aktiivipelaajilta.
Lisätiedot: VAU, Sami övermark, 
sami.overmark@vammaisurheilu.fi

KUNTOILUAREENA
Soveltavan liikunnan ideat ja välineyrityk-
set kohtaavat kuntoiluareenalla. Mukana 
on ideoita liikkujille ja ammattilaisille kun-
tosali- ja tasapainoharjoittelusta peleihin ja 
leikkeihin.

TOSIKULMANOJA KAIKILLE  
(toimintapiste 27)
Tosikulmanoja on helppoa ja hauskaa 
akrobatiaa, jossa helposti toteutettavat 
temppujumppavälineet innostavat jo-
kaista kierimään, pyörimään, riippumaan, 
heilumaan, tasapainoilemaan ja hyppää-
mään. Toimintapisteessä on Tosikulmano-
ja-temppurata, joka on avoin kaikille vau-
vasta vaariin.
Lisätiedot: Erkki Tervo, erkki.tervo@pp.inet.fi

TEVELLA (toimintapiste 28)
Tevella on suomalainen yritys, jonka tuote-
valikoimasta löytyvät mm. päiväkotien toi-
mintavälineet, oppimisvälineet, kalusteet, 
soveltavan liikunnan peli- ja leikkivälineet. 
Toimintapisteessä voi tutustua Tevellan vä-
lineisiin, joita löytyy myös viereisistä pisteis-
tä: Säpinää sisällä -pelit ja Tasapainorata.
Lisätiedot: Tevella Oy, Tarja Peltola, 
tarja.peltola@tevella.fi

aikaan iloa jo yli 40 maassa miljoonille lap-
sille ja aikuisille. Liikuntamaassa on mah-
dollisuus päästä kokeilemaan Lappsetin 
Mobile Playground -mobiilisovellusta.
Lisätiedot: www.lappset.fi, 
myynti@lappset.com

SUOMEN 
VAMMAISURHEILU JA 
-LIIKUNTA VAU RY
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 
aloitti toimintansa SLU-talolla Helsingissä 
vuoden 2010 alussa. VAU:n taustalla on nel-
jän suomalaisen vammaisurheilujärjestön 
kaksi vuotta kestänyt yhdistymisprosessi, 
jonka seurauksena perustettiin uusi toimi-
alajärjestö suomalaiselle vammaisurheilul-
le. VAU:n myötä liikuntajärjestöjen kentältä 
poistuvat Elinsiirtoväen Liikuntaliitto ELLI 
ry, Suomen Invalidien Urheiluliitto ry (SIU) 
sekä Suomen Kehitysvammaisten Liikunta 
ja Urheilu ry (SKLU), jotka kukin lakkautet-
tiin. Näkövammaisten Keskusliitto ry (NKL) 
siirsi urheilu- ja liikuntatoimintansa VAU:lle.

VAU (toimintapiste 33)
Toimintapisteessä voi tutustua mm. VAU:n 
monipuoliseen toimintaan sekä viisi ker-
taa vuodessa ilmestyvään Vammaisurheilu 
& -liikunta -lehteen. Toimintapisteessä on 
myös myynnissä erilaisia oppaita, kirjoja ja 
muita tuotteita.
Lisätiedot: VAU, Nina Jakonen, 
nina.jakonen@vammaisurheilu.fi

SIMULAATTORIT 
(toimintapiste 34)
SOLIA on ollut vuosien varrella ideoimas-
sa mm. monenlaisia simulaattoreita. Toi-
mintapisteessä voi testata omia kelaustai-
toja Leo-Pekka Tähden mukaan nimetyssä 
Lepe-simulaattorissa tai kokeilla kelkkalas-
kettelua "livenä" alppihiihtosimulaattorin 
avulla. Toimintapisteessä voi myös kokeil-
la AidWay:n peli-istuinta, joka on sovitettu 
Nintendo Wii Fit -konseptiin sopivaksi.
Lisätiedot: SOLIA, Jukka Parviainen,
jukka.parviainen@vammaisurheilu.fi

KUNTOKUU (toimintapiste 35)
Kuntokuu on VAU:n harrasteliikuntatuote, 
joka antaa liikkujalle työkalun oman liik-
kumisen seuraamiseen. Kuntokuun kun-
tokortin täyttäminen motivoi liikkumaan 
ja seuraamaan omia liikuntatottumuksia. 
Kuntokuuta vietetään kahdesti vuodessa: 
helmikuussa ja syyskuussa. Toimintapis-
teessä voi tutustua Kuntokuun materiaalei-
hin, mittauttaa verenpaineen ja puristus-
voiman sekä kokeilla siilipallohierontaa.
Lisätiedot: VAU, Teemu Lakkasuo, 
teemu.lakkasuo@vammaisurheilu.fi

MULTISENSORINEN TILA  
(toimintapiste 29)
Multisensorisessa tilassa kävijä rentoutuu, 
innostuu ja kokee uusia elämyksiä turvalli-
sessa ympäristössä sekä itse määrää teke-
misen tahdin. Multisensoriset ympäristöt 
tarjoavat myös vaikeammin vammaisille 
erinomaisen mahdollisuuden hyvinvoin-
nin lisäämiseen ja omien valintojen teke-
miseen.
Lisätiedot: Elina Sagne-Ollikainen, 
esagne @fduv.fi

TASAPAINORATA  
(toimintapiste 30)
Hyvä tasapaino auttaa arjen askareissa ja 
pitää omatoimisuutta yllä. Toimintapistees-
sä voi testata tasapainoa harjoittein, jotka 
ovat samalla myös jokapäiväistä perusliik-
kumista. Harjoitteita on helppo tehdä myös 
kotona. Harjoitteet ovat osa Ikäinstituutin 
Tasapainokoulutuksen sisältöä.
Lisätiedot: VAU, Tiina Siivonen, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi

HUR-KUNTOSALI  
(toimintapiste 31)
Toimintapisteessä voi tutustua helppokul-
kuisiin ja -käyttöisiin Easy Access -kunto-
laitteisiin osaavassa ja turvallisessa ohjauk-
sessa. Pirkanmaan Ammattikorkeakoulun 
fysioterapiaopiskelijat avustavat ja opas-
tavat laitteiden käytössä. Kuntosalilla on 
myös tasapainoklinikka ja luentoja/tietois-
kuja tasapainon ja fyysisen kunnon tes-
taamisesta sekä esteettömän kuntosalin 
suunnittelusta.
Lisätiedot: HUR, Jussi Jaakkola, 
jussi.jaakkola@hur.fi

LAPPSET GROUP  
(toimintapiste 32)
Lappset Group Oy on yksi maailman joh-
tavista leikkipaikkavälinevalmistajista. 
Lappset tarjoaa leikki- ja liikuntapaikka-
välineiden lisäksi laajan valikoiman piha-, 
puisto- ja kadunkalusteita. Tuotteet saavat 
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SPORTTIKLUBIN TREENI-HANKE 
(toimintapiste 36)
Kolmivuotisessa Sporttiklubin Treeni-
hankkeessa (2011–2013) on mukana vii-
si lajia: sähköpyörätuolisalibandy, boccia, 
pyörätuolikoripallo, maalipallo ja sokko-
pingis. Tavoitteena on saada lisää nuoria 
lajin pariin ja enemmän harjoittelevia nuo-
ria mukaan toimintaan. Treeni-hankkeen 
myötä toteutetaan mm. lajitutustumispäi-
viä ja lajileirejä. Toimintapisteessä voi tu-
tustua Treeni-lajeihin ja tuleviin lajitapah-
tumiin.
Lisätiedot: VAU, Tuomas Törrönen, 
tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi

SPECIAL OLYMPICS FINLAND  
(toimintapiste 37)
Special Olympics Finland on osa kansain-
välistä Special Olympics -järjestöä, joka or-
ganisoi ympärivuotista urheilutoimintaa 
kehitysvammaisille henkilöille. Suomessa 
toiminnasta vastaa VAU, jonka yhteydessä 
Special Olympics Finland toimii. Toiminta-
pisteessä voi tutustua Special Olympics -la-
jeihin sekä yleisesti Special Olympics -toi-
mintaan.
Lisätiedot: VAU, Elina Holopainen, 
elina.holopainen@vammaisurheilu.fi

SPORTTITORI
TURBOMOVE-RATA
(toimintapiste 38)
Turbomove-rata on ilmatäytteinen estera-
ta, joka on noin 30 metriä pitkä. Liikkujan 
tarkoituksena on edetä rata omalla tyylil-
lään: kontaten, kierien, juosten, ryömien. 
Radalla voi mennä kaksi yhtä aikaa, joten 

haasta kaverisi kisaan!
Lisätiedot: VAU, Tuomas Törrönen, 
tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi

VATSALAUTASLALOM  
(toimintapiste 39)
Vatsalautaa voi käyttää itsenäisesti tai 
avustettuna. Laudan päälle mennään vat-
salleen ja käsivoimin kurvaillaan ja pujotel-
laan. Vauhtia säätelee voima. Tule ja suori-
ta ajokortti!
Lisätiedot: VAU, Tiina Siivonen, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi

PÖYTÄPELIT (toimintapiste 40)
Pelit sopivat kaikille vauvasta vaariin. Pöy-
täpelissä on vastakkain kaksi pelaajaa, 
jotka yrittävät saada pöydän pinnassa 
liikkuvan pallon putoamaan vastustajan 

päädystä ulos. Pöytäkeilaus on keilauksen 
sovellutus keilauksen säännöillä, pienem-
millä välineillä ja ratana toimii pöytä.
Lisätiedot: VAU, Tiina Siivonen, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi

PUHALLUSTIKKA  
(toimintapiste 41)
Puhallustikka on tarkkuuslaji, jossa tikat 
puhalletaan puhallusputkesta maalitau-
luun. Laji sopii kaikille, jotka pystyvät pu-
haltamaan. Matkaa voidaan muuttaa pu-
haltajan kykyjen mukaan. Puhalla oma 
ennätys!
Lisätiedot: VAU, Tiina Siivonen, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi

SISÄCURLING (toimintapiste 42)
Curling on jäällä pelattava taktinen jouk-
kuepeli. Liikuntamaassa pelataan sisä-
curlingia kuulalaakeroiduilla kivillä. Apu-
välineenä voi käyttää työntökeppiä tai 
vieritysramppia. Sisäcurling sopii toiminta-
kyvyltään eritasoisille pelaajille. Pyörätuoli-
curling on uusimpia vammaisurheilulajeja 
Suomessa.
Lisätiedot: VAU, Tiina Siivonen, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi

OHJELMA-AREENA
OHJELMALAVA (toimintapiste 43)
Ohjelmalavalla nähdään mm. lajiesittelyjä, 
Pii Poon Perhesirkus ja jumppaa. Torstai-
na ohjelmalavan juontajana toimii Ringa 
Ropo, perjantaina Anne Sällylä ja lauantai-
na Ville Klinga.
Lisätiedot: VAU, Tiina Siivonen, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi

LIIKUNTAMAAN 
TOTEUTUS
Liikuntamaan toteutusvastuu
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Yhteistyössä
Expomark Oy, Soveltavan liikunnan apuvä-
linetoiminta SOLIA ja Tampereen kaupun-
gin liikuntatoimi
 
Oppilaitosyhteistyössä 
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu/Fysiote-
rapian koulutusohjelma
Varalan urheiluopisto/Liikunnanohjauksen 
perustutkinto

Lisätiedot:
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
Teemu Lakkasuo
puh. 040 565 1001
teemu.lakkasuo@vammaisurheilu.fi.
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TORSTAI 10.11. Lavaemäntänä Ringa Ropo
10.00 – 10.30 Avajaiset 
 Pii Poon Perhesirkus 
 Mauno Lehtinen, toimitusjohtaja, Näkövam-  
 maisten Keskusliitto ry
  Marja Pihnala, toimitusjohtaja,  Invalidiliitto ry  
 Riikka Juntunen, toiminnanjohtaja, Suomen   
 Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 
10.30 – 11.00 Ylellisyyttä arkeen - Apuvälineiden ideakilpailun  
 palkintojen jako
11.00 – 11.30 Lajiesittelyssä pyörätuolirugby
 Sami övermark, Suomen Vammaisurheilu ja
 -liikunta VAÙ ry
11.30 – 12.00 Pystyssä pysymisen perusteet
 Marita Kokkonen, Suomen Judoliitto & Invalidiliitto 
12.00 – 12.30 Lajiesittelyssä maalipallo 
 Timo Pelkonen, Suomen Vammaisurheilu ja
 -liikunta VAU ry 
12.30 – 13.00  Elävä apuväline, opas- ja avustajakoirat
13.00 – 13.30 Opinnäytetyön stipendin jako
 Aija Saari, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta   
 VAU ry 
 Reetta Kettunen, Soveltava Liikunta SoveLi ry
13.30 – 14.00 Jumppaa messuväelle
 Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n   
 Iloliikuttajat
14.00 – 14.30 Lajiesittelyssä pyörätuoli- ja lattiasulkapallo
 Jussi Pippuri, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta  
 VAU ry
14.30 – 15.00 Lajiesittelyssä boccia
 Harri Lindblom, Suomen Vammaisurheilu ja 
 -liikunta VAU ry
15.00 – 15.30 Välineet.fi
 Jukka Parviainen, SOLIA 
 (Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta)
15.30 – 16.00 Lajiesittelyssä sähköpyörätuolisalibandy
 Sami övermark, Suomen Vammaisurheilu ja
 -liikunta VAU ry

PERJANTAI 11.11. Lavaemäntänä Anne Sällylä  
10.00 – 10.30 Pystyssä pysymisen perusteet
 Marita Kokkonen, Suomen Judoliitto & Invalidiliitto
10.30 – 11.00 Lajiesittelyssä boccia
 Harri Lindblom, Suomen Vammaisurheilu ja
 -liikunta VAU ry  
11.00 – 11.30 Jumppaa Annen kanssa, Anne Sällylä
11.30 – 12.30 Pii Poon sirkuskoulu messukävijöille
12.30 – 13.00 Lesson in Sisu -urheilijahaastattelut

 Heidi Lehikoinen, Suomen Paralympiakomitea
13.00 – 13.30  Elävä apuväline, Opas- ja avustajakoirat
13.30 - 14.00 Etno-tanssia istuen messukävijöille
 Aino Hokkanen, Soveltava liikunta SoveLi ry
14.00 – 14.30 Lajiesittelyssä maalipallo
 Timo Pelkonen, Suomen Vammaisurheilu ja   
 -liikunta VAU ry 
14.30 – 15.00 Lajiesittelyssä pyörätuoli- ja lattiasulkapallo 
 Jussi Pippuri, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta  
 VAU ry 
15.00 – 15.30 Senioritanssia, Ratinan senioritanssijat
15.30 – 16.00 Pyörätuolitanssia
 Pirkanmaan pyörätuolitanssijat ry

LAUANTAI  12.11. Lavaisäntänä Ville Klinga  
10.00 – 10.30 Lajiesittelyssä sähköpyörätuolisalibandy
 Sami övermark, Suomen Vammaisurheilu ja 
 -liikunta VAU ry
10.30 – 11.00 Etno-tanssia istuen messukävijöille
 Tuula Kaunisto, Soveltava liikunta SoveLi ry  
11.00 – 11.30 Lajiesittelyssä maalipallo
 Timo Pelkonen, Suomen Vammaisurheilu ja 
 -liikunta VAU ry 
11.30 – 12.00 Pyörätuolitanssia
 Pirkanmaan pyörätuolitanssijat ry
12.00 –12.30 VAU:n vapaaehtoisten palkitseminen
 Teemu Lakkasuo, Suomen Vammaisurheilu ja 
 -liikunta VAU ry
12.30 – 13.00   Lajiesittelyssä sovellettu judo
  Marita Kokkonen, Suomen Judoliitto 
13.00 – 13.30  Elävä apuväline
 Opas- ja avustajakoirat
13.30 – 14.00   Pii Poon Perhesirkus esiintyy
14.00 – 15.00   Pii Poon sirkuskoulu messukävijöille

Ohjelma-areenalla mm. Perhesirkus • 
 Piipoo sekä opas- ja avustajakoirat

Uutuutena Pyörätuoliklinikka• 

Messut avoinna:

pe klo 9-17 (myös yleisö)
la klo 9-16 (myös yleisö)

Apuvälinealan ykköstapahtuma.
 Tule mukaan iloiseen menoon! 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n toteuttamassa Liikuntamaassa
voi tutustua lajeihin, välineisiin ja harrastusmahdollisuuksiin lähes 30 toimintapisteessä.

Liikuntamaahan liikkumaan!
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Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskus

10.–12.11.2011

LEIKKAA TALTEEN

Nimi

Tällä lipukkeella Vammaisurheilu & -liikunta
-lehti tarjoaa VAPAAN PÄÄSYN messuille!

Iloa ja elämänlaatua!

Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskus

10.–12.11.2011

Messuilla mukana mm.

Lippujen hinnat:  aikuiset 12 €  lapset, opisk. ja eläk. 10 €  ryhmät (>10 hlöä) 7 €/hlö

Järjestäjä: Yhteistyössä: Liikuntamaa:

1 lipuke / hlö / vierailu

Teema

Haasteena liikkumattomat lapset ja nuoret -seminaari

Miksi lasten ja nuorten liikkuminen on vähentynyt huolestut-
tavasti? Miten saamme kaikki lapset ja nuoret liikkumaan? Se-
minaarissa käydään läpi Haasteena liikkumattomat lapset ja 
nuoret -toimenpideohjelma sekä kuullaan ratkaisuja vähän liik-
kuvien lasten ja nuorten aktivoimiseksi. Toimivia malleja ja rat-
kaisuja on olemassa. Tule kuulemaan hyviä ideoita, keskustele-
maan ja hakemaan apua arkeesi.
Haasteena liikkumattomat lapset ja nuoret -seminaari järjeste-
tään lauantaina 12. marraskuuta 2011 klo 10.00-12.30  Tampe-
reen Messu- ja Urheilukeskuksessa (Apuvälinekongressi, Mars 
Sali). Seminaari on maksuton.
Ilmoittautumiset viimeistään 4.11. mennessä osoitteessa 
www.nuorisuomi.fi/seminaarikierros
Lisätiedot: Kirsi Räty, kirsi.raty@nuorisuomi.fi.
Seminaarin järjestävät yhteistyössä Nuori Suomi ry ja Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry.

OHJELMA-AREENA
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Isojen elämysten kisat

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: NINA JAKONEN

Kehitysvammaisten Special Olympics Kesämaailmankisat Ateenassa oli vajaan 
kahden viikon riemukas elämystehdas. Peräti 96 urheilijan suomalaisjoukkue 
esiintyi edukseen hulppeilla suorituspaikoilla Kreikan paahtavassa helteessä 
kesä-heinäkuun vaihteessa. Vuoden 2015 Kesämaailmankisat järjestetään Los 
Angelesissa.

Keilaaja Tomi Mäkipää päätti oman yksi-
lökilpailunsa komeaan kolmen kaadon 
sarjaan. Erilaisia tuuletuksia Ateenassa 
nähtiin vajaan kahden viikon aikana tu-
hansia - tässä tamperelaisversio.

Ratsastajat saivat Kesämaailmankiso-
jen aluksi totuttautua kisajärjestäjien 
heille tarjoamiin uppo-outoihin hevo-
siin. Juha Piila pääsi nopeasti sinuiksi 
valkean Origanonsa kanssa: tulokse-
na hopeaa ja pronssia.

Golfari Ville Lipsasen avaukset olivat 
komeita. Suomalaisgolfareiden Lipsa-
sen, Samu Alanderin ja Pauli Jarimon 
päivät kentällä venyivät hellesäässä 
kiusallisen pitkiksi, mutta miehet piti-
vät mainiosti pintansa.

Seinäjokelainen Noora 
Koponen juoksi kome-
aan divisioonavoittoon 
200 metrillä.
- Mä vain juoksin, en jak-
sanut ajatella mitään, 
Koponen paljasti me-
nestysreseptinsä.
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Naisten jalkapallojoukkue pääsi juhlimaan ilahduttavan monesti maalia turnauksen ai-
kana. Tässä riemuitaan Henna-Mari Korpijärven (nro 2) tuikkaamaa osumaa kotijouk-
kue Kreikkaa vastaan.

Judo oli yksi Ateenan todellisista suomalaislajeista. Kuvan Linda Naumann (oik.) oli 
yksi 13 suomalaisjudokasta tatameilla. Judossa oli mukana myös kisojen ainoa suo-
malaistuomari Rami Myllymäki.

Verkolla taistelevan partneripelaaja 
Aki Niemisen edustama lentopallon 
Unified-joukkue pelasi Tšekkiä vas-
taan jo samassa luokittelulohkossa 
ja kohtasi heidät lisäksi useampaan 
kertaan divisioonapeleissä. Suomi oli 
joka kerta niukasti parempi.

Matti Hämäläinen oli melontajoukku-
een ensikertalainen, mutta jo toisessa 
kilpailulähdössään hän meloi divisioo-
navoittoon kajakkiyksikön 200 metrillä. 
Ensimmäisenä onnittelemaan ehti me-
lontajoukkueen valmentaja Heidi Man-
nerkivi.

Uimari Tytti Lehtola oli 15-vuotiaana Special Olympics Finland -joukkueen kuopus. 
Ateenan altaassa hän eteni hurjaa vauhtia.
- Olen jo pienestä pitäen ollut vesipeto, turkulaisuimari kommentoi.
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Vuosi ennen Lontoon paralympialaisia suomalaisnä-
kymät ovat vähintäänkin hyvät, sillä arvio 45–60 ur-
heilijan joukkueesta on toteutumassa. Paralympia-
paikkoja on jo 22, kun Pekingissä joukkueen koko oli 
kaikkiaan 30 urheilijaa.

Kasvua on maalipallossa, jossa Lon-
tooseen ovat selvinneet sekä mies-
ten että naisten joukkueet. Jousiam-
munnasta mukana ovat kaikki viisi 
maajoukkueurheilijaa. Yleisurheilus-
sa paikkoja on tällä hetkellä kaksi, 
mutta tulosten perusteella Lontoos-
sa nähtäneen kymmenen suomalais-
urheilijaa. Virallisesti joukkue julkiste-
taan heinäkuussa 2012 ja joukkueen 
infopäivä järjestetään 4. elokuuta 
2012.
– Tilanne on tällä hetkellä erittäin 
hyvä verrattuna siihen mitä se oli 
ennen Pekingiä. Paljon on vielä näin 
syyskuun alkupuolella auki, mut-

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN
KUVAT: KIMMO MUSTONEN

Vuosi jäljellä suurten 
mahdollisuuksien Lontooseen

ta jos kaikki menee hyvin, meillä voi 
tosiaan olla Lontoossa mukana 60 
urheilijaa, Suomen Paralympiako-
mitean valmennuspäällikkö Kimmo 
Mustonen sanoo.
Lontoon läheisyys on yksi hyvä li-
säsyy matkustaa paikan päälle pa-
ralympialaisiin, jonne lipunmyynti 
alkoi netissä 9. syyskuuta.  Ennakko-
kaavailujen ja alustavan ohjelman 
mukaan useita suomalaisurheilijoi-
den huippuhetkiä olisi tarjolla 3. ja 4. 
syyskuuta. Tällöin ohjelmassa on lop-
pukilpailuja mm. jousiammunnassa 
ja yleisurheilussa.

”Paralympialaiset palaavat 
henkiseen kotiinsa”
Vuosi ennen Lontoota kisajärjeste-
lyt etenevät aikataulussaan. Kisajär-
jestäjät esittelivät järjestelyjään ja 
suunnitelmiaan perinteisessä jouk-
kueenjohtajien tapaamisessa 6.–9. 
syyskuuta. 
– LOCOG:in puheenjohtaja lordi Se-
bastian Coe ja IPC:n puheenjohtaja 
Sir Philip Craven avasivat seminaa-
rin omilla puheenvuoroillaan vakuut-
taen, että Lontoon paralympialaiset 
tulevat olemaan "best ever". Craven 
sanoi paralympialaisten palaavan 
henkiseen kotiinsa Lontoon kisoissa, 
kertoo Suomen joukkueen johtaja 
Kimmo Mustonen.
Visiitin aikana ohjelmassa oli mm. 
tutustuminen Lontoon itäpuolella 
Stratfordissa sijaitsevaan paralympia-
kylään ja Olympic Parkissa sijaitseviin 
suorituspaikkoihin. 
– Alueen rakennustyöt olivat vielä 
meneillään, mutta suorituspaikkojen 

osalta työt olivat jo suurelta osin lop-
pusuoralla. Yleisurheilun, avajaisten ja 
päättäjäisten päänäyttämönä toimiva 
Olympic Stadium oli saanut jo vihre-
än nurmikentän, kun taas varsinainen 
rata oli vielä tekemättä. Uimastadio-
nin altaissa oli jo vedet ja katsomon 
viimeisiä penkkejä kiinnitettiin pai-
koilleen, Mustonen kertoo.
Paralympiakomitean Lontoo-kam-
panja julkistetaan 11. marraskuuta, 
jolloin myös kisasivut avautuvat osoit-
teessa www.paralympialaiset.fi.. 
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Arvokilpailukesä 2011 toi 
Suomelle mm. paralym-
piapaikkoja jousiammun-
nasta ja purjehduksesta 
sekä mitaliryöpyn elin-
siirron saaneiden World 
Transplant Games -kilpai-
luista.

Osmo Kinnunen tähtäsi uransa ensim-
mäisen MM-kultamitalin liikuntavam-
maisten jousiammunnan MM-kilpai-
luista Italian Torinosta. W1-taljaluokan 
finaalissa hän päihitti Tšekin David 
Drahoninskyn 7–3. Jean-Pierre An-
tonios täydensi mainion suomalais-
menestyksen saman luokan MM-
pronssillaan.
Kinnusen ja Antonioksen lisäksi Lon-
toon paralympiapaikan onnistui 
varmistamaan myös Saana-Maria 
Sinisalo, joka sijoittui W1/W2-täh-
täinluokassa viidenneksi.
Suomalaisen vammaisratsastuksen 
kärkinimi Katja Karjalainen voitti 
pronssia Belgian Moorselessa järjes-
tetyissä EM-kilpailuissa. Karjalainen 
saavutti Rosien kanssa mitalin vapaa-
ohjelmasta musiikilla ryhmässä 1b 
ennätystuloksellaan 73,050. Jaana 
Kivimäen ja Griviksen erinomainen 
suoritus riitti samassa sarjassa kuu-
denteen sijaan.
Niko Salomaa saavutti paralympia-
paikan vammaispurjehduksen MM-kil-
pailuista Iso-Britannian Weymouthista. 
Salomaa sijoittui 2.4mR-luokan kilpai-
luissa 13:nneksi, joka riitti sen varmis-
tamiseen, että turkulainen esiintyy 
samoilla vesillä myös ensi vuoden para-
lympialaisissa.
Joonas Elo voitti kaksi kultamitalia 
Italian Cagliarissa järjestetyissä Dow-
nin oireyhtymä -urheilijoiden järjes-
tön IAADS:n EM-kilpailuissa. Elo oli 
ykkönen kuulantyönnössä tuloksel-
la 8,78 ja keihäänheitossa luokkansa 
maailmanennätystuloksella 27,46.
Suomalaisurheilijat kahmivat 28 mi-
talia elinsiirron saaneiden World 
Transplant Games -kilpailuista Ruot-
sin Göteborgista. Mitaleista kahdek-

san oli kultaisia, 11 hopeisia ja yh-
deksän pronssisia. Tuija Helander 
oli yleisurheilussa omaa luokkaansa 
50–59-vuotiaiden sarjassa. Hän juok-
si maailmanennätyksen 100 metril-
lä (14,47) ja 200 metrillä (28,73) sekä 
hyppäsi ME:n pituudessa (4,85).
Uinnin EM-kilpailuissa Saksan Berlii-
nissä mitalisijat jäivät suomalaisilta 
saavuttamatta. Meri-Maari Mäki-
nen oli S7-luokan 100 metrin selkä-
uinnissa neljäs ajalla 1.39,78 ja Antti 
Latikka S13-luokan samalla matkalla 
niin ikään neljäs ajalla 1.06,29.
Boccian MM-kilpailuissa Pohjois-Ir-
lannin Belfastissa suomalaisista jat-
kopeleihin ylsi Jari Rummukainen, 
joka taipui BC3-luokan neljännesvä-
lierissä Iso-Britannian Jacob Thoma-
sille. Maailman ranking-listan sijalta 
68 kilpailuun lähteneelle joensuulai-
selle 16 parhaan joukkoon yltäminen 
oli kuitenkin loistosaavutus. Maail-
man rankingissa hän nousi 26:nneksi.

Viime vuoden MM-pronssimitalisti 
Henry Manni jäi ratamelonnan MM-
kilpailujen TA-luokan 200 metrillä 
seitsemänneksi, eikä voinut muuta 
kuin todeta ”tason nousseen ihan sil-
missä” sitten viime vuoden. Ratame-
lonta nousee paralympialajiksi vuo-
den 2016 Rio de Janeiron kilpailuihin.
CP-jalkapallon MM-kilpailuissa Suo-
men joukkueen urhea taistelu sai 
palkintonsa viimeisessä pelissä, jossa 
irtosi vihdoin avausvoitto Etelä-Kore-
an kaaduttua 1–0. Suomi sijoittui 16 
joukkueen turnauksessa 15:nneksi.
Golfin miesten MM-joukkuekilpailut 
järjestettiin ensimmäistä kertaa ja 
Suomi sai huomata tason maailmalla 
olevan kova. Nelihenkinen joukkue 
sijoittui 12:nneksi peräti 84 lyöntiä 
kärjestä jääneenä. 
Pyöräilyn MM-kilpailuissa suomalais-
ten parhaaksi saavutukseksi jäi Arttu 
Mäkisen ja Aki Turusen 9. sija tan-
dem-luokan aika-ajossa..

Syksyn 2011 arvokilpailuja
Pyörätuolirugbyn EM-kilpailut, Nottwill, Sveitsi 1.–9.10.
Näkövammaisten keilailun MM-kilpailut, Kuala Lumpur, Malesia 7.–16.10.
Istumalentopallon EM-kilpailut, Rotterdam, Hollanti 10.–15.10.
Maalipallon EM-kilpailut, Assens, Tanska 17.–23.10.
Pöytätenniksen EM-kilpailut, Split, Kroatia 19.–30.10.
Boccian EM-kilpailut, Hamar, Norja 27.–31.10.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: HEIDI LEHIKOINEN

Kinnusen tähtäin ei vapissut

Osmo Kinnunen tähtäsi uransa ensimmäisen jousiammunnan MM-kultamitalin.

Arvokilpailukatsaus:
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Kovin moni yleisurheiluseura on vielä kaukana tilan-
teesta, jossa se pystyisi tarjoamaan harrastusta aloit-
televalle vammaiselle lapselle mielekkään polun yleis-
urheilun maailmaan.

Laadukasta vammaisurheilutyötä te-
kevät urheiluseurat ovat Suomessa 
valitettavasti yhä poikkeus sääntöön. 
Ja se sääntö kuuluu niin, ettei urhei-
luseuroilla pääsääntöisesti ole koke-
musta vammaisurheilijoiden kanssa 
toimimisesta eikä resursseja tai aina 
haluakaan toimintaa järjestää.
Toisaalta esimerkiksi yleisurheilu-
harrastuksen aloittamisesta haavei-
levia vammaisia lapsia ei useimmilla 
paikkakunnilla ole niin paljon, että 
paikalliseen seuraan saisi kokoon 
oman erityisryhmänsä. Optimaali-
nen tilanne olisi tietenkin se, että 
vammaiset lapset voisivat harrastaa 
samassa ryhmässä vammattomien 
kanssa, mutta tällöin palataan taas 
resurssikysymykseen, kuten ilmeni 
Vammaisurheilu & -liikunta -lehden 
teettämässä kyselyssä kymmenelle 
yleisurheilun Sinettiseuralle.

– Minkäänlaista periaatteellista es-
tettä ei pitäisi olla siihen, että nuo-
ria vammaisyleisurheilijoita voisi ot-
taa yhä enemmän mukaan seurojen 
ryhmiin. Enemmänkin kyse on ihan 
käytännön asioista, esimerkiksi tar-
vittavien välineiden hankkimisesta, 
Hyytiäinen sanoo.
– Jos jokin asia vaatii enemmän vai-
vaa, niin se vaatii myös vaivannäköä. 
Eli asennekysymys tämä myös pitkäl-
ti on, miten ohjaajat ja valmentajat 
näistä asioista innostuvat, hän jatkaa.
Sinällään urheiluseuroilla ei liene mi-
tään sitä vastaan, että vammaisur-
heilijoita tulee heidän siipiensä alle. 
Sitähän kun ei koskaan tiedä, vaikka 
nuoresta yleisurheilijan alusta kehit-

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Miten seura ja 
nuori löytäisivät
toisensa?

Resurssipula…

Kyselyssä tiedusteltiin seurojen mah-
dollisuuksia ottaa yleisurheilukou-
luihinsa tai -ryhmiinsä mukaan eri 
vammaryhmiin kuuluvia lapsia, jot-
ka ovat aloittelemassa yleisurheilu-
harrastusta. Yhdelläkään tieduste-
luihin vastanneella seuralla ei ollut 
lähimenneisyydestä aiempaa koke-
musta vammaisten lasten ja nuorten 
kanssa toimimisesta. Muutama seura 
oli silti ennakkoluulottomasti valmis 
kokeilemaan lapsen ottamista mu-
kaan osaksi ryhmää. Yleisin kieltävä 
vastaus perusteltiin odotetusti re-
surssipulalla.
– Ryhmän suuren koon vuoksi emme 
valitettavasti juurikaan pysty anta-
maan henkilökohtaista ohjausta, re-
surssit eivät riitä, vastattiin eräästä 
keskisuuresta yleisurheiluseurasta.
– Kesäyleisurheilukoulun ryhmät ovat 
yleensä suuria (yli 20 lasta), joten 
niissä on hankalampi tarjota erityis-
huomiota, perusteltiin toisesta seu-
rasta.

…vai asennekysymys?
Suomen Urheiluliiton vammaisyleis-
urheilun lajipäällikkö Marko Hyyti-
äinen arvioi niin ikään resurssipulan 
olevan yleisin este vammaisyleisur-
heilijoiden seuratoimintaan mukaan 
ottamiselle. Paljon olisi hänen mu-
kaansa tekemistä kuitenkin asenne-
puolellakin.

Osaavien ohjaajien ja tarvittavien väli-
neiden puute muodostavat usein seinän 
vammaisyleisurheilijan ja yleisurheilu-
seuran välille. Kuvassa Ruslan Ramaza-
nov ohjeistaa Carlo Kupilaa NBU-leirillä 
Pajulahdessa. Kupila edustaa Humppi-
lan Yriä.

”” Minkäänlaista 
periaatteellista 
estettä ei pitäisi olla 
siihen, että nuoria 
vammaisyleisurheilijoita 
voisi ottaa yhä enemmän 
mukaan seurojen 
ryhmiin.”
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tyisi tulevina vuosina paralympia-
mitalisti, joka tuo mainetta seural-
le. Näillä urheilijoilla vain mielellään 
saisi olla välineet ja avustaja omasta 
takaa, ja sitten se vähän kirosanalta 
kalskahtava ”oikeanlainen vamma”.
– Paljon riippuu siitä, minkälainen 
vamma on kyseessä. Jonkun lievästi 
näkövammaisen urheilijan mukaan 
ottaminen seuran yleisurheiluryh-
mään voi tapahtua hyvinkin helpos-
ti, kun taas esimerkiksi pyörätuolissa 
olevan kohdalla tarvitaan välineet ja 
ohjaajilta jo melko paljon lajin tunte-
musta, Hyytiäinen toteaa.
Kun vammaisurheilijoita aletaan laji-
tella oikealla ja väärällä tavalla vam-
maisiin, ollaan tultu jo aika kauas 

Pääseekö 
seuraan 
mukaan?
Yleisurheilun ohella vammaisur-
heilua, erityisliikuntaa ja sovelta-
vaa liikuntaa järjestetään jo lähes 
30 lajiliitossa. Suomen Paralym-
piakomitean käynnistämän lajiliit-
tointegraation seurauksena kaik-
kiaan 12 lajiliittoa on jo ottanut 
vastuun vammaishuippu-urhei-
lusta. Ongelmana on, että koko-
naisuus ei ole kenenkään hallussa. 
Esimerkiksi tieto erityisliikuntaa 
tarjoavista urheiluseuroista on 
vaikeasti löydettävissä.
Osa seuroista voisi pienelläkin tu-
ella innostua käynnistämään vam-
maisille tai erityisen tuen tarpees-
sa oleville lapsille omaa toimintaa. 
Osa vammaisista harrastajista liik-
kuu jo urheiluseuroissa ilman sen 
suurempaa numeroa. Nykytilan 
kartoittamiseksi VAU on käynnis-
tänyt Kaikille avoimen liikunta-
kulttuurin nosteet ja esteet -sek-
toritutkimushankkeen. Lokakuun 
alussa julkaistava raportti pyrkii 
vastaamaan kysymyksiin ”Missä 
ollaan nyt?” sekä ”Mitkä ovat avai-
mia inkluusioon?”. Tutkimukses-
ta vastaa VAU:n toimialapäällikkö 
Aija Saari.

Kerro omat 
kokemuksesi!
Valtakunnallisten järjestöjen, ku-
ten lajiliittojen, lisäksi arvioidaan 
myös ruohonjuuritason seuratoi-
mintaa. Kaipaamme myös liikku-
mis- ja toimimisesteisten henki-
löiden omaa näkökulmaa asiaan. 
Millaisia kokemuksia sinulla on 
seurassa harrastamisesta? Pääsee-
kö vammainen liikkuja tai urheili-
ja seuraan mukaan? Mikä oli help-
poa ja mikä vaikeaa?

Kerro kokemuksistasi 
sähköpostitse osoitteella 
aija.saari@vammaisurheilu.fi.

tasa-arvoisuuden ihanteista ja 
Nuoren Suomen sinettiseuroil-
leen asettamista kriteereistä. Kri-
teerien mukaan sinettiseurassa 
”jokainen lapsi ja nuori saa harjoi-
tella tehokkaasti oman kehitysta-
sonsa ja motiiviensa mukaisesti”. 
Tosin myöhemmässä vaiheessa 
Sinettiseurojen laatukäsikirjassa 
vaadetta lievennetään muotoon: 
”Sinettiseuran tavoitteena on 
tarjota jokaiselle mukaan otetul-
le lapselle ja nuorelle toimintaa, 
joka mahdollisimman hyvin vas-
taa hänen kehitystasoaan, osaa-
mistaan, taitojaan ja motiivejaan.”
Paino sanoissa ”jokaiselle mu-
kaan otetulle”..
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Vammaisurheilu 
yritysten markkinointia 
yhdistävänä tekijänä 
– miten?
Meille suomalainen on kokonaisuus, uniikki luonnos 
maailman kartalla, on hän sitten vammautunut tai vam-
maton. Koimme tärkeänä sen, että voimme tulla mukaan 
mediavälineenä, jota suomalaiset rakastavat. Siksi aloi-
timme yhteistyön Suomen Paralympiakomitean kanssa 
ennen Pekingin paralympialaisia. Saimme näin mahdol-
lisuuden tehdä tunnetuksi paralympiaurheilijoita, jotka 
edustavat meitä suomalaisia maailman kilpakentillä ja 
ovat yhtä tärkeitä maamme urheilulähettiläitä kuin kaikki 
muutkin eri lajien suomalaisedustajat.

Huippu-urheilijoiden tasapuolinen ja tasa-arvoinen koh-
telu saa meillä paikkansa lähetyksissämme. Missä on 
enemmän arvomaailmaltaan sitä tunnettua suomalaista 
talvisodan voimaa kuin kuvassa, jossa yhdellä jalalla viile-
tetään Alppeja alas lujempaa kuin huippukuntoinen kah-
della jalalla rinnettä kiitävä laskija? Tämä, jos mikä, saa 
markkinoijan sielun värähtämään.

Valitettavasti vieläkin on nähtävillä valtava ero lajien ja 
yksilöiden tukemisessa, ja vielä suurempi ero vammais-
urheilijoiden ja vammattomien tukemisessa. Me olemme 
katsoneet tärkeäksi paralympiaurheilijoiden persoonien 
esille nostamisen huippu-urheilijoina sekä tavallisina 
suomalaisina lähetyksissämme. Meillä on ollut paralym-
pialaisissa oma nimikkotiimimme, näin tulee olemaan 
myös Lontoon paralympialaisten osalta. Seuraamme hei-
dän valmistautumistaan syksystä eteenpäin. 

Miten vammaisurheilu voisi yhdistää yritysten markki-
nointia? Miten voisimme enemmän yhdessä toimimalla 
saada rahaa meidän huippulahjakkaille urheilijoillemme 
sekä samalla myös laaja-alaisesti kanavoida rahaa vam-
maisurheilulle? Olemme tottuneet markkinointia tehdes-
sämme, että kun sopimus on yhteistyökumppanin kans-
sa laadittu, sitä lähdetään toteuttamaan sovitusti yhtä 
polkua edeten ja oman yrityksen markkinointitavoittei-
ta vaalien. Ei siis katsota kokonaisuutta samalla: miten 
xx-yritys voisikaan rakentaa suurempaa kokonaisuutta 

markkinoinnissa yhteistyössä toisen sopimuskumppanin 
kanssa. 

Uskon vakaasti, että meidän arvomaailmamme yrityk-
sissä on täytynyt kohdata siinä vaiheessa, kun olemme 
päättäneet lähteä yhteistyöhön Paralympiakomitean ja 
vammaisurheilun kanssa. Miksei siis lähtisi tekemään 
onnistuneita markkinointitekoja yhdistämällä yhteistyö-
kumppaneiden osaavien ihmisten luovuuden voimaa 
sekä ottamaan enemmän tehoja irti markkinointibudje-
teista vuositasolla?

Kolmikantamarkkinoinnissa voittaa jokainen. Tällä het-
kellä pöhistään markkinoinnin 3.0 -teemassa, jossa kitey-
tyy suunta tuotteista asiakkaisiin ja ihmiskeskeisyyteen, 
aitouden markkinointiin sekä yhdessä luomisen markki-
nointiin heimoajattelua unohtamatta. Itse pidän yhteisöl-
lisyydestä ja siitä ajattelusta, miten tämä kaikki voi johtaa 
onnistuneisiin markkinointitekoihin, ja sitä kautta kana-
voitua myös euroiksi omissa liiketoimissa.

Ehdotan yhteistyön voimaa, jolloin meillä kaikilla toteu-
tuu näin käytännössä tuo markkinoinnin 3.0 -ajattelu. 
Meillä on valtava mahdollisuus itse huippu-urheilijoissa. 
Pyydetään heitä mukaan itse ideoimaan meidän kans-
samme, miten kolmikantamarkkinointi saataisiin toimi-
maan ja yritykset tekemään markkinointitekoja toisiaan 
hyödyntäen. Radiomme kautta saavutetaan miljoona-
yleisö, jolla markkinointitoimet saadaan nopeasti toteu-
tettua kustannustehokkaasti. Yksin olemme vähän, yh-
dessä enemmän!

Huikeita hetkiä urheilijoille sekä 
valmennusjohdolle toivotellen,

TIINA AAKALA

KIRJOITTAJA ON METRORADIO FINLAND OY:N KAUPALLINEN 
JOHTAJA. YRITYKSEN RADIOKANAVISTA RADIO SUOMIPOP ON 
SUOMEN PARALYMPIAKOMITEAN YHTEISTYöKUMPPANI.
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Valmentaja/ohjaaja: vastaa kyselyyn!
VAU:n koulutuskoordinaattori Piia Korpi on parhaillaan toteuttamassa 
vammaisurheilun ja -liikunnan valmentajien ja ohjaajien osaamistarpei-
den selvitystä. Tarkoituksena on kyselylomakkeen avulla selvittää, mil-
laista osaamista kentältä löytyy, millaiset valmentamisen ja ohjaamisen 
osa-alueet nousevat keskiöön ja millaisissa kysymyksissä valmentajat ja 
ohjaajat kaipaisivat lisää koulutusta.
Selvityksen avulla pyritään kartoittamaan sitä, miten VAU voisi tulevai-
suudessa tukea valmentajia ja ohjaajia heidän oman osaamisensa ke-
hittämisessä. Halukkaille kyselyyn osallistuneille on tarkoitus suunni-
tella jatkokouluttautumispolkuja ja kehittää VAU:n koulutustarjontaa 
kyselyn osoittamaan suuntaan. Selvityksen pohjalta laaditaan raportti 
vuoden 2011 lopussa.
Jos koet kuuluvasi kyselyn kohderyhmään, etkä ole vielä saanut ky-
selylomaketta, ota yhteyttä koulutuskoordinaattori Piia Korpeen, 
piia.korpi@vammaisurheilu.fi, puh. 044 767 1368.
Kyselyn vastaukset on lähetettävä 17.10. mennessä. Vastanneiden kes-
ken arvotaan kahden hengen virkistyspaketti (testausmahdollisuudel-
la) Liikuntakeskus Pajulahdessa, Nastolassa.

Kari Räsäsestä 
paralympialaisten 
maalipallon 
technical delegate

Kansainvälinen Paralympiakomi-
tea IPC on nimennyt lahtelaisen 
Kari Räsäsen merkittävään asi-
antuntijatehtävään vuoden 2012 
Lontoon paralympialaisiin. Räsä-
nen toimii Lontoossa maalipallon 
technical delegatena.
– Päätehtävänä on katsoa, että ki-
sat sujuvat IBSA:n (Kansainvälisen 
näkövammaisten urheilujärjestön) 
sääntöjen mukaisesti. Tarkkaillaan 
mm. tuomaritoimintaa ja tuomari-
arviointia, Räsänen kertoo.
Räsäsellä on aiempaakin kokemus-
ta paralympialaisista, sillä hän toi-
mi vuonna 2008 Pekingissä maa-
lipallotuomarina. Räsänen kuuluu 
myös IBSA:n maalipallon tuoma-
rikomiteaan ja kiertää kansainvä-
lisissä turnauksissa tuomari-, tark-
kailija- ja asiantuntijatehtävissä.
Räsäsen lisäksi suomalaisväriä 
Lontoon paralympialaisten maali-
palloareenalla tullaan näkemään 
myös kentällä, sillä sekä Suomen 
miesten että naisten maajoukku-
eet varmistivat keväällä 2011 paik-
kansa turnaukseen.

Pajulahti Games 
kokoaa seitsemän 
lajin urheilijat 
Nastolaan

Suomen Vammaisurheilu ja -lii-
kunta VAU järjestää toista kertaa 
kansainvälisen vammaisurhei-
lun kilpailutapahtuman 19.–22. 
tammikuuta 2012 Liikuntakes-
kus Pajulahdessa, Nastolassa. 
Seitsemän lajin kilpailutapahtu-
massa kilpaillaan maalipallos-
sa, istumalentopallossa, judossa, 
sokkopingiksessä, jalkapallossa, 
yleisurheilussa ja voimanostos-
sa. Nuoret pääsevät ensimmäis-
tä kertaa mukaan, sillä nuorten 
sarjat järjestetään sekä maalipal-
lossa että yleisurheilussa. Tapah-
tuman yhteydessä järjestetään 
myös päivän mittainen vam-
maisurheiluseminaari.

Lisätiedot: www.pajulahtigames.fi.

Pistorius teki 
historiaa Daegun 
MM-kilpailuissa
Jalka-amputoitu Oscar Pistorius 
teki historiaa olemalla ensimmäi-
nen paralympiaurheilija, joka osal-
listuu vammattomien yleisurheilun 
MM-kilpailuihin. Eteläafrikkalainen 
ei tyytynyt pelkästään osallistumaan 
Daegun kilpailuihin, vaan oli myös 
voittamassa 4x400 metrin MM-hope-
aa Etelä-Afrikan viestijoukkueessa.
Ilman pohjeluita syntynyt ja jousta-
via jalkaproteeseja käyttävä Pistorius 
juoksee parhaimmillaan reilusti alle 
46 sekunnin aikoja ratakierroksella, 
eikä saa paralympialaisissa juurikaan 
vastusta kilpakumppaneiltaan. Vielä 
vuoden 2008 Pekingin olympialaisiin 
hän ei saanut osallistumisoikeutta, 
mutta Daegun MM-kilpailuihin tuli 
osallistumislupa valitusprosessin jäl-
keen.
Pistorius selviytyi 400 metrin alku-
eristä välieriin erinomaisella ajal-
la 45,39 (vrt. Markku Kukkoahon 
Suomen ennätys 45,49). Välierissä tie 
nousi pystyyn. Pitkässä viestissä Pis-
torius juoksi alkuerissä Etelä-Afrikan 
avausosuuden, mutta finaalissa hä-
nen tilalleen vaihdettiin 400 metrin 
aitojen pronssimitalisti LJ van Zyl.
Pistorius oli vaihdokseen erittäin pet-
tynyt, vaikka lopulta historiallisen 
hopeamitalin saikin. Alkuerässä Ete-
lä-Afrikka juoksi Pistoriuksen kanssa 
maan ennätyksen 2.59,21. Finaalis-
sa Pistoriukseton nelikko jäi aikaan 
2.59,87.

KUVA: NINA JAKONEN
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NBU 2011 
oli vatsatautia vahvempi
Tunnelmat heilahtelivat Pajulahden Nordiska Barn- 
och Ungdomspelen -kilpailutapahtumassa heikotuk-
sesta hurmokseen.

Pajulahdessa ja palaute muilta mail-
ta oli positiivista. Helpolla ei hyvää 
tullut, tästä piti huolen Pajulahteen 
iskenyt vatsatautiepidemia, joka kel-
listi puolet NBU:n osallistujista vuo-
delepoon.
Vielä tiistain avajaisissa kaikki oli 
kunnossa, mutta keskiviikon vas-
taisena yönä alkoi sattua kummia. 
Erään taudin välttäneen suomalais-
urheilijan sanoin: ”Muuten sai ihan 
hyvin nukuttua, mutta oksennuksen 
äänet häiritsivät välillä”.

Varsinaisten kilpailutapahtumien oli 
määrä alkaa keskiviikkona uintikil-
pailuilla, mutta kilpailujohto teki ai-
noan oikean ratkaisun ja pyhitti päi-
vän pikaiselle paranemiselle. Muun 
muassa Islannin joukkueesta kaikki 
jäsenet olivat enemmän tai vähem-
män kipeinä.

Voimajuoman turvin
Nopeasti tulleen ja melko pian myös 
talttuneen vatsataudin taustalla 
epäiltiin olleen pilaantuneen ruo-
an. Suomen 11 urheilijan joukkueen 
pohjoiskarjalaisjäsen Risto Simonen 
välttyi taudilta ja keksi onnekkuu-
teensa myös syyn.
– Mä olen juonut voimajuomaa, toh-

Vuoden 1999 Espoon NBU-kilpailu-
jen jälkeen muut Pohjoismaat jou-
tuivat tulemaan kymmenen vuotta 
toimeen ilman Suomea kahden vuo-
den välein järjestettävässä nuorten 
kilpailutapahtumassa. Vuonna 2009 
Suomi teki paluun Ruotsin Eskilstu-
nassa järjestetyissä kilpailuissa ja sai-
kin järjestämisvastuun itselleen heti 
vuodeksi 2011.
Suomalaiset onnistuivat järjestä-
mään erinomaisen kilpailutapahtu-
man 1.–7. elokuuta Liikuntakeskus 

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA
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majärveläinen sanoi.
Kun välipäivä oli pidetty, olivat myös 
muut NBU-kilpailijat valmiit aloit-
tamaan tosikoitokset. Kuin ihmeen 
kaupalla kaikki viisi kisalajia ehdit-
tiin vielä käydä läpi viimeisen kol-
men päivän aikana, kun ohjelmaa 
rukattiin ja tiivistettiin. Uinti siirtyi 
keskiviikolta lauantaille ja torstai-
na aloitettiin boccia-maaotteluilla ja 
sokkopingiksellä.
– Siinä kävi vähän onni onnettomuu-
dessa, sillä boccia osoittautui erin-
omaiseksi avauslajiksi, koska siihen 
osallistuivat käytännössä kaikki kil-
pailijat. Kun kisaviikon hyvän alun 
jälkeen pudottiin tunnelmallisesti 
aallonpohjaan vatsataudin takia, niin 
otimme tavoitteeksi saada loppuvii-
koksi kisafiilis tasaiseen nousuun, ja 
siinä myös onnistuttiin, kilpailujohta-
ja Tuomas Törrönen selvitti.

Kanalinko vikisi
NBU-viikko huipentui lauantai-illan 
päättäjäisbileisiin, joiden yhteydessä 
jaettiin myös palkintoja urheilijoille 
ja joukkueille. Viikon aikana järjes-
tettyjen Activity Hour -liikuntatuoki-
oiden aktiivisimman osallistujamaan 
pokaali ”jouduttiin” antamaan isäntä-
joukkue Suomelle.
– Olisi ollut kiva jakaa se jollekin vie-
railevalle maalle, mutta kun suoma-
laisurheilijat olivat ylivoimaisesti ak-
tiivisimpia eri liikuntapisteillä. Yksi 
palkinnon jakamisen yhteydessä 
mainittu peruste olikin, että suoma-
laiset ovat ampuneet kanalingolla 
viikon aikana 187 kertaa, Törrönen 
naurahti.
Kahden vuoden kuluttua NBU-kilpai-
lut järjestetään Tanskassa. . 

Ihan koko Suomen NBU-joukkuetta 
ei saatu joukkuekuvaan sairastelujen 
vuoksi. Kuvassa vasemmalta: Risto Si-
monen, Eetu Kallio, Tuomas Manni, 
Tuomas Vuoristo (valm.), Mika Kallio, 
Susanna Halme, Sami Övermark (jj), 
Jimi Miromaa, Carlo Kupila ja Ruslan 
Ramazanov (valm.) Kuvasta puuttuvat 
urheilijoista William Söderling, Inkki 
Inola, Santeri Penttinen ja Aleksi Kai-
desoja.

Färsaarten Eyd Paturson ehti NBU-viikon aikana kokeilla minigolfia.

Färsaaret toi eksoottisen 
tuulahduksen Atlantilta
NBU 2011 -kilpailuissa olivat edustettuina kaikki Pohjoismaat: Suo-
mi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti. Kisojen kuudes joukkue Färsaaret 
ei ole itsenäinen valtio, vaan autonominen osa Tanskaa. Kutakuin-
kin Norjan ja Islannin välissä Pohjois-Atlantilla sijaitsevalla saariryh-
mällä on pieneen kokoonsa nähden suhteellisen vireää vammais-
urheilutoimintaa.
Färsaarilla on alle 50 000 asukasta ja NBU-joukkueen yleisurhei-
luvalmentaja Sofus Olsenin mukaan pyöreästi noin 60 vam-
maisurheilijaa. Pajulahden NBU-kilpailuihin matkasi kuusi nuorta 
urheilijanalkua ja esimerkiksi kesällä Ateenassa järjestetyissä kehi-
tysvammaisten Special Olympics Kesämaailmankisoissa Färsaaret 
oli mukana 12 urheilijan joukkueella.
– Meidän nuorille urheilijoille tällaiset tapahtumat ovat äärimmäi-
sen tärkeitä, kun he pääsevät tapaamaan muiden maiden urheilijoi-
ta ja saavat sitä kautta uutta intoa urheilemiseen. Siksi pyrimmekin 
valitsemaan näihin kilpailuihin mukaan kokonaan uusia urheilijoita 
saamaan inspiraatiota, Olsen kertoi.
13-vuotiasta Eyd Patursonia innosti NBU:n lajeista erityisesti uinti. 
Kotimaassa hän harrastaa mieluusti myös Skandinavian joukkuela-
jijättiä käsipalloa.
– Saattaa olla, että pidän käsipallosta ihan vähän enemmän kuin 
uinnista, Paturson pohti, mutta lisäsi olevansa armoton vapaauima-
ri.
Pajulahdessa Patursonia viehätti erityisesti Suomen suven vehreys.
– Täällä on lämpimämpää kuin kotona. Ja enemmän puita ja vä-
hemmän vuoria, hän arvioi.
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LEEVI YLöNEN
laji: pyörätuolirugby
syntymäaika: 19.11.1985
asuinpaikka: Helsinki
luokitus: 3,0
seura: Roosters, Helsinki
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Sporttiklubitoiminnan 
Nuori toimija -koulutuk-
sessa noin 13–19-vuoti-
aista urheilusta ja liikun-
nasta kiinnostuneista 
vammaisista nuorista tu-
lee osaavia leiriohjaajia, 
ryhmänohjaajia ja apu-
valmentajia.

Koulutukset järjestetään kahdes-
sa jaksossa vuoden aikana ja koulu-
tusjaksojen välissä kokeillaan toimi-
mista erilaisissa tehtävissä leireillä, 
kerhoissa tai liikuntatapahtumissa. 
Jokaiselle laaditaan oma henkilökoh-
tainen oppimissuunnitelma.
– Koulutuksesta sai ainakin moni-
puolista kokemusta useista eri lajeis-
ta ja oppi myös ottamaan ohjauk-
sessa huomioon eri vammaryhmiin 
kuuluvia henkilöitä. Aiemmin olin 
toiminut pelkästään liikuntavam-
maisten kanssa, pyörätuolikoripalloa 
harrastava vuoden 2010 vuosikurssin 

Nuto Eemeli Mattila totesi.
Nuoret toimijat eli Nutot voivat kou-
lutuksen käytyään toimia paitsi pai-
kallisissa kerhoissa ja leireillä myös 
isommissa tapahtumissa. Kesällä 
2011 Nutot toimivat korvaamatto-
mana apuna Helsingissä järjeste-
tyn Your Move -liikuntatapahtuman 
Sporttitorilla ja nuorten pohjoismai-
sissa NBU-kilpailuissa Nastolassa.

– Your Move -tapahtuma oli kiva juuri 
sen takia, että työ oli sellaista pieni-
muotoista ohjaamista ja opastamis-
ta, jollaisesta Nuto-koulutuksessa sai 
oppia, sanoi Oskari Hasanen, joka 
valmistui Nutoksi aivan ensimmäi-
sestä koulutuksesta vuonna 2007.
Nutoksi ryhtyminen voi tuoda omaan 
liikuntaharrastukseen uudenlaista si-
sältöä, kuten kävi lappeenrantalaisel-
le Laura Pääkköselle.
– Olen ollut yli kymmenen vuotta 
mukana Lappeenrannan Kamizan 
sovelletun judon toiminnassa. Kou-
lutuksen jälkeen olen päässyt ohjaa-
maan Kamizan aloittelevia judokoi-
ta kerran viikossa ja olemaan heille 
avuksi, Pääkkönen kertoi.
Nuto-koulutus ja sen jälkeinen työs-
kentely erilaisissa tehtävissä antavat 
mielenkiintoisia kokemuksia ja tuo-
vat oppia, josta voi olla paljon hyötyä 
vuosiksi eteenpäin myös muussa elä-
mässä.
– Olen oppinut asiallisemmaksi, ole-
maan avoin ja rehti. Uskaltamaan olla 
näytillä ja näyttämään rohkeasti mitä 
itse osaa, mynämäkeläinen Nuto 
Tatu Kantonen luetteli. .

InfoNuto-koulutus 
2012
Nuori toimija -koulutuksen en-
simmäinen lähijakso järjeste-
tään keväällä 2012 ja toinen 
lähijakso syksyllä 2012. Koulu-
tukset järjestetään perinteiseen 
tapaan Liikuntakeskus Pajulah-
dessa Nastolassa.
Ilmoittautumiset vuoden 
2012 koulutukseen 28.2.2012 
mennessä hakulomakkeella 
osoitteessa www.vammaisur-
heilu.fi. 
Lisätiedot: VAU, Tuomas 
Törrönen, tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi, 
puh. 050 408 6152.

Nuori toimija -koulutus avaa 
uusia ovia liikunnan maailmaan

Lappeenrantalainen Laura Pääkkönen 
on vuoden 2008 vuosikurssin Nutoja. 

Lohjalainen Nuto Ee-
meli Mattila ohjeisti ko-
keilijoita muun muassa 
puhallustikan saloihin al-
kukesän Your Move -suur-
tapahtumassa.
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Junior Games -kisat 
Jyväskylässä
Vammaisurheilun Junior Games -kisat järjestetään Jy-
väskylässä 30. marraskuuta 2011. Kilpailulajeina ovat 
yleisurheilun kolmiottelu, sokkopingis ja sukkulaviesti. 
Kilpailut alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 17.00 mennes-
sä. Kilpailut etenevät non stop -periaatteella, ainoastaan 
sokkopingiksessä ja sukkulaviestissä on erillinen aikatau-
lu. Myös juoksu- ja kelausmatkat voi kilpailla entiseen 
tapaan joko non-stop -erässä tai järjestäjien aikataulut-
tamassa ns. kilpaerässä avajaisten jälkeen klo 12.30. Il-
moittautumiset kilpaerään tehdään etukäteen ilmoittau-
tumislomakkeella. Kaikki tulokset huomioidaan edelleen 
luokittain riippumatta siitä kummassa erässä (non-stop 
tai kilpaerä) juoksun/kelauksen suorittaa.

Sarjat: alle 13-vuotiaat (1999 ja sitä myöhemmin synty-
neet, liikunta, näkö- ja kehitysvammaiset, elinsiirrokkaat 
sekä avoin luokka), alle 16-vuotiaat (1996–1998 synty-
neet, liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset, elinsiirrokkaat 
sekä avoin luokka) ja alle 19-vuotiaat (1993–1995 synty-
neet, liikunta-, näkö- ja kehitysvam-
maiset, elinsiirrokkaat sekä avoin 
luokka).

Alle 13-vuotiaiden sarjoissa palkitaan kaik-
ki osallistujat, jotka ovat keränneet vähin-
tään kolme lajisuoritusta. Myös alle 16- ja 
alle 19-vuotiaiden harrastesarjoissa palki-
taan kaikki osallistujat, jotka ovat keränneet 
vähintään kolme lajisuoritusta. Alle 16- ja 
alle 19-vuotiaiden kilpasarjoissa palkitaan 
kolme parasta kilpailijaa sarjoittain. Kaikille kil-
pailijoille jaetaan Junior Games -diplomi.

Sukkulaviestissä voittajajoukkueelle jaetaan pokaali. Mi-
käli sarjaan osallistuu vähintään neljä (4) joukkuetta, pal-
kitaan kolme (3) parasta joukkuetta Junior Games -mi-
taleilla osallistujien iästä riippumatta. Erikoispalkintona 
jaetaan Paras kannustus -kilpailun kiertopalkinto.

Kilpailupaikalla on mahdollisuus ruokailuun Hipposhal-
lin kahviossa. Ruokailun hinta on 7,00 euroa/henkilö. 
Kaikki ruokailuvaraukset ja arvio ruokailuajasta 
on tehtävä 31.10. mennessä suoraan Hipposhal-
lin kahvioon: Mirja Korvenranta, puh. (014) 621 
517, monnarinlounaskahvila@luukku.com. Ruo-
kailun voi maksaa käteisellä tai laskulla. Ruoka-
menu: pastalounas. Kaikkiin ruokiin sisältyy  sa-
laatti, juoma, leipä ja jälkiruoka. Hipposhallilta 

löytyy myös kisaravintola, josta voi ostaa pikkupurtavaa 
ja juomista. Ruokailu klo 10.30–15.00.

Majoitusta voi kysellä Gasthaus Laajiksesta, puh. 020 
743 6436, gasthaus@laajis.fi, www.laajis.fi. Hinnat: 32,00 
euroa/hlö/2hh/vrk ja 29,00 euroa/hlö/4hh/vrk. Hinnat si-
sältävät aamupalan ja lakanat. Päivällishintoja voi tiedus-
tella Laajiksesta. Lisätietoa Jyväskylän majoitusliikkeistä 
löytyy osoitteesta: www.jyvaskylanseutu.fi/matkailu. Ma-
joitusvaraus on tehtävä 31.10. mennessä suoraan Gast-
haus Laajikseen. Mainitse varaustunnus: ”Junior Games”.

Ilmoittautumiset VAU:n verkkopalvelusta löytyvällä il-
moittautumislomakkeella 31.10. mennessä: VAU, Maija 
Etholén, Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki, toimisto@
vammaisurheilu.fi.

Lisätiedot: VAU, Tuomas Törrönen, puh. 050 408 6151, 
tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi.
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Treeni-hankkeen alku 
oli arvokkaan opin aikaa
Nuorten harjoittelukult-
tuuri kehittyy viidessä 
Treeni-lajissa eri nopeu-
della, mutta samansuun-
taisesti – eteenpäin men-
nään.
Vuoden 2011 alussa käynnistynyt 
VAU:n Sporttiklubin Treeni-hanke on 
päässyt hyvään vauhtiin ja hankkeen 
painopistelajien ensimmäiset leirit on 
järjestetty. Hankkeen tavoitteena on 
löytää uusia, harjoittelevia nuoria boc-
cian, maalipallon, pyörätuolikoripallon, 
sokkopingiksen ja sähköpyörätuolisali-
bandyn pariin.
– Yksi iso toiveeni hanketta aloittaessa 
oli, että lajit ottaisivat tämän hankkeen 
sisään lajikulttuuriinsa. Ja näin on käy-
nytkin: lajijaostot nimesivät itse kes-
kuudestaan lajien treenarit ja nyt he 
suunnittelevat jo hyvää vauhtia seu-
raavaa vuotta, Treeni-hankkeen pää-
koutsi Tuomas Törrönen iloitsee.
Merkittävin oppi hankkeen alkutaipa-
leella on ollut, että kaikilla painopiste-
lajeilla on omat lähtökohtansa, eivät-
kä samat toimintatavat toimi jokaisen 
lajin kohdalla. Maalipallossa ja pyörä-

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: TUOMAS TöRRöNEN

Sporttiklubin Treeni-hanke

tuolikoripallossa nuorten toimintaa oli 
jo ennen Treeni-hanketta, joten niissä 
leirityksien aloittaminen sujui kivutto-
masti ja hankkeesta on ehditty saada 
jo reilusti konkreettista hyötyä.
Sähköpyörätuolisalibandyssa, sokko-
pingiksessä ja bocciassa valmiita ra-
kenteita ei ollut, joten alkuun pääsemi-
seen on jouduttu käyttämään erilaisia 
menetelmiä.
– Sokkopingiksen kesän Treeni-leiri oli 
sisällytetty Näkövammaisten Keskuslii-
ton nuorten leiriin. Siellä oli 50 nuorta, 
jotka saivat vapaavalintaisesti pelata 

Treeni-hankkeen tavoite on joka lajis-
sa sama: lisää nuoria mukaan lajin pa-
riin ja enemmän harjoittelevia nuoria 
mukaan toimintaan! Treeni-hankkeen 
myötä toteutetaan lajitutustumispäiviä 
ja lajileirejä sekä yhteistyössä Liikun-
takeskus Pajulahden kanssa erilaista 
nuorten lajiharjoittelua tukevaa mate-
riaalia.

Lisätiedot Treeni-hankkeesta:
Pääkoutsi Tuomas Törrönen,
puh. 050 408 6152,
tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi.
Lajien Sporttiklubitreenarit:
Sähköpyörätuolisalibandy
Sanna Kalmari, puh. 040 703 6614, 

Sokkopingiksen treenari Teemu Ruohonen (kesk.) ohjasi nuoria Näkövammaisten 
Keskusliiton kesäleirin yhteydessä järjestetyllä Treeni-leirillä.

sanna.kalmari@kolumbus.fi
Saila Luumi, puh. 044 323 5661, 
saila.luumi@iki.fi
Pyörätuolikoripallo
Vesa Sydänmaa, puh. 0400 614 993, 
vesa.sydanmaa@careha.com
Kari Kämppi, puh. 050 5133 220, 
kari.kamppi@gmail.com
Maalipallo
Heikki Juvonen, puh. 044 344 2604, 
heikki.juvonen@jynok.fi
Sokkopingis
Teemu Ruohonen, puh. 040 558 0342,
 teemu.ruohonen@pp.inet.fi
Boccia
Jorma Naroma, puh. 0400 631 880, 
jorma.naroma@pp1.inet.fi

sokkopingistä vaikka joka päivä viikon 
mittaisella leirillä, Törrönen kertoo.
Sähköpyörätuolisalibandyssa kolme 
eri puolilla Suomea järjestettyä tutus-
tumispäivää saatiin vietyä läpi, mut-
ta osanotto oli niukkaa. Lajin treenarit 
saivat huomata hieman vahingossa-
kin, että sokkopingiksen malli näyt-
tää sopivan myös sähköpyörätuoli-
salibandyyn. Laji sai Lihastautiliiton 
leirillä innostuneen vastaanoton, vaik-
ka tapahtuma ei edes kuulunut Treeni-
hankkeen suunnitelmiin.
– Kun valmista pohjaa nuorten toimin-
nalle ei ole, kannattaa mennä sellaisiin 
paikkoihin, missä sähköpyörätuolin 
käyttäjät jo ovat, Törrönen tiivistää saa-
dun opin.
Bocciassa ei Treeni-leirejä vielä ole jär-
jestetty, mutta lajin treenari Jorma 
Naroma on lähtenyt innokkaasti mur-
tamaan lajin mielikuvaa senioreiden 
liikuntatoimintana. Bocciaa viedään 
kouluihin mm. Suomen Paralympiako-
mitean paralympiakoulupäivien yhtey- 
dessä. Suunnitelmissa on myös nuor-
ten oma viikoittainen salivuoro pää-
kaupunkiseudulta.
Lähtökohtaisesti kolmivuotiseksi suun-
niteltu Treeni-hanke sai alkusyksys-
tä lisäpotkua, kun sille myönnettiin 
Nuoren Suomen harjoittelukulttuurin 
kehittämisrahaa aikavälille 1.9.2011–
30.8.2012. .
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Monipuolinen harjoittelu 
on Sporttiklubin Treeni-
hankkeen ydin.

Maalipallo on näkövammaisten jouk-
kuepalloilulaji, jossa oheisharjoittelu 
on suuressa roolissa. Maalipallossa 
on hyvin tärkeää, että keskivartalo 
on vahva ja hyvässä kunnossa, kos-
ka pallo on raskas ja heitto perus-
tuu vartalonkiertoon. Maalipallo it-
sessään on todella fyysinen laji ja 
oheisharjoittelukin paljon kehoa ra-
sittavaa, joten harjoittelu vedessä on 
miellyttävää vastapainoa.
 Vedessä harjoittelu on turvallista 
nivelille, sillä liikkeet on vaikea teh-
dä kehoa vahingoittavasti ja vastus 
määrätään liikkeen nopeudella. Esi-
teltävät liikkeet ovat hyvin kokonais-
valtaisia ja sopivat lajiin kuin lajiin ja 
kenelle vain.
Liikkeitä tehdään ämpärinkansia 
apuna käyttäen, vastuksena käy mikä 
tahansa, millä saadaan tuotettua vas-
tusta, jopa pelkästään omalla kädel-
lä.
Tarjottimenpyöritys on liike, jossa 
ämpärinkantta pyöritetään kehon 
edessä kahdeksikkoa (äärettömän 
tunnus) kädet suorana ja kansi on kä-
dessä samalla tavalla kuin tarjotinta 
kannettaisiin. Ylävartalo voi kiertyä 
mukana tai pysyä paikoillaan. Jalat 
pidetään leveästi hieman koukistet-
tuina ja olkapäät veden pinnalla.
Kokovartalonkierto on liike, jonka 
alkuasennossa seistään asennossa 
kuin olisi otettu iso askel eteen ja etu-
jalan puoleinen käsi on suoristettuna 
eteen veden pinnalla kannen päällä 
ja rystyset ylöspäin. Tästä asennosta 
kansi kuopaistaan läheltä kehoa lan-
tion edestä ja samalla käännytään 
180 astetta, jolloin loppuasennoksi 
tulee vasen jalka edessä ja kansi nou-

TEKSTI: MIIKA HONKANEN JA TUUKKA HELLBERG
KUVA: ARLAN OPPIMATERIAALITOIMISTO

Maalipallon
oheisharjoittelu vedessä

Miikan ja Tuukan

TREENIVINKKI

see veden pinnalle rystyset pohjaa 
kohti. Kannen noustessa veden pin-
nalle kättä voi vaihtaa ja toistaa liike 
toiseen suuntaan.
Olkapäänkiertäjäliike on liike, jos-
sa ämpärin kantta hallitaan kämme-
nellä. Kannella tehdään kahdeksik-
koa vartalon vieressä, käsi suorana 
ja noin 45 asteen kulmassa kehoon 
nähden. Liike ei ole kovin suuri, jot-
ta liike ei keskittyisi rinta- tai selkäli-
haksiin.
Keskivartalon lihaksia on hyvä har-
joitella piirtämällä kuvioita altaan 
seinämään, pitämällä kantta päkiöil-
lä seinää vasten käsien pidellessä al-
taan reunasta kiinni. .

TUUKKA HELLBERG
– ikä: 19
– miksi maalipallo: monipuolinen 
 harrastus
– paras bändi: Iron Maiden
– motto: Hyökkäys on paras hyökkäys

MIIKA HONKANEN
– ikä: 22
– miksi maalipallo: hauska, fyysinen   
 ja nopea laji
– paras bändi: HIM, Lamb of God, 
 Jukka Poika tai ihan mikä vain sopii   
 fiilikseen
– motto: Muistoilla ei ole hintaa, eikä   
 vaivaa

Treenivinkkaajat

Ämpärinkansi ja uima-allas ovat Miika Honkaselle riittävät puitteet maalipallon 
oheisharjoitteluun.



Info

40

Sportin iloa

Veromäen koululla Vantaalla maa-
lipallon, istumalentopallon, pyö-
rätuolirugbyn, ratakelauksen, pu-
hallustikan ja boccian pisteillä riitti 
kokeilijoita usein jonoksi asti. Suuren 
suosion jo hakuvaiheessa saanut Pa-
ralympiakoulupäiväkiertue sai Van-
taalla vauhdikkaan startin. 
Liikunnanopettaja Anita Ahlstrand 
piti näkemästään nelituntisen päivän 
aikana.
– Yleinen vaikutelma päivästä oli to-
della positiivinen ja pirteä. Hymyi-
leviä kasvoja näkyi joka puolella ja 
kaikenikäiset oppilaat olivat todel-
la innostuneita. Hyvää palautetta on 
tullut sekä oppilailta että henkilö-
kunnalta. Omaa sydäntäni lämmittää 
aina, kun yläluokkien oppilaat innos-
tuvat jostain uudesta jutusta ja osal-
listuvat hiki hatussa toimintaan, Ahl-
strand sanoo iloisena. 
Lajipisteitä pyörittivät mm. huippu-
urheilijat Toni Piispanen, Meri-Maa-
ri Mäkinen sekä maalipalloilijat Iida 
Kauppila ja Emma Kovalainen. He 
ja kiertueesta vastaava Paralympia-
komitean kehittämispäällikkö, alp-
pihiihtäjä Katja Saarinen kertoivat 
päivän aluksi omasta lajistaan. Lisäksi 
tunnelmapaloja tarjoiltiin kesäpara-
lympialajeja esittelevän videon muo-
dossa.
– Aamunavaus sai myös paljon lois-
tavaa palautetta ja osa henkilökun-
nasta taisi jopa tirauttaa liikutuksen 
kyyneleitä! Meillä ei ole aikoihin ol-
lut näin hiljaista salissa – piti oikein 
katsoa, että puuttuuko joukosta use-
ampiakin luokkia, Ahlstrand sanoo ja 
kehuu tarjolla olleiden lajien moni-
puolisuutta sekä vetäjien osaamista. 
Oppilaiden laji-innostuksesta kertoo 
yläluokan poikien Ahlstrandille jät-
tämä ”tilaus” liikuntavälineistöstä ja 
tuntien sisällöstä.
– Koululle pitää hankkia rugby-tuo-
leja paljon ja sitten seuraavalla liik-
katunnilla, jos sataa, niin sitten kyllä 

pelataan istu-
malentistä ja 
maalipal loa. 
Joohan?, Ahl-
strand kertoi 
iloisena kuu-
lemansa pyyn-
nön. 
Veromäen koulu on myös muka-
na Lontoon olympialaisten ja para-
lympialaisten järjestäjän LOCOG:n 
kansainvälisessä kouluprojektissa, 
jossa kansainvälisten koulujen yh-
teistyökouluna on brittiläinen kou-
lu. Kisajärjestäjät tarjoavat myös 
kaikille kouluille omat nettisivut pa-
ralympialaisiin tutustumiseen (www.
london2012.com/schoolsfroma-
roundtheworld).

Vuoden 2012 kiertueen 
haku alkaa 1.10.
Paralympiakoulupäiväkiertue vieraili 
syyskuussa viidellä koululla. Paralym-
piakomitea kehittää kiertuetta saatu-
jen kokemusten ja koulujen palaut-
teen pohjalta. Ensimmäinen kiertue 
oli Paralympiakomitean kehittämis-
päällikkö Katja Saariselle positiivinen 
yllätys, vaikka odotukset korkealla oli-

vatkin.
– Silti positiivisen energian 
määrä kaikkien osallistujien kesken 
oli huikea yllätys. Koulujen valtava 
ennakkotyö, yhteistyö oppilaitosten 
kanssa, osaavat ja kannustavat ohjaa-
jat sekä ennen kaikkea super-innok-
kaat oppilaat olivat yhdistelmä, joka 
sai Paralympiakoulupäivistä aikaan 
todellisen menestyksen. Oppilaiden 
aito kiinnostus, innostus kokeilla uut-
ta ja rohkeus ottaa asioista selvää ra-
kentaa ihan uutta, iloista liikuntakult-
tuuria Suomeen. Näissä tunnelmissa 
malttaa tuskin odottaa seuraavaa 
kiertuetta, Saarinen sanoo. 
Kiertueesta tehdään perinne, seuraa-
van kerran se järjestetään huhti-tou-
kokuussa. Tälle kiertueelle hakuaika 
alkaa 1.10. Paralympiakomitean net-
tisivujen Koulut-osiossa. .

Paralympiapäivä 2012 tuo jälleen 
vammaisurheilun Narinkkatorille
Vammaisurheilu valtaa Kampin Narinkkatorin jälleen 31. toukokuuta 
2012, jolloin Paralympiapäivä tuo urheilullisia elämyksiä kaikille. Suo-
men Paralympiakomitean yhteistyössä yhteistyökumppaneidensa ja 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa järjestämässä ta-
pahtumassa mukana ovat lajeista mm. pyörätuolirugby, maalipallo, ra-
takelaus ja sähköpyörätuolisalibandy.
Paralympiapäivä tarjoaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden tava-
ta Lontoon paralympialaisiin valmistautuvia huippu-urheilijoita vain 
muutama kuukausi ennen kisoja. Urheilijoita nähdään ja kuullaan 
myös päivän aikana haastatteluissa.
Paralympiapäivästä tarkemmat ja ajantasaiset tiedot löytyvät Paralym-
piakomitean sivuilta osoitteesta www.paralympia.fi/koulut/liikuntapa-
eivaet/paralympiapaeivae-2012.

 TEKSTI JA KUVAT: HEIDI LEHIKOINEN

Paralympiakoulupäiväkiertue 
vauhdikkaasti käyntiin 
Veromäen koululla



Tutun liikkeen, pelin 
tai leikin harjoittelua voi 

piristää uusilla välineillä ja 
ideoilla. Lasten liikuntaker-

hojen ohjaajat jakavat 
näillä sivuilla vinkkejä 

toisilleen.
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Perheen
kanssa uimaan

Vipanat liikkuvat

OHJAAJAVINKKI

VIPANAVINKKI

Uinti on koko perheen yhteinen harrastus. Vesi tukee ja kannattaa. 
Lämmin vesi myös rentouttaa. Veteen voi totutella vesipal-
jun tai kylpyammeen avulla jo etukäteen, mikäli ui-
mahallikäynti jännittää. Myös kotikylpyammeessa 
voi totutella veteen. Kylvyssä voi käyttää maskia 
ja snorkkelia, palloja ja leluja.  
Perheuinnista kannattaa tehdä toistuva rutiini. 
Hyödyntäkää lämminvesipäiviä tai ajoittakaa uima-
hallikäynti vauvauinnin jälkeen, jolloin vesi on lämmintä. 
Käy vessassa ja peseydy perusteellisesti (ilman uima-asua!) 
ennen uintia. Uimahallin isännöitsijältä voi tie-
dustella erityismerkkiä uima-asuun kiinnitettä-
väksi, mikäli uimari ei (esimerkiksi kosmeettisen 
haitan takia) voi peseytyä ja saunoa ilman uima-
asua. Isännöitsijä edellyttää yleensä lääkärintodistusta. 
Uimahalleilla on yleensä runsaasti erilaisia kellukkeita lainattavaksi. Esi-
merkiksi airex-matto kelluttaa juuri sopivasti, mutta antaa samalla ”oikean” 
kellumisen tunteen. Saunassa käynti on suositeltavaa vasta uinnin jälkeen. 
Tiedustele perheuintiryhmiä, erityisryhmien uimakouluja ja mahdollisia eri-
tyisryhmien alennuskortteja omasta liikuntatoimistostasi tai uimahallistasi.

Vinkin aiheena on vesiliikunta. Tällä 
kertaa tutustutaan kastautumiseen 
sadevesiämpärin avulla.

1.  Poraa ämpärin pohjaan reikiä.
2. Täytä ämpäri vedellä ja kastele 
lapsen käsiä, jalkoja, selkää, päätä, 
kasvoja. Vesi valuu rei´istä pehmeäs-
ti ja tuntuu mukavalta.
3. Reikien määrällä voi säädellä va-
luvan veden määrää.
4. Useat erityislapset pelkäävät pe-
suhuoneissa suihkun kohinaa, eivät-
kä uskalla mennä suihkun alle. 10 
litran ämpäristä saa jo kunnon suih-
kun.

TEKSTI: AIJA SAARI
PIIRROS: PETTERI TIKKANEN

TEKSTI JA KUVAT: SUH, ERITYISUINNIN KOULUTTAJAT 
JA ERITYISUIMAOPETTAJAT MINNA NEVALAINEN JA 
ANNELI TOIVONEN

Sadevesiämpäri 
kastautumisharjoituksiin

Vipanavinkki
 sisältää ideoita kotona 

leikkimiseen ja perusliikun-
taan. Vinkit oppaasta Leikin 

ja liikun Lennun kanssa (2000). 
Opas löytyy pdf-muodossa 

osoitteesta 
www.vammaisurheilu.fi.
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Kuntoillen

Pihapeleistä kilpakentille 

Pelikaverien antama ohjeistus oli 
etenkin uran ensimmäisissä arvoki-
soissa tarpeen.
– Joukkueenjohtaja Teemu Lakka-
suo antoi silloin hyviä vinkkejä heit-
topaikoista. Myös kaverit huutelivat 
ohjeita olan yli. Kaikkia sääntöjä en 
vielä osannut, joten kannustus tun-
tui hyvältä.

Pelipari innosti
Ehkä mieleenpainuvimmat kilpailut 
kansainvällisellä tasolla tulivat mah-
dollisiksi, kun Olavi Rautiainen kai-
pasi paria keilaradalle Australiaan 
vuonna 2009. Niinpä Lakkasuo löysi 
Jatkosen.
– Vuotta myöhemmin Irlannissa 
veimme keilahopeaa. Petangue nou-
si kuitenkin silloin ykköslajiksi. Pari-
nani toimi Jorma Wilen. Lajin kilpa-
toimintaan lähdin mielenkiinnosta 

TEKSTI: OUTI LINDROOS 
KUVA: NINA JAKONEN

Kesäiset pihapelit innosti-
vat ja ovat tuoneet tarvit-
tavaa rutiinia. Jämsänkos-
kelainen Joni Jatkonen 
aloitti petanque- ja keilai-
lu-uransa kahdeksantois-
ta vuotta sitten tehdyn 
munuaissiirron jälkeen. 

Tarkkuuspelit ovat innostaneet jo pi-
demmän aikaa. Pelaaminen on ollut 
mukavaa ajanvietettä.
– Vanhempien kanssa ollaan kesäillat 
heitelty. Perävaunun pressun päälle 
kivet osuivat jo kouluiässä hienosti, 
hän muistelee. 
Harjoittelu onnistuu edelleen kesäi-
sissä mökkimaisemissa.
– Harjoitusmielessä pelaan 2–3 ker-
taa viikossa. Treenaaminen onnistuu 
yksinkin, mutta kysyn usein tyttöka-
veriani vastustajaksi. 
Joni Jatkosen lähipiiri oli edustettu-
na kesäkuussa Ruotsissa pidetyissä 
maailmankisoissa. Tyttökaveri Nina 
Nordlund oli kilpailemassa ensiker-
talaisena. Jatkonen osallistui itse kol-
mansiin elinsiirtoväen arvokisoihin.  
– Parhaaksi jäänyt neljäs sija paripe-
lissä tarkoitti, että pelit menivät pie-
leen, hän toteaa.
Jatkosen kuulo on heikko, mutta se ei 
haittaa urheilua. Parhaat meriittinsä 
Jatkonen on saavuttanut viime vuon-
na Dublinin EM-kilpailuista. Henkilö-
kohtaisen kultamitalin lisäksi mitali-
sija irtosi paripetanquessa yhdessä 
Jorma Wilenin kanssa. Kakkoslaji eli 
keilauksen paripeli toi samoista ki-
soista mitalin.
Menestyksen tavoittelu ei ole ainut 
syy pelata. 
– Hyvä porukka innostaa ja urheilu 
luo henkeä. Vammaisurheilu on mo-
nipuolista, voi tavata hyvin monen-
laisia urheilijoita. Toimin yhdistyksen 
luottamustehtävissä, jotta vertaistu-
kea löytyy. Haluan tuoda esille myös 
urheilun tarjoamaa iloa ja yhdessä 
oloa.

mukaan, sillä tarkkuuden lisäksi peli 
vaatii keskittymistä. 
Perinteisen kuulapelin harjoitteluun 
Joni Jatkonen on hakenut monipuo-
lisuutta: 
– Se tapahtuu pelaamalla erilaisil-
la alustoilla, palloilla ja etäisyyksillä. 
Aloittaminen on helppoa, joten kan-
nustan kiinnostuneita mukaan. Tarvi-
taan vain pallot, hän kertoo. 
Elinsiirtoväen kansainvälisissä kilpai-
luissa urheilijat ottavat osaa useaan 
eri lajiin.
– Radalla käyn noin kerran kuussa. 
Keilapallon heittäminen poikkeaa 
pienistä petanque-palloista, mutta 
tarkkuudesta siinäkin lajissa on kysy-
mys, Jatkonen kertoo. 
Pelaamisen lisäksi Joni jatkosen ar-
keen kuuluu työ kotikaupungin atk-
tukihenkilönä. .



43

Rantasalmen lomakylän puuvaras-
tot hupenivat syyskuun alkupuolella, 
kun 24 reipasta luontoleirin toteutta-
jaa nauttivat nuotion ääressä hyvästä 
ruoasta ja seurasta. Järjestyksessään 
neljännellä selkäydinvammaisten 
luontoleirillä oli uusia kasvoja ja van-
hoja ”partoja” sekä enemmän ja vä-
hemmän luonnossa liikkumisen ja 
toimimisen kokemuksilla varustettu-
ja osallistujia.
Viiden päivän aikana oli tekemisen 
meininki: ajettiin mönkijöillä, kalas-
teltiin, melottiin, käytiin paikallisen 
ampumaseuran opeissa ja veistel-
tiin syömävälineitä. Rajoja rikottiin 
ja kaikkea kokeiltiin omatoimisesti. 
Matkassa oli mukana avustajiakin, 
jotka mahdollistivat paljon, mutta ei-
vät tehneet kenenkään puolesta. 
Mönkijän selässä muutamat olivat 
ensi kertaa ja ajoreitti kulki maastos-
sa, johon muuten olisi ollut mahdo-
tonta päästä. Oltiin siis todella met-
sässä hajujen ja aistien matkalla. 
Jokainen ajoi itse, vaikka puntti saat-
toikin tutista ja sydän lyödä rintees-
sä, joka ajettiin ylös. Siinä meni naiset 
sekä miehet samalla lailla.
Melonnassa joku kertoi löytäneen-
sä vatsalihaksensa, jotka kipeytyivät. 
Olivat olleet kadoksissa jonkun aikaa. 
Kajakeissa keikutti ja olo saattoi olla 
hutera, mutta kukaan ei kellistynyt 
veteen saakka. Järvimaisemat upeas-
sa säässä kruunasivat koko melonta-
päivän.
Edellisvuosiin verrattuna tämän vuo-

den ilma suosi leiriläisiä. Uimavesikin 
oli 17–18 asteista ja järveen pulah-
dettiin illan päätteeksi saunomista 
unohtamatta. Saunassa oli jopa ajoit-
tain ruuhkaa. Löylyt olivat hyvät eli 
head leili, kuten sanoivat  virolaiset 
osallistujat, jotka uskaltautuivat sau-
naan ja uimaan. 

Elämyksiä ja kokemuksia
Ammunnassa löytyi uusia kykyjä, joita 
pyydettiin myös lajileirille oppimaan 
lisää. Päivän päätteeksi taulut tuo-
tiin radalta leiripaikalle, jonka jälkeen 
vuorossa olivat jälkipelit: miksi kutit 
olivat menneet kympin ohi... Hyväs-
sä hengessä tietenkin, kuten myös se 
miksi kalastuksessa isoimmat vonka-
leet olivat karanneet.
Kalastusosio suoritettiin Saimaalla ja 
ensimmäisenä koettiin vetouistelun 
salat, jonka tuloksena oli haukia ja 
muutama pieni ahven. Seuraavan päi-
vänä saalista narrattiin pohjaongella, 
johon tarttui useampi puolikiloinen 
ahven. Niitä fileerattiin kalamestari 
Juha Happosen opissa, kuten myös 
haukia.
Kalat valmistettiin paistamalla ja sa-
vustamalla. Herkullisen Körpäkän re-
septi kuuluu sovellettuna näin: pais-
ta pekonia pannussa, lisää kalapalat 

TEKSTI: TIINA SIIVONEN
KUVAT: MAIJU LEHTONEN

Turinaa 
ja tarinaa 
leiritulilla

(leirillä käytimme ahventa, käytetään 
yleisimmin haukea), lisää kerma, hau-
duta ja mausta suolalla ja pippurilla. 
Nam! Tosin päivälliskokki oli ennakoi-
nut mahdollisen huonon kalaonnen 
ja oli piipahtanut ostamassa kaupas-
ta lohta, joka valmistettiin loimutet-
tuna nuotiolla.
Lauantai-illan bravuuri oli rosvopais-
ti, joka kaivettiin aamulla maahan ja 
tuli pidettiin pinnassa koko päivän. 
Illalla herkuteltiin lampaalla sekä täy-
tetyillä broilereilla. Jokainen leiriläi-
nen teki omat syömävälineensä, jo-
hon heitä opasti Antti Tuhkanen. 
Ruokavälineet säästivät luontoa ja 
jäivät muistoksi.
Leiriläiset kokivat elämyksiä ja tun-
temuksia – kommentit olivat mieltä 
lämmittäviä.
– En tiennytkään mitä kaikkea voi 
tehdä vammautumisen jälkeen ja mi-
hin kaikkeen sitä oikein pystyy. Ver-
taistuella on merkitystä, mutta iällä 
ei ole väliä.
– Yhteishenki oli mahtava ja jokaisel-
la oli hienosti luontoleiriasennetta. 
Omien rajojen ylittäminen oli loista-
vaa. Ensi vuonna uudestaan!
Kiitokset kerran vielä osallistujille, 
avustajille ja ohjaajille – te teitte lei-
rin!.
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Kuntoillen

Hyvät tyypit ovat liikunta-
mahdollisuuksien luojia
Vuosi 2011 on nimetty EU:n vapaa-
ehtoistoiminnan vuodeksi. Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry muistaa toiminnassaan muka-
na olevia vapaaehtoisia Hyvä tyyp-
pi -kampanjan avulla. Vuoden aikana 
nostetaan esiin eri alojen vapaaeh-
toistoimijoita. Kesän Hyvät tyypit on 
nyt palkittu.
Leppävirran Urheilijat otti vammais-
urheilutoiminnan omakseen jo aikaa 
sitten viime vuosituhannen puolella. 
Seura on pitkäjänteisyydessään esi-
merkillinen, ja seuran puheenjohtaja 
Jorma Rajakannas ansaitsee ehdot-
tomasti Hyvän tyypin arvonimen.
– Vammaisurheilu on mukana kaikissa 
kilpailuissa mitä meillä on, Rajakannas 
kertoo.
– Keväällä esimerkiksi oli liitosaap-
paanheiton MM-kilpailut ja siellä oli 
mukana 80 vammaista heittäjää, nä-
kövammaisia, kehitysvammaisia ja lii-
kuntavammaisia, hän jatkaa.
Pohjoissavolainen Leppävirran Urhei-
lijat on myös jalkautunut laajalla alu-
eella hoitokoteihin, joissa on viskottu 
innolla linkopalloa.
Rajakannas on toiminut pitkään seu-
ran puheenjohtajana ja vammaisur-
heilutoiminta on vakinaistunut oleelli-
seksi osaksi seuran toimintakulttuuria.
– 90-luvulla jo järjestettiin heittojen 
SM-kilpailuja ja kertaalleen on järjes-
tetty kaikkien yleisurheilulajien SM-
kilpailutkin, Rajakannas muistelee.
Hänen mukaansa jo seuran logo vel-
voittaa ottamaan huomioon kaikki 
halukkaat kilpailijat.
– Leppävirran Urheilijoiden logossa 
lukee ”Jokainen on tähti”. Seuran toi-
nen motto on ”Liikunnalla uusi ote 
elämään”, ja uskoisin, että moni vam-
mainen henkilö löytääkin urheilusta 
uutta otetta, Rajakannas sanoo.

Ulkoilmaa kaikille
Tuija Rossi on Pieksämäen Invalidit 
ry:n liikuntavastaava ja ilmeisen omis-
tautunut tehtäväänsä. Rossilla on halu 
luoda liikuntamahdollisuuksia harras-
tajille ja samalla kehittää itseään yhä 
paremmaksi ohjaajaksi. Hän on osal-

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: JORMA RAJAKANNAKSEN KOTIALBUMI

listunut muun muassa VAU:n Ilolii-
kuttaja-koulutukseen ja suunnittelee 
seuraavaksi tasapainoryhmän aloit-
tamista ja hakee sitä varten itselleen 
koulutusta.
Pieksämäen Invalidien tämänhetki-
sestä liikuntatarjonnasta Rossi nostaa 
esille jokaviikkoisen kävelyryhmän.
– Siihen saa tulla ihan kaikki mukaan, 
vaikka pyörätuolilla. Vielä tosin ei pyö-
rätuolilaisia ole näkynyt, mutta tie-
tävät ainakin, että ryhmä on heille 
avoin, Rossi kertoo.
– Tarkoitus on innostaa kaikki ulos liik-
kumaan, vaikka sitten saattajan avus-
tamana. Ulkoilma on tärkeää kaikille, 
hän painottaa.
Rossi on ollut mukana myös Pieksä-
mäen Vertaista tukea -kumppanuus-
hankkeen liikuntaryhmien vertaisve-
täjänä. Hankkeeseen kuuluu kolme 
yhdistystä: Pieksämäen Invalidit, Piek-
sämäen Muistiyhdistys ja Pieksämäen 
Omaishoitajat.
– Hanke on kolmatta vuotta käynnissä 
ja loppuu tämän vuoden lopussa. Vas-
taanotto on ollut hyvä.
– Nyt on tullut uutena toimintana mu-
kaan marja- ja sieniretkiä. Myös esi-
merkiksi näytelmäjuttuja on tehty, 
Rossi sanoo.

VAU:n kesä-, heinä- ja 
elokuun Hyvät tyypit

Leila Rekola, vapaaehtoistyötä kilpai-
lutoiminnan järjestämisessä
Hannele Purhonen-Siren, vapaaeh-
toistyötä kilpailu- ja tuomaritoimin-
nan parissa
Seija Tella, vapaaehtoistyötä kerho-
toiminnan vetäjänä
Laila Härkönen, vapaaehtoistyötä 
kerhotoiminnan vetäjänä
Raili Silvan, vapaaehtoistyötä ke-
hitysvammaisten liikuntatoiminnan 
ohjaajana
Hannu Ilonen, vapaaehtoistyötä yh-
distystoiminnan parissa
Helena Sorvisto, vapaaehtoistyötä 
tapahtumien ja kerhotoiminnan jär-
jestämisessä
Jorma Rajakannas, vapaaehtoistyötä 
kilpailutoiminnan järjestämisessä
Kalevi Tiuraniemi, vapaaehtoistyötä 
yhdistyksen rahastonhoitajana
Viktoria Welling, vapaaehtoistyötä 
taekwondon parissa
Raimo Peltonen, vapaaehtoistyötä 
yhdistyksen liikuntavastaavana
Timo Villanen, vapaaehtoistyötä kil-
pailu- ja harrastustoiminnan parissa
Tuija Rossi, vapaaehtoistyötä yhdis-
tyksen liikuntavastaavana
Pirkko Suominen, vapaaehtoistyötä 
liikuntatoiminnan järjestämisessä
Timo Hätönen, vapaaehtoistyötä kei-
lailuryhmän vetäjänä

Ilmianna Hyvä tyyppi VAU:n verkko-
palvelussa www.vammaisurheilu.fi.

Jorma Rajakannas

Näppäile nettiin
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Kuten joka vuosi ennenkin, talvi tu-
lee taas. On siis hyvä aika muistuttaa 
mieliin, miten lumesta pystyy nautti-
maan oikeanlaisilla välineillä. SOLIA:n 
talvivälinetarjontaa on lisätty kesän 
aikana hankituilla yksisuksisella Mo-
noski-laskettelukelkalla ja kahdella 
uudenmallisella hiihtokelkalla.
Itävaltalaiselta Praschbergeriltä ti-
lattuun laskettelukelkkaan ostettiin 
kaksi eri levyistä penkkiä. Istuinlevey-

det penkeissä ovat 40 senttimetriä 
vähän kookkaammille henkilöille ja 
36 senttimetriä kapeimmille henki-
löille. Hyvillä ominaisuuksilla varus-
tettu Monoski on ollut itsenäisesti 
laskevien suosiossa jo vuosikausia. 
Itävaltalainen Alois Praschberger 
on itse pitkänlinjan Monoski-laskija. 
Omalta aktiiviuraltaan saadun ko-
kemuksen Praschberger on siirtänyt 
hyvin omiin valmistamiinsa kelkkoi-
hin. Aikuisten Monoskin sekä lasten 
Snowballin lisäksi Praschberger val-
mistaa myös käsipyöriä.
Spokes ’n Motionin uudet hiihtokel-
kat tulevat Yhdysvalloista. Toinen 
kelkoista on leveä, normaalilla ”jalat 
suorana” -asennolla varustettu kelk-
ka, mutta toinen on uudentyylisellä 
istuma-asennolla varustettu kelkka. 
Uudessa Sprint-mallin kelkassa ja-
lat tulevat vartalon eteen koukkuun 
polvet ylöspäin. Istuma-asento on 
hiukan korkeampi kuin vanhan mal-
lisessa hiihtokelkassa. Kuppi-istuin 
antaa hyvän tuen hiihtäjälle, mutta 

SOLIA
Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA opastaa ja neuvoo, tarjoaa ko-
keilu- ja vuokraustoimintaa sekä auttaa oman välineen hankinnassa jakamal-
la tietoa ja antamalla asiantuntijalausuntoja. SOLIA on mukana myös eri taho-
jen yhteistyötapahtumissa ja osallistuu liikunnan ja urheilun apuvälineiden 
kehitystyöhön. SOLIA vuokraa liikunnan ja urheilun apuvälineitä kaikille 
ilman vamma-, diagnoosi- tai järjestörajoja. Välineet sopivat pää-
sääntöisesti itsenäisesti liikkuville.
SOLIA:n koulutetut vertaisohjaajat tukevat ja auttavat välineiden 
kokeilussa lähellä kotipaikkakuntaa. Vertaisohjaajaan voi ottaa 
yhteyttä ja kysyä vinkkiä, neuvoa tai tukea välinekokeilussa. 
Jos vertaisohjaajalle sopii, voi hänen kanssaan sopia vaikka
 tapaamisesta välinekokeilun merkeissä ja kokeilla 
välinettä yhdessä.

Lisätiedot:
SOLIA, apuvälineneuvoja Jukka Parviainen
puh. 045 677 0516, solia@vammaisurheilu.fi
www.vammaisurheilu.fi
www.välineet.fi

kelkan korkeus ja istuma-asento vaa-
tivat käyttäjältä parempaa vartalon-
hallintaa. Hyvällä vartalonhallinnalla 
varustettu hiihtäjä pääsee paremmin 
hyötymään uudessa asennossa ko-
kovartalon voimasta hiihtäessä.
Kelkat ovat SOLIA:n hiihtokelkoista 
ylivoimaisesti keveimmät. Valmistus-
materiaalina kelkoissa on alumiini. Jo 
viime talvena kelkkoja pääsi testaa-
maan muutamassa SOLIA:n tapah-
tumassa, mutta tälle talvelle kelkat 
tulevat varauskalenteriin kaikkien 
varattavaksi.  
Näiden uusien välineiden lisäksi 
SOLIA:lta löytyy talveksi käyttöön pal-
jon muita välineitä, kuten laskettelu-
kelkkoja, luistelukelkkoja ja pystyluis-
teluntukia. SOLIA:n varauskalenteri 
löytyy osoitteesta www.vammaisur-
heilu.fi/fin/harrasteliikunta/solia/va-
rauskalenteri.

TEKSTI: JUKKA PARVIAINEN
KUVAT: LAURI JAAKKOLA, NINA JAKONEN

Talvi tulee, oletko valmis?
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Svenska sidor ÖVERSÄTTNING AV SVENSKA SIDOR
åSA öHRMAN

Finlands Handikappidrott och -mo-
tion VAU rf är värd för det redan tradi-
tionella Motionslandet (Liikuntamaa) 
i Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 
10–12 november 2011. I mäss- och 
idrottscentrets C-hall erbjuds omfat-
tande information om handikappi-
drott och handikappmotion och om 
olika hjälpmedel. Under tre dagars 
tid kan besökarna bekanta sig med 
olika grenar, redskap och möjlighe-
ter till fritidsmotion på över 30 verk-
samhetsställen.
På mässområdet presenteras synligt 
bland annat Treeni-projektets fem 
grenar som ingår i Sportklubbens 
aktiviteter för barn och ungdomar. 
Dessa grenar är goalball, showdown, 

boccia, elrullstolsinnebandy och rull-
stolskorgboll. Syftet med projektet är 
att få fler ungdomar och framför allt 
tränande ungdomar med i verksam-
heten. I Motionslandet har ungdo-
mar möjlighet att pröva Treeni-grenar 
och lära sig av toppexperter inom de 
olika grenarna. Evenemanget Erilai-
nen koulupäivä erbjuder skolelever 
i Tammerfors möjligheter att i Mo-
tionslandet uppleva en fysisk aktiv 
och garanterat annorlunda skoldag, 
under vilken de kan testa olika gre-
nar och tillämpningar inom handi-
kappidrott. ”En annorlunda skoldag” 
erbjuds i Motionslandet torsdagen 
den 10 november och fredagen den 
11 november (bägge dagarna under 
hela dagen, 9.00–17.00).
– Motionslandet är ett enastående 
tillfälle att kunna testa ett så här stort 
antal olika grenar. Möjligheter att 
spela och röra på sig har såväl per-
soner som tar sig fram på egna ben 
som personer som sitter i rullstol och 
såväl seende som synskadade, kon-
staterar Tuomas Törrönen, planera-
re för VAU:s ungdomsverksamhet.
Välineet.fi är en gemensam webb-
tjänst för olika aktörer som hyr ut 
redskap och hjälpmedel för handi-
kappidrott och handikappmotion. 
Hjälpmedel för motion och idrott 

Tammerfors försöker i alla fall

presenteras i Motionslandet, där 
man bland annat har möjlighet att 
pröva handcykling på en bana som 
har byggts i hallen.
– Dessutom kan man testa och be-
kanta sig med många olika slag av 
hjälpmedel för motion. På evene-
manget Kaikille avoin Yyteri presen-
teras exempelvis en surfbräda som 
lämpar sig för specialgrupper, berät-
tar Jukka Parviainen, hjälpmedels-
rådgivare på SOLIA.
I Motionslandet är det framför allt 
fråga om möjligheter att pröva och 
testa. Det finns ett stort utbud av 
olika motionsformer och hjälpme-
del och tillämpningar i anslutning till 
dem. Under veckoslutet kan man hit-
ta ett helt nytt fritidsintresse i exem-
pelvis rullstolsfäktning, badminton 
eller konditionsboxning.
Vid Finlands Handikappidrott och 
-motion VAU rf:s servicedisk erbjuds 
såväl idrottsutövare och motionärer 
som sakkunniga i branschen omfat-
tande information om motion och 
idrott. Vid VAU:s servicedisk kan man 
också pröva virtuell rörelse bland an-
nat i en Lepe-simulator och en Nin-
tendo Wii-Fit spelstol.
Närmare upplysningar: www.ex-
pomark.fi/fi/messut/apuvaline2001/
liikuntamaa (endast på finska)

Att ordna heltäckande specialmotion 
i en medelstor stad kan vara en rätt 
så snårig djungel, konstaterar idrotts-
direktören Pekka P. Paavola. Tam-
merfors var en gång i tiden en av de 
första städerna i Finland, som på all-
var införde frågan om att främja spe-
cialmotion på sin föredragningslista. 
I år firas 40-årsjubileet för stadens 
specialmotion.
I princip kan stadens idrottsväsende 
inte ensamt erbjuda handikappmo-
tionsverksamheten mer än ramar för 
verksamheten och i viss mån ekono-
miskt understöd. För en fungeran-

de specialmotionshelhet krävs ett 
smidigt samarbete mellan staden, 
idrottsföreningarna och organisatio-
nerna och stramare strategiska avsik-
ter än tidigare.
Enligt Paavola finns det många 
idrottsföreningar i Tammerfors, bland 
annat Tampereen Judo, Tampereen 
Työväen Uimaseura och Tampereen 
Palloveikot, som har tagit specialmo-
tionen som en betydande del av sin 
verksamhet. önskvärt vore ändå att 
fler föreningar och klubbar skulle gå 
in på samma linje. Efterfrågan tilltar 
allt mer.

– Min uppfattning är att special-
motionen ger idrottsföreningarna 
alldeles nytt innehåll. Till exempel 
inom fotbollen har TPV via sitt lag 
Auringonnousu profilerat sig som en 
förening som också tar ansvar för 
handikappidrott. I stadsbornas ögon 
ger detta nytt värde.

Motionslandet ger möjligheter 
att pröva och uppleva



VAU TIEDOTTAA 47

SUOMEN VAMMAISURHEILU 
JA -LIIKUNTA VAU RY 
TIEDOTTAA

Sisällys
VAU:n uutisia 48
Lajiuutiset 49
Kilpailukutsuja 51
Tapahtuma- ja 
kilpailukalenteri 53
Lajijaostot 54
VAU:n hallitus 54

K
U

VA
: S

RL
/K

IT
 H

O
U

G
H

TO
N

Mäntsäläläinen Katja Karjalainen saavutti vammaisratsastuksen EM-kilpailuissa Belgian Moorselessa pronssia hevosellaan 
Rosie. Mitali tuli vapaaohjelmasta musiikilla ryhmässä 1b tuloksella 73,050 prosenttia, joka on Karjalaisen oma ennätys.
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VAU:n uutisia 

VAU:N JÄSENEDUT 2011

Jarno Saapunki alueelliseksi 
yhteyshenkilöksi
Jarno Saapunki on aloittanut VAU:n pohjoisen alueen alu-
eellisena yhteyshenkilönä. Rovaniemellä työskentelevän 
Saapungin ohella pohjoisella alueella toimivat alueellisi-
na yhteyshenkilöinä edelleen myös Sari Kuivas (Oulu) ja 
Jarmo Koivisto (Rovaniemi).
Yhteystiedot: alueellinen yhteyshenkilö Jarno Saapunki, 
puh. 040 737 5882, jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi.

VAU ja Scandic  
yhteistyöhön
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry  ja Scandic Hotels 
Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on 
mm. tehdä majoitusyhteistyötä VAU:n ja Scandicin välillä sekä 
tarjota VAU:n jäsenille Scandicin majoitus-, sport- ja kokous-
etuja.
VAU:n sporttisopimuksella Scandicissa majoittuu edullisesti. 
Sporttihinnan voi varata aina, kun hotellissa on vapaita huo-
neita. Varaus tulee tehdä osoitteessa www.scandichotels.fi 
VAU:n asiakasnumerolla (D000026745) kohdassa varaus-
koodi.

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

SENIORIKLUbIOHJAAJAN  
IDEAVIHKO JA pELIKORTIT 
Senioriklubiohjaajan materiaalipaketti 
sisältää ohjaajan ideavihkon, jumppa-
kortit, 5 harjoituskorttia ja jäsenkortin.
Hinta: VAU:n jäsenille 30 euroa, muille 
45 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@vam-
maisurheilu.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 
vuoden 2011 loppuun asti -25%, muut 

tuotteet -10 %. 
Tilaukset: Tarja Pohjonen, puh. 050 
352 4531, tarja.pohjonen@invalidiliit-
to.fi, www.i-puoti.fi.

EDULLISIA MAJOITUSHINTOJA 
ScANDIcISTA
VAU:n sporttisopimuksella Scandicis-
sa majoittuu edullisesti. Sporttihinnan 
voi varata aina, kun hotellissa on vapai-
ta huoneita. Varaus tulee tehdä osoit-
teessa www.scandichotels.fi VAU:n 
asiakasnumerolla (D000026745) koh-
dassa varauskoodi.

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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VAU:N LAJIUUTISET

ISTUMALENTOPALLO
Istumalentopallokausi 2011–2012
Istumalentopallossa pelataan kaudella 2011–2012 miesten 
SM-sarjaa, ykkössarjaa, naisten SM-sarjaturnaus ja veteraanien 
M50- ja N40-sarjojen turnaus, beach volleyn SM-sarjaa ja muu-
tamia muita seurojen järjestämiä turnauksia. Kausi lyötiin käyn-
tiin jo syyskuun lopulla Kotkassa järjestetyllä Suomen Cup -tur-
nauksella. Miesten SM-sarja pyörähtää käyntiin lokakuun alussa.  
Lisätiedot: www.istumalentopallo.info ja VAU:n verkkopalvelun 
tapahtumakalenteri.

KELKKAJÄÄKIEKKO
Kaikille avoin kelkkajääkiekkoleiri
Kaikille avoin kelkkajääkiekkoleiri järjestetään 29.–30. lokakuu-
ta 2011 Liikuntakeskus Pajulahdessa, Nastolassa. Ohjaajina leirillä 
toimivat kelkkajääkiekkoseura Sledgehammersin ja maajoukku-
een valmentaja petri Ryhänen sekä kokeneet kelkkakiekkoilijat. 
Paikan päällä on välineitä ja varusteita, joten ei tarvitse kuin istua 
kelkkaan ja antaa palaa!
Leirin ohjelma: La 29.10. klo 8.00–10.00 Kelkkajääkiekkoko-
keilu valmentajien ja kelkkakiekkoilijoiden opastuksella, klo 
12.00–14.00 Harjoituksia ja peli päivän päätteeksi. Su 30.10. klo 
8.00–10.00 Kelkkajääkiekkokokeilu valmentajien ja kelkkakiek-
koilijoiden opastuksella, klo 12.30–14.30 Harjoituksia ja peli päi-
vän päätteeksi. Riippuen osallistujamäärästä, leiri pyritään järjes-
tämään maksuttomana.
Ilmoittautumiset 16.10. mennessä ja lisätiedot: VAU, Sami Över-
mark, puh. 044 753 5138, sami.overmark@vammaisurheilu.fi.

KORIPALLO
Unified-koripallokausi 2011–2012
Vuosien 2010–2011 aikana Suomeen on perustettu viisi uutta 
Unified-koripallojoukkuetta ja ensimmäinen sarjakausi on valmis 
alkamaan syksyllä 2011. Unified-koripallossa kehitysvammaiset 
urheilijat ja vammattomat partnerit pelaavat samoissa joukkueis-
sa. Unified-sarjassa järjestetään kauden 2011–2012 aikana neljä 
turnausta, joista ensimmäinen Turussa 13. marraskuuta 2011.
Lisätiedot: www.basket.fi ja VAU:n verkkopalvelun tapahtuma-
kalenteri.

MAALIPALLO
Maalipallokausi 2011–2012
Maalipallossa pelataan kaudella 2011–2012 SM-sarjaa ja 1-divisi-
oonaa. Turnauksia pelataan kaikkiaan kuusi, joista ensimmäinen 
järjestettiin 18. syyskuuta 2011 Pajulahdessa, Nastolassa. Toinen 
turnaus järjestetään 26. marraskuuta Kouvolassa ja kolmas tur-
naus 10. joulukuuta Espoossa.
Lisätiedot: www.maalipallo.net ja VAU:n verkkopalvelun tapah-
tumakalenteri.

PYÖRÄTUOLIKORIPALLO
pyörätuolikoripallokausi 2011–2012
Pyörätuolikoripallossa pelataan kaudella 2011–2012 SM-sar-
jaa ja 1-divisioonaa. SM-sarjassa pelaa kolme joukkuetta TSI 
(Tampere), Pussihukat (Vantaa) ja BC Sisu (Pori) ja 1-divisioo-
nassa neljä joukkuetta TSI II (Tampere), Turun Riento, Tapiolan 
Honka (Espoo) ja Lahden NMKY. Ensimmäinen sarjaturnaus 
järjestetään 1.–2. lokakuuta Tampereella.
Lisätiedot: www.basket.fi ja VAU:n verkkopalvelun tapahtu-
makalenteri.

Kansainvälinen 
pyörätuolikoripalloturnaus
Koripalloseura BC Sisu järjestää kansainvälisen seurajoukkuei-
den pyörätuolikoripalloturnauksen 15.–16. lokakuuta 2011 
Meri-Porin koululla Porissa. Turnaukseen ovat ilmoittautuneet 
isäntäseura BC Sisun lisäksi tamperelainen TSI, vantaalainen 
Pussihukat ja pietarilainen euroliigajoukkue BC Neva Alliance.
Otteluohjelma: La 15.10. klo 10.00 BC Sisu – TSI, klo 12.00 BC 
Neva Alliance – Pussihukat, klo 15.00 BC Sisu – BC Neva Allian-
ce, klo 17.00 TSI – Pussihukat
Su 16.10. klo 10.00 TSI – BC Neva Alliance, klo 12.00 Pussihu-
kat – BC Sisu, klo 15.00 Pronssiottelu, klo 17.00 Loppuottelu.
Lisätiedot: http://pt-bcsisu.net/WBT/index.html ja mauri.
hara@gmail.com.

PYÖRÄTUOLIRUGBY
pyörätuolirugbykausi 2011–2012
Pyörätuolirugbyssa järjestetään kaudella 2011–2012 kaksi tur-
nausta vuoden 2012 puolella. Tammikuussa pelataan Turus-
sa ja maaliskuussa pääkaupunkiseudulla. Turnauksiin voivat 
osallistua kaikki halukkaat pelaajat. Joukkueet kootaan tur-
nauspaikalla sen mukaan kuinka paljon pelaajia turnaukseen 
on ilmoittautunut. Näin myös ne pelaajat, joilla ei ole joukku-
etta, voivat tulla mukaan pyörätuolirugbyn sarjatoimintaan.
Lisätiedot: www.pyoratuolirugby.com ja VAU:n verkkopalve-
lun tapahtumakalenteri.

SÄHKÖPYÖRÄTUOLISALIBANDY
Sähköpyörätuolisalibandykausi  
2011–2012
Sähköpyörätuolisalibandyssa pelataan kaudella 2011–2012 
SM- ja Finlandia-sarjaa. Turnauksia pelataan kolme, joista en-
simmäinen järjestetään 26.–27. marraskuuta 2011 Vantaalla. 
Sähköpyörätuolisalibandykauden huipentaa 4.–11. kesäkuuta 
2012 järjestettävät EM-kotikilpailut Nastolan Liikuntakeskus 
Pajulahdessa.
Lisätiedot: 
www.sptsalibandy.net 
ja VAU:n verkkopalvelun  
tapahtumakalenteri.
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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

Jarno Saapunki
alueellinen yhteyshenkilö (pohjoinen alue, toimintaa 
koordinoidaan Rovaniemeltä)
jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi, puh. 040 737 5882

Maarit Kaari
alueellinen yhteyshenkilö (läntinen alue, toimintaa 
koordinoidaan Kauhajoelta)
maarit.kaari@vammaisurheilu.fi, puh. 0400 543 430

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

Marko Suhonen
alueellinen yhteyshenkilö (itäinen alue, toimintaa 
koordinoidaan Mikkelistä)
marko.suhonen@vammaisurheilu.fi, puh. 0400 543 679

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 harraste
  liikunnan 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

TApANINpÄIVÄN AMpUMAURHEILUKILpAILU
Haapajärven Ampumaseura järjestää avoimen Tapaninpäi-
vän kilpailun 26. joulukuuta 2011 Haapajärven monitoimita-
lon 8-paikkaisessa harjoittelutilassa (Opintie 2). Kilpailu alkaa 
klo 10.00 vammaisampujien erällä, sen jälkeen loppupäivä non 
stoppina.
Ilmoittautumiset: e.pekkala@hotmail.fi.
Lisätiedot: Erkki Pekkala, puh. 0400 560 651.

bOccIA

RUSKA-bOccIA (pARI)
Seinäjoen Seudun Invalidit ry järjestää avoimet paribocciakil-
pailut 15. lokakuuta 2011 klo 9.00 alkaen Ylistaron Kirmaus-
hallilla (Kirkkokuja 20).
Sarjat: yleinen ja naiset (hyvityspisteet ei käytössä).
Osallistumismaksu: 12 euroa/pari, maksetaan Seinäjoen Seu-
dun Invalidit ry:n tilille: 541901-423007.
Ilmoittautumiset 12.10. mennessä: Raimo Nevanen, puh. 040 
512 7142, raimo.nevanen@gmail.com.
Lisätiedot: Raimo Nevanen, puh. 040 512 7142 tai Aira Kristo, 
puh. 050 558 3260.
Ruokailumahdollisuus. Arvontaa. Omat pallot ja mittatikut 
mukaan.

xxxIII LASIKAUpUNKI bOccIA (JOUKKUE)
Riihimäen Seudun Invalidit ry järjestää XXXIII Lasikaupunki 
Boccia -turnauksen 22. lokakuuta 2011 klo 9.00 alkaen Riihi-
mäen urheilutalolla (Pohjolankatu 6). Rekisteröityminen alkaa 
klo 8.15.
Pelit järjestetään vähintään kuuden joukkueen lohkoissa. Luok-
kien 1–3 hyvityspisteet ovat käytössä.
Osallistumismaksu: 15 euroa/joukkue, maksetaan tilille RSOP 
539602-2132451 (viiteteksti: LasikaupunkiBoccia 2011).
Ilmoittautumiset 17.10 mennessä: urheilu@rinva.fi, Risto Jär-
venpää, puh. 050 5416 812 tai Rinvan kotisivujen kautta www.
rinva.fi.
Lisätiedot: Raimo Peltonen, puh. 050 5899 540 tai Risto Jär-
venpää, puh. 050 5416 812.
Ruokailumahdollisuus, ilmoita myös ruokailijoiden määrä. 
Omat sisäpallot ja mittatikut mukaan.

KURIKKA-bOccIA (pARI, JOUKKUE)
Kurikan Invalidit ry järjestää avoimet boccian joukkue- ja pari-
kilpailut 19. marraskuuta 2011 klo 9.00 alkaen Kurikan Mon-
narilla (Keskuspuistikko 33).
Sarjat: yleinen joukkuekilpailu ja parikilpailu luokkiin 1, 2 ja 3 
luokitetuille pelaajille (parin ei tarvitse kuulua samaan yhdis-
tykseen).
Osallistumismaksu: 15 euroa/joukkue ja 12 euroa/pari, mak-
setaan Kurikan Invalidit ry:n tilille: Kurikan OP 472610-213499.
Ilmoittautumiset 17.11. mennessä: puh. (06) 450 4300, into-
la@kurikaninvalidit.fi.
Lisätiedot: Raimo Nevanen, puh. 040 512 7142. 
Ruokailumahdollisuus. Omat pallot ja mittatikut mukaan.

xIII VILppULA-bOccIA (pARI)
Mäntän Seudun Invalidit ry järjestää boccian parikilpailut 
10. joulukuuta 2011 klo 9.00 alkaen Vilppulan urheilutalolla 
(Hopunmäentie 15).
Sarjat: yleinen, naiset ja luokat 1–3. Luokkien 1–3 sarjassa pe-
laajien ei tarvitse kuulua samaan yhdistykseen. Hyvityspisteet 

käytössä.
Osallistumismaksu 12 euroa/pari, maksetaan yhdistyksen ti-
lille: 552107-412876.
Ilmoittautumiset 5.12. mennessä: Pirkko Hyytiäinen, Koivion-
tie 261, 35700 Vilppula, puh. 045 1106 499, 
hyytiainenpirkko@windowslive.com.
Omat pallot ja mittatikut mukaan. Kisapaikalla kahvio.

KEILAILU

KEILAcUp 2011–2012, 2. OSAKILpAILU
Keilacupin kauden 2011–2012 toinen osakilpailu järjestetään 
22. lokakuuta 2011 klo 10.00 alkaen Imatran uudistetussa kei-
lahallissa (Kotipolku 2). Kilpailussa noudatetaan kauden 2011–
2012 sääntöjä. Kilpailussa keilataan kuusi sarjaa. Jokaisessa 
luokassa palkitaan kolme parasta. Päivän kilpailut käydään kol-
messa vuorossa, klo 10.00, klo 12.00 ja klo 14.00. Jos osanotta-
jia on enemmän kuin 60, paikalliset ja alueen osanottajat voi-
vat heittää kisan jo perjantaina klo 15.00 alkaen.
Osallistumismaksu: 21 euroa/keilaaja, maksetaan 10.10. men-
nessä Imatran Seudun Kv. Tuki ry:n tilille 509400232427. Mai-
nitse tiedoksi keilaajan nimi.
Ilmoittautumiset 10.10. mennessä: Imatran Keilahalli, pal-
velu@imatrankeilailuliitto.fi, puh. 040 0525 575. Ilmoittautu-
mistiedoista tulee ilmetä keilaajan nimi, kilpailuluokka sekä 
mahdollisia tiedusteluja varten yhteyshenkilön nimi ja yhteys-
tiedot. Jälki-ilmoittautumiset eivät ole mahdollisia.
Lisätiedot: Jyrki Kääriäinen, jk.kaariainen@gmail.com, puh. 
050 5935 058 ja VAU, Petri Räbinä, petri.rabina@vammaisurhei-
lu.fi, puh. 050 596 5014.
Ruokailumahdollisuus (keitto 7,50 euroa tai kiusausateria 
8,50 euroa) on keilahallilla vuorojen välillä. Ruokailijoiden mää-
rä ja ruokavalinta toivotaan mainittavan ilmoittautumisen yh-
teydessä.
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Tuija Suvilehto (kesk.) juhli kultamitaliaan 100 metrillä  
elinsiirron saaneiden Word Transplant Games -kilpailuissa.
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KEILAcUp 2011–2012, 3. OSAKILpAILU

Keilacupin kauden 2011–2012 kolmas osakilpailu järjestetään 
12. marraskuuta 2011 klo 9.30 alkaen Jyväskylän keilahallissa 
(Pupuhuhdantie 4). Kilpailussa noudatetaan kauden 2011–2012 
sääntöjä. Kilpailussa keilataan kuusi sarjaa. Jokaisessa luokassa 
palkitaan kolme parasta.
Osallistumismaksu: 23 euroa/keilaaja, maksetaan 5.11. men-
nessä yhdistyksittäin Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n tilille: 
800016-919816.   
Ilmoittautumiset 5.11. mennessä: Mauno Sirviö, Teerenpolku 7, 
40270 Palokka, puh.  0400 544 178, sirvio.mauno@kolumbus.fi 
tai mauno.sirvio@jynok.fi. Ilmoittautumisessa tulee olla keilaajan 
nimi ja kilpailuluokka, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.
Lisätiedot: Mauno Sirviö, puh. 0400 544 178. 
Ruokailumahdollisuus, hinta 12,50 euroa. Ruokailijoiden määrä 
ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

KEILAcUp 2011–2012, 4. OSAKILpAILU
Keilacupin kauden 2011–2012 neljäs osakilpailu järjestetään 
10. joulukuuta 2011 klo 9.00 tai 10.00 alkaen (aloitusaika riippuu 
osallistujamäärästä) Järvenpään keilahallissa (Vanha Yhdystie 11). 
Halli on varattu klo 18.00 asti. Kilpailussa noudatetaan kauden 
2011–2012 sääntöjä. Henkilökohtaiset kilpailuluokat A, B, C, D ja 
E. Jokaisen luokan kolme parasta sekä jokaisen luokan parhaan 
sarjan heittänyt keilaaja palkitaan. 
Osallistumismaksu: 22 euroa/kilpailija, maksetaan yhdistyksit-
täin 30.11. mennessä tilille: Helsingin ja Uudenmaan Näkövam-
maiset ry 800013-281285.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 21.11. mennessä: Helsingin ja Uu-
denmaan Näkövammaiset / liikunta, PL 60, 00030 Iiris tai 
jussi.oinonen@hun.fi. Ilmoittautumisessa on selvittävä osanotta-
jan nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö yhteystietoineen. Ilmoita 
myös halukkuudesta keilata B1-keilaajan kanssa samalla radalla.
Lisätiedot: Esa Martikainen, puh. 040 700 1444
Keilahallilla on ruokailumahdollisuus (ruokana kiusaus, hinta n. 
10,50 euroa). Ruokailijoiden nimet on ilmoitettava ilmoittautumi-
sen yhteydessä.

LENTOpALLO

SpEcIAL OLYMpIcS -TURNAUS JA  
ELINSIIRTOURHEILIJOIDEN SM-TURNAUS
Kehitysvammaisten Special Olympics -lentopalloturnaus järjeste-
tään 18.–20. marraskuuta 2011 Salon urheilutalolla (Perniöntie 
7). Lauantaina pelataan Unified-sarjan Special Olympics -turna-
us ja sunnuntaina kehitysvammaisten Special Olympics -turnaus. 
Lauantaina järjestetään lisäksi elinsiirtoväen SM-osaturnaus. Uni-
fied-sarjan joukkueessa pelaa kolme kehitysvammaista urheilijaa 
ja kolme Unified-partneria. Lauantai alkaa klo 9.30 joukkueenjoh-
tajien ja valmentajien teknisellä palaverilla. Ottelut alkavat lauan-
taina klo 10.00 ja sunnuntaina klo 9.00.
Osallistumismaksu: 100 euroa/joukkue, maksetaan 4.11. men-
nessä LP-Viestin tilille: OP 541002-20188794. Maksukuittiin mer-
kittävä joukkueen nimi ja yhteyshenkilö. Jälki-ilmoittautuminen: 
120 euroa/joukkue.
Majoittuminen ja ruokailut: Kisapassi 1 (pe–su): 40 euroa, sisäl-
tää koulumajoituksen (2 yötä, oma patja ja makuupussi mukaan), 
lauantain lounaan, päivällisen ja iltapalan sekä sunnuntain aa-
mupalan ja lounaan. Kisapassi 2 (la–su): 70 euroa, sisältää hotel-
limajoituksen (1 yö) Sokos-hotelli Rikalassa, lauantain lounaan ja 
päivällisen sekä sunnuntain aamupalan ja lounaan. Lauantai-kisa-
passi: 20 euroa, sisältää lauantain lounaan. Maksut majoituksista 
ja ruokailuista suoritetaan käteisellä paikanpäällä tai jälkikäteen 
kisapaikalla annetulla pankkisiirrolla. Maksun saaja on LP-Viesti. 
Sitovat varaukset ja lisätiedot: Seija Mäyrä, puh. 040 7474 799, sei-
ja.mayra@salo.fi.
Ilmoittautuminen 4.11. mennessä: Eija Helander-Nieminen, Ka-

nervamäentie 19, 27510 Eura, puh. 040 715 3505, eija.helander@
gmail.com.
Ilmoittautumiseen tulee liittää: 1) pelaajaluettelo (max. 12 pelaa-
jaa), 2) joukkueen yhteyshenkilön tiedot, 3) kisapassivaraukset, 
4) erityisruokavaliot, 5) sarja.
Lisätiedot: Seija Mäyrä, puh. 040 747 4799, seija.mayra@salo.
fi ja Eija Helander-Nieminen, puh. 040 715 3505, eija.helander@
gmail.com.

RATSASTUS

VAMMAISRATSASTUKSEN  
UNIFIED-JOUKKUEMESTARUUSKILpAILUT
Ratsastusseura Varsa järjestää vammaisratsastuksen Unified-
joukkuemestaruuskilpailut 6. marraskuuta 2011 klo 10.00 alka-
en Huittisten Ratsastuskeskuksessa. Kilpailukanslia aukeaa klo 
9.00 ja sulkeutuu tunti kilpailujen päättymisen jälkeen.
Ratsastajilla tulee olla oma tapaturmavakuutus. Jos ratsastaja 
tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avustaja mukanaan. Kil-
pailujen johtajana toimii Arto Rekikoski, teknisenä asiantuntija-
na on Krista Rekikoski. Kilpailu on SRL:n järjestelmässä kilpailu-
harjoitus.
Luokat: Luokka I: Ratsastajamerkin koulukoe (avustajan kanssa 
tai ilman (ei joukkuemestaruusluokka)), Luokka II: Special Olym-
pics käynti I (lainahevosella), Luokka III: Special Olympics käyn-
ti-raviohjelma I (lainahevosella), Luokka IV: Special Olympics 
käynti-ravi-laukka I (lainahevosella), Luokka V: Vapaavalintainen 
kouluohjelma luokituksen mukaan (omalla hevosella, prosen-
tit ratkaisevat sijoituksen), Luokka VI: K.N. Special (lainahevosel-
la, avoin Unified-joukkuemestaruuksissa kilpaileville, ei kehitys-
vammaisille ratsastajille). Kaikki kouluohjelmat saa järjestäjältä ja 
SRL:n nettisivuilta: www.ratsastus.fi.
Unified-joukkuemestaruussäännöt: Joukkueessa neljä rat-
sastajaa, joista kaksi kehitysvammaisia. Kehitysvammaisilla oh-
jelmana vapaavalintaisesti yksi Special Olympics -luokista laina-
hevosella (luokat II, III ja IV). Muilla joukkueen jäsenillä luokkana 
luokka VI: K.N. Special lainahevosella. Voittaja on se joukkue, jon-
ka yhteenlaskettu sijalukupistemäärä on pienin. Mikäli pistemää-
rä on sama, sijoitus ratkeaa siten, että K.N. Specialissa suurim-
man yhteispistemäärän saanut on sijoituksissa korkeammalla.
Osallistumismaksu: lähtömaksu 10 euroa/luokka, hevosvuokra 
10 euroa/luokka. Kaikki maksut maksetaan kilpailukansliaan.
Ilmoittautumiset 24.10. mennessä: puhelimitse Huittisten Rat-
sastuskeskus, puh. (02) 567 797 arkisin klo 8.30–16.00 tai 
toimisto@huittistenratsastuskeskus.fi.
Lisätiedot: Krista Rekikoski, puh. 050 530 7660.
Majoitustiedustelut: Huittisten Ratsastuskeskus, 
puh. (02) 567 797.
Kilpailupaikalla on buffetti ja maksullinen ruokailumahdollisuus.
Kilpailuja varten järjestetään valmennusleiri 4.–5. marraskuuta 
2011 Huittisten Ratsastuskeskuksessa. Ilmoittautumiset: 
puh. (02) 567 797.

UINTI

pITKÄN RADAN pM- JA SM-KILpAILUT
Oulun Lohet ja Suomen Uimaliitto järjestävät vammaisuinnin 
pitkän radan SM-kilpailut 22.–23. lokakuuta 2011 Oulussa Rak-
silan uimahallissa (Pikkukankaantie 3) liikunta-, näkö- ja kehi-
tysvammaisille uimareille. Kilpailut uidaan 50 metrin radalla (8 
rataa, sähköinen ajanotto). Kilpailut ovat samalla myös Pohjois-
maiden mestaruuskilpailut.
Aikataulu: La 22.10. aamusessio, klo 10.00 alkaen: 1. M 200 m 
vu, S1-S5, S14, 2. N 200 m vu, S1-S5, S14, 3. M 400 m vu, S6-S13, 
4. N 400 m vu, S6-S13, 5. M 50 m su, 6. N 50 m su, 7. M 100 m pu, 
8. N 100 m pu
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La 22.10. iltasessio, klo 17.00 alkaen: 9. M 100 m vu, 10. N 100 m 
vu, 11. M 50 m ru, 12. N 50 m ru, 13. M 100 m su, 14. N 100 m su, 
15. M 50 m pu, 16. N 50 m pu, 17. M 4x50 m vuv, 18. N 4x50 m vuv
Su 23.10. aamusessio, klo 10.00 alkaen: 19. M 50 m vu, 20. N 50 
m vu, 21. M 200/150 m sku, 22. N 200/150 m sku, 23. M 100 m ru, 
24. N 100 m ru, 25. M 4x50 m skuv, 26. N 4x50 m skuv
Verryttelyajat alkavat tuntia ennen ja päättyvät 10 minuuttia en-
nen kilpailujakson alkua. Kilpailuissa noudatetaan Kansainvälisen 
Paralympiakomitean (IPC) uintisääntöjä, jotka vastaavat FINA:n 
sääntöjä eri vammaryhmät huomioiden.
Tulosjärjestelmä: SM-kilpailujen tulokset laaditaan vertaamalla 
uimarin saavuttamaa aikaa kyseisen vammaluokan maailmanen-
nätystulokseen. Paremmuusjärjestys laaditaan vertailun tuotta-
man pistemäärän mukaisesti. Pistemäärän laskukaava pohjautuu 
FINA-pisteiden laskukaavaan.
Starttimaksut: 11 euroa/startti tai viestijoukkue, maksetaan il-
moittautumisen yhteydessä Oulun Lohien tilille: Optia 460020-
2180982.
Ilmoittautumiset 12.10. mennessä sähköiseen ilmoittautumis-
järjestelmään, Octoon. Jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista. 
Ilmoittautumisajan jälkeen tehdystä peruutuksesta peritään kol-
minkertainen starttimaksu, ei koske lääkärin todistuksella tehtyä 

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

Tulokset ovat myös tilattavissa
kilpailujärjestäjältä tai VAU:n toimistolta.

peruutusta.
Osallistuvilla uimareilla tulee olla 8.10. mennessä lunastettuna 
Uimaliiton blue card Kilpailija -lisenssi.
Lisätiedot: Ilmoittautumiset (Uimaliitto): Riku Riikonen, 
riku.riikonen@uimaliitto.fi, puh. 044 5490 366
Järjestävä seura (Oulun Lohet): Marjo Paloluoma, 
marjo.paloluoma@hotmail.com, puh. 040 555 0679.
Ruokailu: Uimahallin kahvilassa mahdollisuus kisaruokailuun, 
hinta 8 euroa, varattava etukäteen. Lisätiedot ja varaukset: 
Nallikari Oy, (08) 378 502 tai pirjo.viitajylha@elisanet.fi.
Majoitus: Cumulus Oulu, Kajaaninkatu 17, 90100 Oulu, 
puh. (08) 882 7111, oulu.cumulus@restel.fi.
Kansainväliset kilpailusivut: www.uimaliitto.fi/nordics2011.

	 	

Kalenteri 2011 loka-joulukuuE = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat

Lokakuu
1.10. Kyrönmaan Syysboccia (joukkue/pari) 
(L) Isokyrö
1.–2.10. pyörätuolikoripallon SM- ja 
1-sarjaturnaus
1.–9.10. pyörätuolirugbyn EM-kilpailut (L) 
Nottwil, Sveitsi
7.–9.10. paraGames (K, L, N) Breda, Hollanti
7.–9.10. Shakin pM-kilpailut (N) Helsinki
7.–16.10. Keilailun MM-kilpailut (N) Kuala 
Lumpur, Malesia
8.10. II Kirmaus boccia (joukkue) (L) Ylistaro
8.10. Istumalentopallon 1-sarjaturnaus (L) 
Toivala
8.–9.10. boccian SM-kilpailut (sisä) (CP) (L) 
Lappeenranta
10.–15.10. Istumalentopallon EM-kilpailut 
(L) Rotterdam, Hollanti
15.–16.10. Kv. pyörätuolikoripalloturnaus 
(L) Pori
15.10. Ruska boccia (joukkue) (L) Ylistaro
15.10. Istumalentopallon SM-sarjaturnaus 
(L) Helsinki
17.–19.10. boccian SM-kilpailut (sisä, pari) 
(EKL) Virrat
17.–19.10. Golfin Italian Open (L) Rapallo, 
Italia
17.–23.10. Maalipallon EM-kilpailut (N) 
Assens, Tanska
19.–30.10. pöytätenniksen EM-kilpailut (L) 
Split, Kroatia
22.10. xxxIII Lasikaupunki boccia 
(joukkue) (L) Riihimäki
22.10. Keilacupin 2. osakilpailu (E, K, L, N) 
Imatra
22.10. Istumalentopallon SM-sarjaturnaus 
(L) Jämsä
22.–23.10. Uinnin pitkän radan pM- ja SM-
kilpailut (K, L, N) Oulu

25.10. Vaasa boccia (joukkue) (L) Vaasa
27.10.–1.11. boccian cpISRA Europa cup (L) 
Hamar, Norja
28.–30.10. Sokkopingiksen European Top 
Twelve (N) Haninge, Ruotsi
29.–30.10. Kelkkajääkiekkoleiri (L) 
Pajulahti, Nastola

Marraskuu
5.11. Istumalentopallon SM-sarjaturnaus 
(L) Toivala
5.–6.11. pyörätuolikoripallon SM- ja 
1-sarjaturnaus (L) Kouvola
5.-11.11. pyörätuolicurlingin MM-
karsintaturnaus (L) Lohja
6.11. Ratsastuksen Unified-
joukkuemestaruuskilpailut (K) Huittinen
10.–12.11. Liikuntamaa-messutapahtuma 
Tampere
11.–12.11. SDM-ohjaajakoulutus, 
Sherborne-jatkokurssi Raisio
12.11. Haasteena liikkumattomat lapset ja 
nuoret -seminaari Tampere
12.11. Keilacupin 3. osakilpailu (E, K, L, N) 
Jyväskylä
12.11. boccian III Moilas-turnaus (joukkue) 
(L) Pieksämäki
12.–13.11. Sokkopingiksen kv. 
joukkueturnaus (N) Vilna, Liettua
13.11. Unified-koripallon 1. sarjaturnaus 
(K) Turku
19.11. Kurikka-boccia (pari, joukkue) (L) 
Kurikka
19.11. Istumalentopallon SM-sarjaturnaus 
(L) Kuopio
19.–20.11. Lentopallon Special Olympics 
-turnaus ja elinsiirtourheilijoiden 
SM-turnaus (E, K) Salo
22.11. pajulahti Sisäkurling-tapahtuma 
(E, K, L, N) Nastola

26.11. Maalipallon SM- ja 1-div. 
sarjaturnaus (N) Kouvola
26.11. Istumalentopallon 1-sarjaturnaus 
(L) Kotka
26.–27.10. Sähköpyörätuolisalibandyn 
SM- ja Finlandia-sarjaturnaus (L) Vantaa
30.11. Junior Games -syyskisat (E, K, L, N) 
Jyväskylä

Joulukuu
2.12. Taitoluistelun Special Olympics 
-kilpailut (K) Tampere
3.12. pikkujoulu-boccia (pari) (L) Isokyrö
3.12. Istumalentopallon SM-sarjaturnaus 
(L) Jämsä
3.–4.12. pyörätuolikoripallon SM- ja 
1-sarjaturnaus (L) Helsinki
9.-11.12. Vammaissulkapalloleiri ja 
sulkapallocupin 2. osakilpailu (E, K, L) 
Nastola
10.12. Vilppula-boccia (pari) (L) Vilppula
10.12. Keilacupin 4. osakilpailu (E, K, L, N) 
Järvenpää
10.12. Maalipallon SM- ja 1-div. 
sarjaturnaus (N) Espoo
10.12. Sokkopingiscupin 2. osaturnaus (N) 
Turku
10.12. purjehduksen Naantali on the 
Rocks 2.4mR (L) Naantali
17.12. Maaselkä Match -ilma-asekilpailu (L, 
N) Haapajärvi
17.12. Istumalentopallon SM-sarjaturnaus 
(L) Kotka
17.12. Unified-koripallon 2. sarjaturnaus 
(K) Helsinki
26.12. Tapaninpäivän 
ampumaurheilukilpailu (L, N) Haapajärvi
28.12. boccian Välipäiväturnaus (henk.
koht.) (L) Nokia
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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 
Mauri Hara
puh. 044 5273 094
mauri.hara@gmail.com 

pYÖRÄTUOLIRUGbY 
petteri Liski
puh. 0400 436 413
petteri.liski@kotiportti.fi

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
Sanna Kalmari 
puh. 040 703 6614 
sanna.kalmari@kolumbus.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 Ropo
varapuheenjohtaja
Kontiontie 58 H
11120 RIIHIMÄKI
ringa.ropo@
kalustevuokraamo.fi,
puh. 044 047 6220

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. 0400 543 679

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


