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Melkein esteetön ei riitä 
Kuntokuu kiritti liikkujia
Pajulahti Games 19.–22.1.

Esteettömyys
TEEMA

Lumilauantai 
kutsuu perheet 
liikkumaan
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Meiltä löydät nyt myös saunatuotteet, lukemisen 
apuvälineet, lapsille matkatyynyt, kynttiläpihdit 
ja Koziolin kätevät pikkuapurit 
joulun idearikkaiksi lahjoiksi.

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

Joulun hyvän mielen 
lahjaideat!
• Kuuma- ja kylmätuotteet - 25 %
• Muut tuotteet - 10 %

Voiteidenlevittäjä 
rasvaa ja hieroo, kun 

käsi ei riitä 30 e

Sangattomat 
korvalaput 
säästävät 
kampauksen ja 
ovat kätevät su-
jauttaa taskuun 
10 eRannelompakko 

urheiluun, ostoksille ja 
matkalle 11 e

Puiset ajatelma-aluset 
taipuvat kupin tai pannun-
alusiksi 10 e

  
Tutustu ja tilaa: 

www.i-puoti.fi
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Peurungantie 85, 41340 Laukaa
Puh. 020 751 601, Fax 020 751 603
www.peurunka.fi 

Peurunkaan kuntoutumaan!

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

Peurungan uusi kylpylä on avattu.
�

Uusi liikunta- ja tapahtumakeskus valmistuu huhtikuun 2012 alkuun. 
Siihen saakka liikumme nykyisissä tiloissa.

Nuorten selkäydinvammaisten liikuntapainotteinen jakso 
suunnitteilla keväälle 2012.

Katso jaksojen sisällöt www.peurunka.fi /
liikkumisjatoimimisesteiset
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Tilaa Vammaisurheilu & -liikunta -lehti!Tilauskuponki

JÄSENHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta  
 -lehti 20 euroa/vuosi 

 

Sähköinen lehti sähköpostiin*) 
(pdf tai html)
Daisy  (äänite lukemisesteisille) 

SÄHKÖINEN LEHTI
MAKSUTTA

Nimi:

Lähiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelin:

Sähköposti*):

Syntymävuosi:

Olen VAU:n jäsenyhdistyksen jäsen:                 en      kyllä

VAU:n jäsenyhdistyksen/seuran nimi:

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

TILAUSHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta   
 -lehti 30 euroa/vuosi

Uusi
lehti!

3
/1

0

www.vammaisurheilu.fi  • 6,90 €

Yyterin hitti: soveltava 
purjelautailu

Koottua tietoa 
liikuntavälineistä: 
www.välineet.fi

Kuntokuu aktivoi 

liikkumaan
Varsova kutsuu

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

Vertailussaluontopolut

Herkuttele liikuntapiirakalla

TEEMA
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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 7 000 kpl
ISSN 1798-7334

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

ILMESTYMINEN
NRO 1 1.2.1012 
Osaamisen kehittäminen  

KANNEN KUVA
Liikuntamaa innosti kokeilemaan
mm. puhallustikkaa

Kuva: Lauri Jaakkola

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

Valitsen mieluummin 
esteettömän koulutuspaikan
Este-hankkeen aikana huomasimme, että liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden 
esteettömyystarpeet huomioidaan maamme liikuntapaikoissa varsin kirjavasti. Vam-
maisurheilulajien erityisvaatimuksia ei tunneta ja aistiympäristön esteet tuntuvat 
olevan jotakin aivan uutta. Siitä päätellen, että urheiluvälinevarastot ja ohjaajien so-
siaalitilat sijaitsevat raskaiden ovien takana tai portaiden päässä, liikkumis- ja toimimi-
sesteisten ohjaajien olemassaoloa ei ole edes tunnistettu.  Joillekin ammattiin valmis-
tuneille esteelliset työskentelypaikat voivat olla myös työllistymisen este.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemia liikunnan koulutuskeskuksia on yksitoista. 
Nastolassa sijaitseva Liikuntakeskus Pajulahti on useiden vammaisurheilijoiden val-
mennuspaikka ja kansainvälisen Pajulahti Games -kilpailutapahtuman näyttämö. Pa-
julahden suosion salaisuus on pitkä historia erityisryhmien liikunnassa ja nykyjohdon 
tietoinen satsaus vammaisurheiluun. Vammaisurheilijoiden mutu-tietoa ja käyttäjäko-
kemuksia hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Osaavat ammattilaiset ja sovelta-
van liikunnan välinepalvelu täydentävät kokonaispakettia. Esteettömyysmuutoksiakin 
on tehty. Hyvä kehä on johtanut osaltaan siihen, että muidenkin erityisryhmien yöpy-
misvuorokaudet ovat nousukiidossa.

Mutta Pajulahtikaan ei ole vielä aivan valmis. Se mikä kymmenen vuotta sitten oli sen 
ajan mittapuulla arvioituna hyvä ja toimiva palloiluhalli, ei ehkä toimi tänä päivänä. Se, 
että jonnekin pääsee ”nippanappa” tai avustettuna ei tee kohteesta esteetöntä. Ensim-
mäinen askel nykytilanteen toteamisessa on ammattilaisten tekemä esteettömyyskar-
toitus.  Toinen askel on toiminnan arviointi, mikä puolestaan edellyttää tietoa lajeista ja 
niissä käytettävistä välineistä. Urheiluopistoja pitäisikin arvioida myös palveluketjuina. 
Miten päästään parkkipaikalta harrastetiloihin? Sujuuko siirtyminen majoituksista ruo-
kailuihin? Osataanko vapaa-ajan palveluja räätälöidä myös perheille, joissa joku per-
heenjäsenistä tarvitsee esteetöntä ja soveltavaa palvelua? Tähän tarvitaan uudenlaista 
esteettömyysammattilaisten ja vammaisurheilun osaajien yhteistyötä.

Erityisryhmien yöpymisvuorokausiin vaikuttavat toki muutkin asiat kuin mitattavissa 
olevat esteettömyysseikat. Hyvällä palvelulla ja joustavuudella paikataan monia puut-
teita. Eikä esteetöntä synny ilman käyttäjiä. Vammaisia liikkujia, ohjaajia ja toimitsijoi-
ta tarvitaan näkymään, kuulumaan ja antamaan palautetta. Käyttäjät ovat elävä todis-
te ja muistutus esteettömyysmuutosten tarpeista. Ja hyvä kehä 
toimii!

Tämän tietäen olen jatkuvassa ristiriidassa itse-
ni kanssa. Ihan jo alueellisen tasa-arvonkin näkö-
kulmasta haluaisin viedä koulutuksiamme uusiin 
paikkoihin. Ja kouluttajana tiedän, että jokainen 
koulutusviikonloppumme saa aikaan oivalluk-
sia ja muutoksia kyseisessä liikuntakeskuksessa. 
Toisaalta olen väsynyt olemaan testiryhmä ja val-
mis jatkuvaan joustoon ja varasuunnitelmiin. Miksi 
maksaisin siitä, että joku ryhmästämme joutuu siir-
tymään ulkokautta ruokalaan? Tai siitä, että viihtyi-
sästä rantasaunasta ei edes kannata haaveilla. Tai että 
ohjaajallemme, joka muuten pärjää täysin itsenäisesti, 
tarvitaan avustaja vain varmistamaan saliin pääsy? Eikö-
hän olisi jo aika pistää liikuntakeskukset kuosiin.

Ihmetteleekö vielä joku miksi VAU:n koulutukset tuppaavat 
eteläisessä Suomessa keskittymään vain Pajulahteen ja 
Kisakallioon? Niissä pärjää ilman ylimääräistä säätöä ja 
saa keskittyä olennaiseen.

AIJA SAARI
TOIMIALAPÄÄLLIKKÖ
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TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLATeema

Turun esteettömyysasiamies Heikki Haulisto piden-
tää työuraansa pitääkseen esteettömyyskehityksen 
rattaat liikkeessä ja auttaakseen luomaan vammaisille 
parempia liikkumismahdollisuuksia.

Liikuntapaikkojen esteettömyys- ja 
saavutettavuusasiat eivät ole aivan 
surkealla tolalla. Eivät etenkään Tu-
russa, Suomen eräänlaisessa esteet-
tömyyspääkaupungissa, jossa es-
teettömyysasiamies Heikki Haulisto 
on tehnyt asian eteen kovasti töitä 
aloitettuaan virassaan toukokuussa 
2004.
Ongelma Hauliston näkemyksen mu-
kaan on se, että melkein hyvä ei riitä.
– Esteettömyyttä on katsottava koko-
naisuutena. Silloin yksikin väärä yksi-
tyiskohta riittää tuhoamaan kaiken 
vaivannäön esteettömyyden eteen, 
Haulisto sanoo ja kertoo esimerkin 
Turun yliopiston uudesta rakennuk-
sesta, jossa inva-wc on piilotettu ras-
kaan lasioven ja opasteettoman rei-
tin päähän.
– Noudattamalla pelkästään raken-
tamismääräyskokoelman määräyksiä 
esteettömyydestä ei julkista raken-
nusta välttämättä saada toiminnalli-
sesti esteettömäksi, Haulisto lataa.
Ristiriidan muodostaa se, että raken-
tamismääräyskokoelman esteettö-
myyttä käsittelevässä osiossa on pal-
jon ohjeita, mutta vähän määräyksiä. 
Suunnittelijalle ja tilaajalle jää liikaa 
vapauksia. Ohjeita voidaan noudat-
taa vain osittain tai jättää ne tylysti 
huomiotta.

sille soveltuviksi.
Tällaisissa tilanteissa esteettömyys-
asiamies on kaupungin vammaisille 
korvaamattoman arvokas. Miten sur-
kea tilanne olisikaan ilman alan asian-
tuntijaa? Sitä voi kysyä suurimmasta 
osasta suomalaisista kunnista. Esteet-
tömyysasiamiehiä on nimittäin vain 
puolentusinalla paikkakunnalla.
– Toivon, että kunnalliset esteettö-
myysasiamiehet yleistyvät samalla 
lailla kuin vammaisneuvostot 80-lu-
vulla, Haulisto sanoo.
Hänen itsensä piti jäädä eläkkeelle 
marraskuun alussa, mutta kun tilalle 
ei löytynyt pätevää jatkajaa ja muuta-
ma tärkeä projekti olisi jäänyt kesken, 
sorvattiin Haulistolle jatkosopimus.
– Olen luvannut jatkaa vielä vuoden 
ja tarvittaessa vähän pidempäänkin.

Esteetön ja esteettinen
Turku, joka muuten ylsi neljän par-
haan eurooppalaiskaupungin jouk-

Melkein esteetön
ei riitä

– Meidän pitää saada nämä ohjeet 
– tai ainakin riittävän suuri osa niis-
tä – määräyksiksi. Yhdysvaltain lain-
säädäntö on siitä hyvä, että siellä on 
erittäin tarkat, tiukat ja yksityiskoh-
taiset määräykset havaintokaavioku-
vineen, esimerkiksi parkkipaikkojen 
sijoittamisesta.

Madonluvut auttoivat
Koulujen liikuntasalit ovat erinomai-
sia paikkoja erityisryhmien kerhoille 
ja harjoituksille, sillä niiden käyttö-
aste iltaisin on vähäinen. Mutta kun 
näitä erityisryhmiä ei ole osattu ottaa 
huomioon.
– Turun Haarlaan tehtiin uusi koulu. 
Siellä oli ihan kivat liikuntatilat eril-
lisenä siipenä… ja koko kouluun oli 
suunniteltu sinne sisääntuloaulaan 
yksi ainoa vammaisten vessa, Haulis-
to puuskahtaa.
Käynti liikuntatiloihin tapahtui eri 
ovesta kuin koulun muihin tiloi-
hin, joten liikuntatiloista pääsi inva-
wc:hen vain ulkokautta. Myöskään 
liikuntasalin suihkutiloja ja pukuhuo-
neita ei oltu suunniteltu vammaisten 
käyttöön.
– Pidin aikamoiset madonluvut ai-
heesta – ja sainkin parannukset. Suih-
ku- ja vessatilat muutettiin vammai-

 ” Jos ei pysty asettumaan vammaisen asemaan, 
niin kääntyköön sitten esteettömyysasiamiehen 
tai vammaisneuvoston tai vaikka Invalidiliiton 
esteettömyyspalvelun puoleen, jos ei muuta apua 
löydä.”
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koon viime vuoden Access City 
Award -kilpailussa, on ensimmäisenä 
suomalaiskaupunkina aloittamassa 
esteettömyyspalvelujen tarjoamisen 
myös lähiseudun muille kunnille.
– Se on ensinnäkin taloudellista näil-
le mukaan tuleville kunnille, mutta 
sillä on myös iso merkitys esteettö-
myyden kehittämisen kannalta, kos-
ka kaikki kunnat eivät ole kovin ke-
hittyneitä näissä asioissa.
Erityisesti Heikki Haulistoa sapettaa 
se, jos esteettömyysseikat jyrätään 
muiden asioiden, kuten estetiikan 
alle. Hänen mukaansa vain ammat-
titaidoton arkkitehti voi väittää, ettei 
esteetön voi olla kaunista ja miellyt-
tävää. Osittainen ammattitaidotto-
muuskin on korjattavissa, jos riittää 
rohkeutta pyytää apua.
– Jos ei pysty asettumaan vammai-
sen asemaan, niin kääntyköön sitten 
esteettömyysasiamiehen tai vam-
maisneuvoston tai vaikka Invalidilii-

ton esteettömyyspalvelun puoleen, 
jos ei muuta apua löydä.
Turussa Hauliston puoleen osataan 
jo kääntyä, kuten esimerkiksi Impi-
vaaran uimahallin peruskorjauksen 
ja laajennuksen yhteydessä tehtiin.
– Suunnitteluvastuussa ollut liikun-
tapalvelukeskus konsultoi heti alus-
sa minua ja siihen pyrittiin saamaan 
monipuolinen, eri tavoin vammais-
ten ihmisten asiantuntijaryhmä taak-
se, ettei se jäänyt yksin minun va-
raan, Haulisto kertoo.
Impivaaran uimahallin on määrä ava-
ta ovensa helmikuussa 2012 ja Hau-
listolla on kovat odotukset.
– Jo toisen kerran elinkaarellaan Im-
pivaaran uimahallista tulee Suomen 
suurin uimahalli, mutta tällä kertaa 
se tulee olemaan myös Suomen es-
teettömin uimahalli.
Saavutettavuus- ja esteettömyys-
seikat on pyritty huomioimaan niin 
liikkumisen, näkemisen, kuulemisen 

kuin ymmärtämisenkin näkökulmis-
ta. Mikään ei silti takaa, että vammai-
set henkilöt ottaisivat hallin omak-
seen.
– On olemassa myös psyykkistä es-
teellisyyttä. Vammaisille henkilöille 
rakentuu henkisiä kynnyksiä. Ujous 
on psyykkisistä esteistä isoin. Ihmiset 
tuijottavat ja lapset kyselevät miksi 
sinun toinen jalkasi on niin pieni.
– Katsotaan nyt, muodostuuko Im-
pivaaran uimahallista myös psyykki-
sesti esteetön..

Heikki Haulisto pitää hulluna puhetta 
siitä, että esteettömyyden edistäminen 
olisi vain ylimääräinen rahareikä.
– Jos me toteutamme esteettömyyttä 
tinkimättä, täysimääräisenä ja toimiva-
na, niin kunnille ja valtiolle koituu huo-
mattavia säästöjä.

– Tavallinen ihminen oivaltaa edel-
leen vammaisen roolin liikuntatilois-
sa ensisijaisesti katsojana, sivullisena, 
Haulisto harmittelee.
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Kolumni

Jo lapsena sain kokea kuinka aikuiset väheksyivät minua 
näkövammani takia. Se ilmeni tavatessa tuttuja esimerkik-
si kauppareissulla, jolloin aikuiset kysyivät vanhemmiltani: 
"Mitä Janille kuuluu?", vaikka seisoin vieressä. En lapsena 
asiaa ymmärtänyt, mutta nyt aikuisena asia on täysin kä-
sittämätön. Lapset ja nuoret eivät samaa tehneet – eivätkä 
muuten tee vieläkään. Toki jotkut lapset tarttuivat näkö-
vammaani aikoinaan vähän ikävällä tavalla jonkinasteisel-
la koulukiusauksen muodolla, mutta onneksi siihen puu-
tuttiin ajoissa ja hommaan tuli loppu.

Onnekseni eksyin jo 6-vuotiaana painisalille, jossa sain 
purkaa päivän ketutukset kunnon harjoituksiin. Painisa-
lilla hikoillessa ja riehuessa 1,5 tuntia kerrallaan oli joka 
kerta aivan kuningasfiilis. Tuo draivi, jonka sain pojankol-
tiaisena urheilusta ja onnistumisen tunteesta matolla ei 
tunnu vieläkään laantuvan – enkä toivo sen koskaan läh-
tevän. Jokainen meistä pystyy mihin tahansa, kun siihen 
itse oikeasti uskoo ja luottaa itseensä. Omalla kohdallani 
tästä ovat esimerkkinä monet kilpailumenestykset pai-
nin, maalipallon ja ennen kaikkea judon parissa.

Nostan todellakin hattua ja kumarran syvään entisen pai-
niseurani Skövde ABK:n väelle, että ottivat minut vastaan 
sellaisena kuin olin. Seurassa huomattiin, että urheilu sai 
pikkupojan silmät kiilumaan ilosta ja onnesta soikeak-
si. Seurassa tehtiin remontti painisaliin, jotta minulla olisi 
mahdollisimman helppo ja mukava urheilla muiden vam-
mattomien lasten kanssa. Esteetöntä ja ennakkoluuloton-
ta, eikö totta?

Kymmenisen vuotta sitten hurahdin judon salattuun 
maailmaan. Lajin parissa asenteet ja kaiken maailman va-
roitusvalot vilkkuivat täydellä teholla. Näkövammainen 
judoka meidän lajiin? Se oli ihmeellistä monelle ja vie-
lä ihmeellisempää oli, että osasin ”jotain” jopa lajistakin: 
"Sehän osaa vielä heittääkin". Onneksi noiden asioiden 
kanssa ei tarvitse enää nykyään taistella, sillä judopiireis-
sä asenteet ovat tänä päivänä kohdallaan.

Asenteissa olisi kuitenkin vielä tänäkin päivänä nykypäi-
vän yhteiskunnassa ja yritysmaailmassa todella monella 
todella paljon opittavaa. Itse törmään asennevammai-
siin liian usein mm. hankkiessani yhteistyökumppaneita 
tukemaan omaa huippu-urheilijan uraani. Ei kiitos -lau-
sahdus raikaa lähes kaikkien yritysmaailman päättäjien 
suusta. Toki se täytyy myöntää, että huippu-urheilijan 
uraa en ole koskaan rahan takia tehnyt. Urheilu on mi-
nulle intohimo.

Niinpä paiskinkin töitä urheiluhierojana ja kuntohoitaja-
na. Joskus kyllä mietityttää, että mitä ihmeen järkeä on 
itseään kituuttaa ja yrittää tasapainoilla huippu-urhei-
lun , perhe-elämän ja yksityisyrittäjyyden välillä. "Pimee 
mikä pimee" sanoisi ystäväni, mutta urheilua en tule 
koskaan lopettamaan!

 
JANI KALLUNKI
JUDOKA

Esteetöntä ja ennakkoluulotonta
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Lyhyesti
TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN

ELMA avasi esteettömän  
liikuntamatkailun mahdollisuuksia

VAU on nyt 
Facebookissa
Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU ry on avannut itselleen Fa-
cebook-sivut osoitteessa www.face-
book.com/vammaisurheilu. VAU:n 
Facebook-sivuilla on tarjolla tuorein-
ta tietoa ajankohtaisista vammais-
urheilun ja -liikunnan aiheista. Siel-
lä pääsee myös kommentoimaan ja 
keskustelemaan yhdessä muiden 
samoista asioista kiinnostuneiden 
kanssa. Tervetuloa tutustumaan!

Näppäile nettiin

Esteettömän liikuntamatkailun 
puolesta kampanjoinut ELMA-pro-
jekti ehti vuodessa olla monessa 
mukana. Projektipäällikkö Danny 
Silva uskoo projektin lisänneen tie-
toisuutta sekä vammaisurheilusta 
että esteettömän liikuntamatkailun 
mahdollisuuksista.
– Olemme jakaneet tietoa esittei-
den ja seminaarien kautta esteettö-
myydestä ja sen mahdollisuuksista 
alueen liikuntamatkailuyrittäjille. Ih-
miset ovat olleet kiinnostuneita ja 
muutoksiakin on tehty, Silva kertaa 
projektin antia.
Projekti toteutettiin yhteistyössä 
Snowpolisin, Vuokatin Urheiluopis-
ton, Jyväskylän Yliopiston, Kainuun 
maakunnan ja Sotkamon kunnan 
kanssa. Sokos Hotel Vuokatille EL-
MA-projekti toi lisää ymmärrystä 
hotellin soveltuvuudesta esteettö-

mään matkailuun.
– Ymmärrämme nyt, että esteettö-
myys joka mahdollistaa esimerkiksi 
liikuntavammaisen viihtymisen ho-
tellissa, on hyvää palvelua vaikkapa 
lapsiperheille ja ikäihmisille, hotellin 
johtaja Pasi Tolonen sanoo.
Sokos Hotel Vuokatissa käy säännöl-
lisesti liikuntarajoitteisia asiakkaita, 
erityisesti vammaisurheilutapahtu-
mien aikaan. Esteettömyys on ho-
tellille tärkeää jatkossakin.
– Aiomme ottaa jatkossa kaikessa 
toiminnan suunnittelussa entistä 
vahvemmin esteettömyyden vaati-
mukset huomioon, Tolonen sanoo.

     www.vuokatti4all.org

ESTEETÖN LUONTOLIIKUNTA
Kirja esittelee esteettö-
män luontoympäristön 
ratkaisuja, jotka hyö-
dyttävät meitä kaikkia. 
Kirja keskittyy raken-
netun luontoliikkumis-
ympäristön toimivaan 
mitoitukseen, käyttö-
mukavuuteen ja -tur-
vallisuuteen. Runsaas-
ti kuvitettu opas antaa 
virikkeitä ja malleja 
luontoliikkumisympä-
ristöjen kehittämi-
seen. Päämääränä on 
toimintaa tukevan ympäristön suunnit-
telu, rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen. Kirja on 
suunnattu päättäjille, suunnittelijoille, rakentajille, 
toiminnan järjestäjille ja ylläpitäjille sekä esteetöntä 
liikkumisympäristöä tarvitseville.

Hinta: 26 euroa  
(+ toimituskulut 5 euroa).

ö
n 
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-
-

n
-

SOVELTAVAN LIIKUNNAN 
APUVÄLINEET
Soveltavaan liikuntaan on tarjol-
la runsaasti erilaisia apuvälineitä. 
Niiden käyttö lisää esimerkiksi lii-
kuntavammaisen mahdollisuuksia 
monipuoliseen liikkumiseen. Ne-
liväriseen ja runsaasti kuvitettuun 
kirjaan on koottu keskeisimmät lii-
kuntavälineet ja niiden käyttötar-
koitukset esimerkein. Kun välineet 
ovat tuttuja, voi niiden käytöstä 
tulla luonteva osa liikuntaharras-
tusta.
Kirja on tarkoitettu terveydenhuollon ja liikunta-alan am-
mattilaisille, etenkin fysioterapeuteille ja toimintaterapeu-
teille, liikunnanohjaajille ja -opettajille sekä kuntoutus- ja 
hoitoalan ammattilaisille. Se on hyvä tietolähde myös apu-
välinealan yrityksille, lääninhallituksille sekä liikuntaseu-
roille ja -yhdistyksille. Kirjan kirjoittajat ovat soveltavan lii-
kunnan asiantuntijoita.

Hinta: 10 euroa  
(+ toimituskulut 5 euroa).
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Tilaa omaksi Tilaukset: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Maija Etholén, 
puh. (09) 4257 9824, toimisto@vammaisurheilu.fi, www.vammaisurheilu.fi.
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Teema TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA
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Purjehtijat siedettävän  
äänimaiseman asialla

Urheillessaan tai liikuntaa harrasta-
essaan ihminen tarvitsee tunteen, 
että pystyy keskittymään vain siihen, 
mitä tekee. Hänen täytyy pystyä luot-
tamaan ympäristöönsä.
– Monissa liikuntaharrastuksissa on 
tärkeää, että olet orientoitunut siihen 
alueeseen. Että on turvallista liikkua, 
vaikka pitää tehdä nopeita liikkeitä, 
toteaa näkövammainen purjehtija 

Näkövammainen liikkuja kaipaa ympäristöä, jos-
sa hän voi kuulla omat askeleensa. Melusaasteen 
valtaamassa yhteiskunnassa se on usein liikaa 
vaadittu.

Jukka Jokiniemi.
– Purjehduksessa se tunne on sitä, 
että olet varmoilla vesillä, ettet tör-
mää toiseen veneeseen tai poijuihin, 
hän jatkaa.

Ääniviidakko merellä
Jokiniemi on paitsi purjehtija myös 
valaisinyritys Innojok Oy:n toimitus-
johtaja ja tekniikan tohtori. Hän tut-

ki väitöskirjassaan ”Kaupunki kaikille 
aisteille – Moniaistisuus ja saavutet-
tavuus rakennetussa ympäristössä” 
(2007) mm. äänimaisemia, tarkem-
min liikennevalojen opasteääniä.
Opasteäänet ovat oleellisessa roolis-
sa myös purjehduksessa. Itse asiassa 
lajista ei tulisi mitään ilman opasteää-
niä, joita riittääkin moneen lähtöön.
– On erilaisia äänimerkkejä antavia 
poijuja. Veneet lähettävät kahden-
laista ääntä sen mukaan kummal-
la halssilla ollaan. Sitten on vielä ää-
nimerkit tuomariveneestä ja lähtöä 
edeltävät merkkiäänet sekä tietysti 
miehistön kommunikointi. Monen-

Jukka Jokiniemi ja opaskoira 
Fanni ovat edelleen kaverei-
ta, vaikka Jokiniemi vitsailikin 
taannoin radiohaastattelussa 
siitä, mistä sokea laskuvarjo-
hyppääjä tietää maan lähes-
tyvän.
– Kun opaskoiran naru alkaa 
löystyä.
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kuuloista ääntä ja meteliä siellä on, 
selvittää Pekka Rantanen, näkö-
vammaisten match race -purjehduk-
sen MM-pronssimitalisti ja Innojokin 
työntekijä.
Sanojensa vahvistukseksi Rantanen 
näyttää kännykästään videokuvaa 
purjehduskilpailuista, josta syntyvä 
kakofonia tuo lähinnä mieleen jonkin 
eksoottisen aasialaisen suurkaupun-
gin. Kokeneet purjehtijat kyllä luovi-
vat sujuvasti merten ääniviidakossa, 
mutta Jokiniemen mukaan asiat voi-
taisiin järjestää sujuvamminkin.
– Ääniä voi olla ympärillä paikoitel-
len niin paljon, että on siinä rajamail-
la, onko se enää hallittu äänimaisema 
vai ei, Jokiniemi sanoo.

Pekka Rantanen saavutti pronssia 
match race -paripurjehduksessa vuo-
den 2010 MM-kilpailuissa Garda-jär-
vellä Italiassa.

Ringa Ropo haastatteli Jukka Jokinie-
meä Liikuntamaa-messutapahtumassa 
Tampereella.

”Vene on kuin osa kehoa”
”Merellä olen moniaistisessa vuoropuhelussa luonnon kanssa, ja vam-
maisuuteni katoaa lähes kokonaan.”
Näin kirjoittaa väitöskirjansa johdannossa tekniikan tohtori Jukka Joki-
niemi. Näköaistista on luonnollisesti purjehtiessa hyötyä, mutta kuten 
Jokiniemi ja muut näkövammaiset purjehtijat ovat osoittaneet, se ei ole 
pakollinen aisti. Kun jotain puuttuu, astuvat muut aistit apuun.
Näkevät paikantavat itsensä näköaistin avulla ja näkövammaiset käyt-
tävät vastaavasti kuuloaistia. Mutta sekin on vain pieni palanen koko-
naiskokemusta, joka välittyy parhaiten lihas- ja tasapainoaistin kautta.
– Vene on ikään kuin kehon osa. Se on ehkä se ydin koko jutussa. Käyt-
täisin tuntoaistin sijaan termiä perusorientaatioaisti. Se sisältää asioita 
kuten maan vetovoiman, liiketuntemisen, erilaiset asennot ja niin edel-
leen, Jokiniemi sanoo.

Tekniikan miehenä hän uskoo ää-
niapuvälineiden teknologian ajan 
myötä kehittyvän paitsi käytännöl-
lisempään myös miellyttävämpään 
suuntaan. Ovathan kännyköidenkin 
soittoäänet kehittyneet suhteelli-
sen lyhyessä ajassa korvia raastavista 
pimputuksista miellyttäviin melodi-
oihin.

Vesiputouksen peitossa
Ilman hälytyssireeneiltä kuulostavia 
merkkiääniä purjehduksen äänimai-
sema olisi miellyttävän luonnonmu-
kainen. Suurin osa näkövammaisten 
harrastamasta liikunnasta tapahtuu 
kuitenkin rakennetuissa tiloissa, esi-
merkiksi uima- ja liikuntahalleissa. 
Silloin joudutaan ongelmiin ylimää-
räisten äänten kanssa. Äänten, jotka 
murentavat näkövammaisen henki-

lön luottamusta ympäristöönsä.
– Puhutaan äänen peitosta tai peit-
tymistä. Esimerkiksi joku voimakas 
koneen jyrinä tekee sen, että et kuu-
le kunnolla orientoitumisen kannalta 
tärkeitä ääniä. Et enää ikään kuin pär-
jääkään siinä tilanteessa, Jokiniemi 
selvittää.
Rantanen ottaa esimerkiksi uimahal-
lin, jossa altaan lähettyvillä on voima-
kasta kohinaa aiheuttava vesiputous.
– Yritän uida radan oikeassa reunassa 
ja aina välillä koskettaa poijuja. Kun 
se vesisuihku on päällä, niin en enää 
kuule onko joku tulossa vastaan, me-
nossa ohi tai uimassa edessäni, Ran-
tanen kertoo.
– Hyvä, etten kiivennyt jonkun van-
han mummon selkään. Ja ihan hyvä, 
ettei ole näkökykyä, sillä muiden il-
meet ovat varmaan olleet aika mur-
haavia, hän naurahtaa.
Meluista ja kaikuista äänimaisemaa 
voi tehdä siedettävämmäksi vaimen-
tavilla akustisilla ratkaisuilla, joita 
uudemmissa ja peruskorjatuissa lii-
kuntatiloissa alkaa jo jonkin verran 
ollakin.
– Kun ympäristön äänitaso on suh-
teellisen normaali, ihminen pystyy 
kuulemaan itse tuottamansa äänet 
ja niiden kaiut. Itse tuottamiensa ää-
nien kautta näkövammainen kuulee 
paljon ympäristöstään, missä seinä 
on, missä esteet, Jokiniemi sanoo. .
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Teema

Esteettömyysasiamies Harri Leivo toivoo esteettö-
mämpiä ulkoliikuntamahdollisuuksia ja avustajatar-
peen huomioimista liikuntapaikoissa.

Ympäristöministeriön rakennusmää-
räys F1 määrittelee esteettömän ra-
kennuksen kriteerit ja takaa osittain 
sen, että nykyaikaisiin liikuntatiloihin 
pääsee vaivattomasti pyörätuolilla ja 
että liikuntapaikkojen pukeutumis- 
ja peseytymistilat ovat riittävän tila-
vat. Täydellistä esteettömyyttä eivät 
mitkään määräykset kuitenkaan ta-
kaa.
– Jos liikkuja ja hänen avustajansa 
ovat eri sukupuolta, niin heille pitäisi 
aina olla tarjolla sukupuolineutraale-
ja pukutiloja. Ja näiden välittömässä 
läheisyydessä tulisi olla myös suihku- 
ja wc-tilat, eikä niin, että pukuhuone 
on jossain käytävän perällä, Invali-
diliiton esteettömyysasiamies Harri 
Leivo nostaa esimerkiksi.
Uinti on suosittu harrastus liikun-
tavammaisten keskuudessa ja Suo-
messa on laaja uimahalliverkosto. 
Allasnosturit ovat kuitenkin useassa 
paikassa kiikkeriä ja mahdottomia 
käyttää yksin. Pahimmillaan nostu-
riin tarvitaan kaksi avustajaa tueksi.
– Yleisesti voi sanoa, että jos tilat oli-
sivat esteettömämpiä, niin avustajia 
tarvitsisi paljon vähemmän tai jois-

Jäähalleissa riittää 
vielä kehitettävää

Kelkkajääkiekkoilija Markku Hir-
velän mukaan jäähalleissa liik-
kuminen ei aina suju riittävän 
sulavasti.
– Pukukopit ovat aika usein por-
taiden päässä. Sitten joutuu mel-
kein pyytämään henkilökunnal-
ta, että voitteko hinata sinne, 
riihimäkeläinen Hirvelä sanoo.
Jäällä kelkkakiekkoilijat etene-
vät ongelmitta, mutta useassa 
hallissa ongelmat odottavat heti 
kaukalon ulkopuolella. Kaukalon 
laidan ja hallin seinän väliin jää-
vät kulkutilat ovat kapeita, mikä 
saattaa estää esimerkiksi vaihto-
aitioon pääsemisen pyörätuolin 
kanssa.
WC- ja suihkutilat ovat myös 
usein liian ahtaita tai niistä puut-
tuu tarvittava varustus. Hirvelä 
mainitsee esimerkiksi Imatran 
uuden jäähallin, jossa esteettö-
myysseikkoja on otettu hyvin 
huomioon, mutta pukukoppien 
vessojen ovet ovat auttamatto-
masti liian kapeita.
– Ajatus on ollut olemassa, mut-
ta se ei ole vain kulkenut ihan 
loppuun asti, Hirvelä toteaa.

TEKSTIT: LAURI JAAKKOLA
PIIRROKSET: ARTO NYYSSÖNEN

Sujuvampaa ja 
laajemmalle ulottuvaa 
liikkumista

sain tapauksissa jopa ei lainkaan, Lei-
vo toteaa.
Vaikka uusissa liikuntatiloissa esteet-
tömyysasioihin on usein kiinnitetty 
kiitettävästi huomiota, ei Leivo silti 
pidä reiluna jakoa esteellisten van-
hojen tilojen ja esteettömien uusien 
tilojen välillä.
– On vähän väärin sanoa, että van-
hat tilat ovat aina esteellisiä. Esimer-
kiksi Töölön Kisahalli Helsingissä on 
rakennettu 30-luvulla, mutta sinne 
pääsee kätevästi ihan viereen omalla 
autolla ja siellä on toimiva hissi. Esi-
merkiksi jousiammunnan harrasta-
minen onnistuu siellä mainiosti.
Leivo toivoisi panostuksia myös es-
teettömän ulkoliikunnan puolesta.
– Esteettömiä luontopolkuja on ja 
niitä tulee koko ajan lisää, mutta rei-
tit ovat kovin lyhyitä. Täytyisi kehittää 
pidempiä esteettömiä luontoreitte-
jä, joilla voisi vaeltaa yön yli ja pääsisi 
valitsemaan eripituisista reittivaihto-
ehdoista.
– Suomessa on myös valtavasti järviä 
ja rantaviivaa merialueilla, joten es-
teettömiä saaristokohteita voisi olla 
enemmän.

ESTE-hanke

Liikkuminen



13

Kaiut kuriin ja 
tarpeet huomioon

Induktiosilmukoita tulee asentaa paikkoihin, joissa 
niistä on apua kuulokojeen käyttäjille. Liikuntatilojen 
kuulemisympäristöä voi kehittää myös pienillä käy-
tännön viilauksilla.

Kuulovammaisille liikkujille pahinta 
myrkkyä ovat kaikuiset liikuntatilat. 
Monet sisäliikuntatiloista ovat isoja – 
uima-, jää- ja palloiluhalleja.
– Niissä on paljon toiminnasta, ku-
ten pallon pomputtelusta syntyvää 
ääntä. Suoria ääniä ei voi vaimentaa, 
mutta kaikuisuutta vaimentamalla 
ääniympäristöstä voi saada siedet-
tävämmän, sanoo Kuuloliiton erityis-
asiantuntija Jukka Rasa.
Kaikuisuutta pystyy parhaiten vai-
mentamaan pehmeillä materiaa-
leilla, kuten akustisilla verhouksilla. 
Myös valaistuksen merkitys koros-
tuu, kun ympäristöä hahmotetaan 
pääasiallisesti näköaistin avulla.
Kuulokojetta käyttäville on avuksi 
induktiosilmukka, joka siirtää ääntä 
suoraan kuulokojeeseen.
– Liikuntatilojen palvelupisteessä tu-
lisi aina olla palvelupistesilmukka, 
Rasa sanoo.
Sen sijaan isojen hallien varustami-
nen koko hallin kattavalla silmukka-
järjestelmällä ei useinkaan ole järke-
vää. Halliin kannattaa mieluummin 
varata pienempiä silmukalla varus-
tettuja alueita.

– Liikuntakeskus Pajulahteen valmis-
tui uusi iso urheiluhalli, jonne on lai-
tettu silmukoita juoksuradan varrelle 
ja noin sadan neliön kokoiselle alu-
eelle kentän puolelle, Rasa nostaa 
esimerkiksi.
Liikuntatiloissa olevista silmukois-
ta on hyötyä etenkin lajeissa, jois-
sa liikunnanohjaaja antaa ryhmälle 
toimintaohjeita. Pienemmissä lii-
kuntatiloissa, kuten tanssi- ja jump-
pasaleissa induktiosilmukan tulisi Ra-
san mukaan olla suositus, ellei jopa 
vaatimus.
– Kuulovammaiset sanovat usein, 
etteivät halua mennä teatteriin, kun 
eivät kuule siellä. Sama pätee liikun-
taan: mitä järkeä on mennä aero-
bic-tunnille, jossa tietää kääntyvän-
sä aina toiseen suuntaan kuin muut, 
kun kuulovammaisia ei ole otettu 
huomioon, Rasa kysyy.
– On väärin ajatella, etteivät kuulo-
vammaiset kuitenkaan pelaa jääkiek-
koa tai jalkapalloa, eli ei heitä tarvitse 
ottaa huomioon. Jos mahdollisuudet 
ja olosuhteet ovat kunnolliset, niin 
varmasti kuulovammaisiakin on tu-
lossa mukaan.

Silmukoita sinne 
missä puhutaan
Kuulokojetta käyttävä Olavi
Rautiainen ei ole joutunut lii-
kuntaa harrastaessaan suu-
rempiin ongelmiin kuulemisen 
esteellisyyden kanssa. Silti lii-
kuntapaikkojen esteettömyy-
dessä löytyy hänen mielestään 
parannettavaa.
– Esimerkiksi keilaradalla induk-
tiosilmukkaa ei mielestäni tarvi-
ta, mutta yleisiin tiloihin, kuten 
liikuntahallien kahvioihin, joissa 
usein palaveerataan, niitä tie-
tysti enemmän kaipaisi, Uuden-
maan munuais- ja maksayhdis-
tyksen liikuntavastaava sanoo.
Rautiainen kertoo ”kasvaneen-
sa diskoteekeissä”, joten hän 
on tottunut meluisiin tiloihin, 
eivätkä ne kuulokojeen kanssa 
ole mahdottomia paikkoja.
– Osaan kuitenkin kuvitella, 
miten vaikeaa voi olla yrittää 
kuunnella ohjeita jossain jump-
pasalissa, jossa ei ole induktios-
ilmukkaa, Rautiainen pohtii.
– Pahimpia ovat kovin kaikuvat 
tilat, niissä hyvin kuulevakin ih-
minen on vaikeuksissa.

ESTE-hanke

Kuuleminen
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Riittämättömän 
informaation ongelma
Näkövammainen liikkuja pystyy luovimaan sujuvas-
ti tutussa ympäristössä. Hankaluuksia tuottaa ensim-
mäinen kerta uudessa paikassa.

Vaikeasti 
saavutettavia 
ohjeita
Maailman parhaimpiin sokko-
pingiksen pelaajiin kuuluva 
Hanna Vilmi harrastaa aktiivi-
sesti ja monipuolisesti liikuntaa. 
Kun liikkuu paljon, törmää pa-
kosta ajoittain myös ongelma-
kohtiin.
– Liikun paljon Salpausselän ur- 
heilukeskuksessa Lahdessa. Siel-
lä isoin ongelma ovat reittikar-
tat ja Olet tässä -opasteet. Ne 
ovat joidenkin pleksien takana, 
eikä niitä pääse tutkimaan tar-
peeksi läheltä, heikkonäköinen 
Vilmi kertoo.
Liikuntahalleissa Vilmiä harmit-
tavat eniten liian pienellä prin-
tillä ja oudoissa paikoissa olevat 
merkinnät. Hän myöntää astel-
leensa joskus vahingossa mies-
ten pukuhuoneeseen, kun oves-
sa ei ollut riittävää opastusta.
– Kuntosali on oma lukunsa, jos 
ja kun tarvitsee ohjausta. Kunto-
keskuksessa, jota nykyään käy-
tän, henkilökuntaa löytää tosin 
melko hyvin ja heidät jopa erot-
taa muista. Sekin on asia, joka 
voi olla joskus ongelmallista, 
kun ei tiedä keneltä voi kysyä.

– Ensimmäinen seikka on se, miten 
näkövammainen löytää perille liikun-
tapaikkaan. Miten esimerkiksi liikun-
tahalli erottuu ympäristöstä, millai-
set opasteet sinne on, miten hyvin 
sisääntulo on valaistu, luettelee es-
teettömyysneuvoja Juha Seppälä 
Näkövammaisten Keskusliitosta.
Saapuessaan entuudestaan tunte-
mattomaan liikuntapaikkaan ilman 
avustajaa näkövammainen henkilö 
todennäköisesti tarvitsee henkilö-
kunnan apua löytääkseen pukuhuo-
neen ja muut tilat.
– Tutun käytännön aikaansaaminen 
olisi aina hyvä. Näkövammainen voi-
si aina saada esimerkiksi saman kaa-
pin pukuhuoneessa, Seppälä sanoo.
– Tärkeimmistä tiloista ja niiden suh-
teista olisi hyvä olla saatavilla hen-
kilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu 
kohokartta, jonka näkövammainen 
voisi saada liikuntapaikan vastaan-
otosta. Liikuntakohteen internet-si-
vuilla voisi olla äänitiedostona sanal-
linen kuvaus eli sanakartta tärkeistä 
tiloista, Seppälä selvittää, mutta to-
teaa aulassa sijaitsevan selkeän ja hy-

vällä korkeudella olevan pohjakartan 
riittävän heikkonäköisille.
Itse liikuntatilassa äänimaisema ja 
valaistus ovat tärkeässä roolissa.
– Sisäliikuntatilat ovat usein kaikui-
sia, koska niissä jo käyttötarkoituk-
sesta johtuen on paljon kovia pinto-
ja, Seppälä sanoo ja ottaa esimerkiksi 
kaakeloidut uimahallit.
– Uimahalleissa käytetään myös pal-
jon vaaleita materiaaleja, mikä tekee 
tilan hahmottamisesta hankalaa. Kul-
kuväylien ja korkeuserojen tulisi täl-
löin olla asiallisesti merkittyjä.
Seppälä painottaa, että toimenpi-
teet, joilla liikuntatiloista saa näkö-
vammaisille saavutettavamman ja 
esteettömämmän, eivät usein ole 
hirveän kalliita toteuttaa. Ja ennen 
kaikkea: ne eivät hyödytä pelkästään 
näkövammaisia, vaan ovat avuksi 
kaikille muillekin.
– Näkövamma on käytännöllisesti 
katsottuna informaatiovamma, eli on 
vaikeaa tai jopa mahdotonta saada 
riittävästi tietoa ympäristöstä, Sep-
pälä muistuttaa.

ESTE-hanke

Näkeminen
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Kerro 
se kuvin
Puheterapeutti Hannele Merikosken mukaan liikun-
nan ohjaamisessa voisi käyttää nykyistä enemmän vi-
suaalisia ohjeita ja opasteita.

Selkeitä ohjeita ja 
käytännön apua

Special Olympics -yleisurheilija 
Samuli-Petteri Kivisellä ei kos-
kaan ole ollut ongelmia liikunta-
tilojen hahmottamisen kanssa. 
Hän löytää uusistakin urheilu-
halleista nopeasti oikeat paikat, 
esimerkiksi 200 metrin lähtöpai-
kan ja kenttälajien suorituspai-
kat.
– En tiedä sitten johtuuko se sii-
tä, että Samppa on niin pienestä 
asti ollut mukana näissä urhei-
lukuvioissa. Ei ole täytynyt esi-
merkiksi pelätä, että hän eksyisi, 
pohtii Samuli-Petterin äiti ja val-
mentaja Niina Kivinen.
Sen sijaan sanallisten ohjeiden 
ymmärtäminen on joskus han-
kalaa kaustislaisurheilijalle. Esi-
merkiksi Keski-Pohjanmaan pii-
rileireillä valmentajien ohjeet 
voivat olla turhan pitkiä ja mo-
nimutkaisia.
Special Olympics -leireillä val-
mentajat luonnollisesti tiedos-
tavat paremmin kehitysvam-
maisten urheilijoiden rajat ja 
tarpeet, mutta selkokielisyyteen 
voisi Kivisen mukaan panostaa 
sielläkin enemmän.
– Ja valmentajien lisäksi leireillä 
olisi hyvä olla käytännön asioita 
hoitava avustaja, mutta tämä-
hän on täysin resurssikysymys.

Ymmärtämisen esteettömyys liikun-
nassa tiivistyy karkeasti kahteen osa-
alueeseen: erilaisiin opasteisiin ja ih-
misten väliseen vuorovaikutukseen.
– Liikunnan ohjaamisesta saadaan 
helposti ymmärrettävämpää paitsi 
puheen rytmittämisellä ja selkokieltä 
käyttämällä, niin myös ihan ottamal-
la kynän käteen ja piirtämällä. Tämä 
on erittäin käyttökelpoinen tapa 
vaikkapa, kun opetellaan pallopelejä 
ja niiden sääntöjä, kertoo Avainsää-
tiön Esteetön viestintä -hankkeessa 
mukana oleva puheterapeutti Han-
nele Merikoski.
Hän ottaa esimerkiksi uimakoulun 
meluisassa uimahallissa. Sen sijaan, 
että ohjaaja huutaa keuhkonsa pihal-
le hiljentääkseen kaikkeen muuhun 
kuin opetukseen keskittyneet oppi-
laat, tämä voikin nostaa esiin Hiljaa! 
-merkin. Kuva shhh-asennossa ole-
vasta sormesta voi olla huomattavas-
ti huutoa tehokkaampi hiljentäjä.
– Amerikkalaistutkimuksen mukaan 
50 prosenttia koululuokan oppilaista 
hyötyy enemmän visuaalisesta ope-
tuksesta. Silti opetus on suurilta osin 

pelkkää puhetta, Merikoski kritisoi.
Visuaalisuuden käytössä tulee kui-
tenkin olla tarkkana. Urheilutilojen 
opasteet voivat muodostua ylitse-
pääsemättömäksi pulmaksi hahmot-
tamisongelmaiselle tai kieltä ymmär-
tämättömälle liikkujalle.
– Virossa esimerkiksi oli vessan sym-
boleina nuoli alas naisille ja nuoli ylös 
miehille. Tuollainen on vaikea jo ”ta-
valliselle” ihmisellekin, Merikoski sa-
noo.
– Symbolien maailma on hankala. 
Mahdollisimman selkeä, värillinen 
kuva on aina parempi kuin symbo-
liikan käyttö. Esimerkiksi klassinen 
pyörätuolin kuva on hyvä.
Liikkumisesta kaupungeissa on tullut 
pahimmillaan sietämätöntä. Visuaa-
lisia ärsykkeitä on liiaksi asti, eivätkä 
opasteet aja asiaansa. Merikoski nos-
taa päinvastaiseksi esimerkiksi Kana-
dan Vancouverin, josta suomalais-
kaupungit voisivat ottaa mallia.
– Kaupunki on hyvin selkeä. Kadun-
viitat ovat hyvällä korkeudella, oi-
keissa paikoissa ja kuvia on käytetty 
järkevästi.

ESTE-hanke

Ymmärtäminen
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Teema TEKSTI: OUTI LINDROOS
KUVAT: TARJA HÄNNISEN KOTIALBUMI, HELENA PIRINEN, OSKU KUUTAMO

Kuin moniottelijat 
– vapaaehtoisena useassa roolissa
Petteri Pirinen ja Tarja Hänninen ovat pienestä pitäen ol-
leet mukana monessa lajissa ja pitävät urheilun sosiaali-
suudesta. He toimivat VAU:n vapaaehtoisina hyvin erilai-
sissa tehtävissä. 

Petteri Pirinen muutti Pyhtäältä pää-
kaupunkiseudulle kymmenkunta 
vuotta sitten. Samalla vapaaehtois-
työt kotipaikkakunnan seurassa Pyh-
tään Voimassa jäivät. Työpaikalta löy-
tyi kuitenkin uusi urheiluun liittyvä 
tehtävä. 
– Sonera Runnersiin tuli viesti, että 
näkövammaisille hiihtäjille kaivataan 
oppaita. Hyvän pohjakunnon ansios-
ta onnistuin tekemään hypyn tun-

temattomaan. Tutustuin ensi kertaa 
näkövammaiseen urheilijaan, Pirinen 
kertoo.  
Tarja Hännisellä puolestaan on oma-
kohtaista kokemusta vammaisuudes-
ta. Hän vaikuttaa pyörätuolirugbyn 
lajivaliokunnassa, toimii yhdistyksen 
liikuntavastaavana ja pallottelee ro-
vaniemeläisseuran harjoituksissa.
– Olkapäässäni on nivelrikko, joten 
maajoukkuetoiminta on jäänyt nyt 

myös toisessa lajissani pyörätuolicur-
lingissa. Rugbyssa on tällä hetkellä 
aika vähän kotimaista kilpailutoimin-
taa, kuvailee Hänninen tilannettaan.

Monipuolisuutta ja iloa
Yhden lajin harrastaja Tarja Hänninen 
ei ole. Hän on mm. melonut ja pyö-
räillyt sekä toiminut rallikilpailuissa 
ajanottajana. Hänninen on ollut tuo-
massa pyörätuolicurlingia napapiiril-
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le ja lisännyt sekä pyörätuoli- että is-
tumatanssitoimintaa.
– Tänä vuonna olen saanut Ilo liikkua 
-vertaisohjaajakoulutuksen. Oman 
lajikirjoni ansiosta voin näyttää mal-
lia vaikka rinteessä. Minulla on aika 
korkea selkäydinvamma, joten ehkä 
oma esimerkkini kannustaa muita-
kin.
Tarja Hänninen nauttii, kun näkee 
ympärillään aktiivisia ihmisiä.
– Pienestä pitäen olen oppinut te-
kemään töitä. Olen iloinen talkoo-
työstä ja siitä, että minua muistetaan 
joulukuussa vapaaehtoispalkinnolla. 
Tunnustuksesta huomaan, että olen 
voinut mahdollistaa liikunnan iloa ja 
saanut samalla itse. 
Hännisellä on myös kilpailuviettiä ja 
siksi kokonaan uusi laji mietityttää.
– Otan urheilusta vielä itselleni uutta. 
Sähköpyörätuolisalibandy joukkue-
lajina kiinnostaa.

Puhe ja järjestelyt 
mahdollistavat
Pohjoisessa huolehditaan yhdessä 
pelikavereiden kanssa myös matkois-
ta. Hännisen aika kuluu invalidiyhdis-
tyksen liikuntatoiminnosta vastaten.
– Kimppakyytejä tarvitaan etäisyyk-
sien vuoksi. Myös pelituolien kuljet-
tamista järjestellään, sillä salitilaa on 
rajoitetusti. Rovaniemen kaupunki 
on etenkin tilojen suhteen ollut hyvä 
yhteistyökumppani. 
Yhteistyö tapahtuu usein palkitseval-
la tavalla, ihmisten kesken ja kasvo-
tusten.
– Liikkuessa omat kipuni unohtuvat, 
eikä minun tarvitse olla neljän seinän 
sisällä. Haluan oppia uutta ja olen 
puhelias. Siksi olen ajautunut mitä 
erilaisimpiin järjestelytehtäviin ur-
heilussa, Tarja Hänninen miettii sosi-
aalista puolta.
Aina puhe ei ole pelkkää sosiaali-
suutta. Ladulla se saattaa mahdollis-
taa myös toimimisen. Näin on Petteri 
Pirisen kohdalla.
– Olen saanut ohjeeksi, että oppaa-
na toimiessa ääntä pitää tulla. Ihan 
aina sisällölläkään ei ole väliä. Tiukas-
sa kurvissa ei saa jäädä liian hiljaisek-
si, Pirinen sanoo ja toteaa, että joskus 
hänen päänsä pyörii kuin pöllöllä.
Muuta liikettä ja liikkujia ladulla on 
ennakoitava, sillä esimerkiksi Palo-
heinän urheilupuistossa hiihtäjien 
ikähaitari on vauvasta vaariin. Samal-

la ladulla on kilpahiihtäjiä ja vasta-al-
kajia. 
Aivan yksinkertaista oppaana toimi-
minen ei alussa ole ollut. Salt Lake Ci-
tyn paralympiamitalisti Merja Hans-
ki on saanut olla oppaansa suhteen 
kärsivällinen.  
– Kovassa vauhdissa ja oudoilla la-
duilla on kaikenlaista. Olemme men-
neet nurin. Näkövammainen hiihtäjä 
ei ladulla ole kontaktissa oppaansa 
kanssa, vaan tulee perässä ääntä koh-
den. 
Pirisen lempireitti on noin 30 kilomet-
rin matka Vantaan Hakunilasta Kera-
valle ja takaisin. Harjoitukset alkavat 
ja päättyvät näkövammaisen hiihtä-
jän kotoa.
Kerran Pirisen perhe sai pikakomen-
nuksen.
– Tuomas Törrönen soitti VAU:sta ja 
kysyi pääsisinkö vielä saman viikon 
aikana oppaaksi maratonille. Tiesin, 
ettei kuntoni välttämättä riitä tavoite-
aikaan. Saimme sovituksi vaihdon ja 
poikani toimi oppaana loppumatkan.

Tinkimätön halu tehdä
Petteri Pirisen ylpeydenaihe on kuu-
den kestävyyslajin Kalevan kierros. 
Tammikuun alussa ensimmäinen kil-
pailu on 42,2 kilometrin luistelu. Vuo-
si päättyy lokakuun lopussa 25 kilo-
metrin mittaiseen suunnistukseen. 
Kalevan kierroksen muut lajit ovat 

hiihto, maraton, soutu ja pyöräily.
Piriselle oppaana toimiminen on käy-
tännöllistä.
– Kun säännöllisesti liikkuu, niin kyllä 
siihen voi ottaa kaverin mukaan, hän 
toteaa.
Oppaana Pirinen on nähnyt myös 
tinkimätöntä tahtoa. 
– Tässä on saanut olla tekemisissä ur-
heilijoiden kanssa, jotka ovat todella 
halunneet urheilla ja kehittyä. Mer-
ja Hanski on hyvä esimerkki: hän on 
lenkillä lähes kyltymätön ja suunnit-
telee omaa harjoitteluaan aina huo-
lella..

Petteri Pirinen (kesk.)  on houkutellut myös poikansa Jussin  (oik.) näkövammaisten liik-
kujien avuksi opas-tehtäviin.

Tarja Hänninen on kokeillut monia lajeja. 
Yksi niistä on on pyörätuolicurling.
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Teema

Tyypeistä parhaat

Tampereen Messu- ja Urheilukes-
kuksessa marraskuussa järjestetyssä 
Liikuntamaassa VAU palkitsi 20 eri-
tyisen aktiivista ja pitkään mukana 
ollutta vapaaehtoistoimijaa HYVÄ 
TYYPPI -pääpalkinnolla.
Palkinnon saajat ovat pitkän linjan 
profiilinimiä vammaisurheilun ja -lii-
kunnan kentällä, kuten esimerkiksi 
kehitysvammaisten hiihdon parissa 
parisenkymmentä vuotta työsken-
nellyt Kimmo Aalto.
– Tulin mukaan jo silloin, kun kehitys-
vammaisten liikunta oli vielä Kehitys-
vammaliiton alla. Sitten olin muka-
na koko SKLU:n ajan ja nyt pari viime 
vuotta VAU:n toiminnassa, Aalto ker-
taa.
Järjestöjen nimet taustalla vaihtuvat, 
mutta toiminta sinällään pysyy sama-
na. Urheilijat kaipaavat opastusta ja 
sukset voitelua. Muutaman vuoden 
välein vastaan tulevat kilpailumatkat 
maailman eri kolkille tuovat piristä-
vää vaihtelua. Aalto on ollut mukana 
Special Olympics Talvimaailmanki-

valmentajakollegat ovat olleet 
myös huippuja, Aalto päättää.

Keilailun grand old man
Myös Mauno Sirviöllä alkaa olla 
kohta 20 vuotta täynnä oman lajinsa 
parissa. Keilaamisen 90-luvun alussa 
aloittanut Sirviö on profiloitunut nä-
kövammaisten keilailun kehittäjäksi 
ja tietopankiksi.
– Kun Näkövammaisten Keskusliitos-
sa alettiin 90-luvulla viedä laajemmin 
keilailutoimintaa eteenpäin, niin jo-
tenkin se homma vain lankesi minul-
le. Minulla oli pitkä järjestötausta ja 
olin yksi harvoista sokeista keilaajista 
siihen aikaan, Sirviö muistelee.
– Sitten ryhdyttiin kehittelemään eri-
laisia kaidemalleja ja sääntöjä ja kan-
sainvälistä toimintaa. Nykyään se on 
niin, että aina kun säännöistä tulee 
jotain kysyttävää, niin kaikki soitta-
vat minulle, hän naurahtaa.
Yksi oleellisimmista sääntömuutok-
sista on liittynyt kotimaisen Keilacu-
pin luokittelujärjestelmään. Sen si-
jaan, että näkövammaisia keilaajia 
sijoitettaisiin luokkiin heidän näkö-
vammansa perusteella, siirryttiinkin 
jakamaan keilaajat luokkiin heidän 
tuloskeskiarvojensa mukaan.
– Huomattiin, että olisi hyvä, jos kei-
lattaisiin keskiarvojen mukaisissa 

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Vuosi 2011 on Euroopan Unionin vapaaehtoistoimin-
nan vuosi. VAU on vuoden aikana muistanut omassa 
toiminnassaan mukana olevia vapaaehtoistyönteki-
jöitä Ilmianna hyvä tyyppi -kampanjan avulla.

soissa ja pari kertaa paralympialaisis-
sakin, kun kehitysvammaisten lajeja 
vielä 90-luvulla oli mukana ohjelmas-
sa.
– Ne reissut ovat olleet äärimmäisen 
antoisia itselle, vaikkei voi sanoa, että 
kauheasti olisi ehtinyt paikallisista 
kulttuureista mitään nähdä. Ne ovat 
tiiviitä reissuja, mutta on ainakin saa-
nut tehdä asioita, joista tykkää, Aalto 
sanoo.
Hän on lähdössä vielä ainakin vuo-
den 2013 Special Olympics Talvimaa-
ilmankisoihin Etelä-Korean Pyeong-
changiin.
– Meidän hiihtoryhmä on sillä tavalla 
hyvä, että on nuoria kavereita, mut-
ta sitten myös kokeneempaa kaartia. 
Vaikka iästä se ei ole kiinni, niin osal-
le nämä kisat voivat olla viimeiset, 
mutta Etelä-Koreaan lähdetään vielä 
joukkueena.
– Näiden ihmisten takiahan tässä ol-
laan ja se saa tämän tuntumaan mie-
lekkäältä. Kaikki nämä vuodet on ol-
lut kasassa tosi hyvä hiihtoporukka ja 

Kimmo Aalto Ari Aalto

VAU:n toiminnanjohtaja Riikka 
Juntunen ojensi palkinnot, vuo-
rossa Mauno Sirviö.
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luokissa ja olisi vähän tasaisempia 
kilpailuja ja motivoituneempia kei-
laajia, Sirviö sanoo.
Tämä muutos helpotti näkövam-
maisten Keilacupin laajentamista 
VAU:n synnyn myötä eri vammaryh-
mien yhteiseksi kilpailusarjaksi.
– Aika paljon siitä on tullut kritiikkiä-
kin, että on myös näkeviä mukana, 
mutta itse en koe sitä ongelmana. 
Jos keilaat keskiarvosi mukaisesti tai 
paremmin, niin sijoitut hyvin, olit sit-
ten näkevä tai et, Sirviö kuittaa.

Vertaisohjaaja ja koti-isä
Tyypillinen reitti vapaaehtoistoimin-
nan pariin kulkee oman urheilu-uran 
kautta. Lopettamisen jälkeen elä-
mään muodostuu tyhjiö täytettä-

väksi ja luontevinta on usein ryhtyä 
työskentelemään tutun ja rakkaan 
urheilun parissa. Näin teki myös ver-
taisohjaaja ja kouluttaja Ari Aalto.
– Omalla urheilu-uralla pöytätennik-
sen kautta tuli mukaan pyörätuoli-
koripallo ja sitten pyörätuolitennis. 
Välillä oli kolme lajia päällekkäin mu-
kana ja jos jonkinnäköistä pelituolia 
auto pullollaan, Aalto kertoo.
– Kun oma ura alkoi hiipua, niin siir-
ryin hiljalleen yhä enemmän ohjaaja-
puolelle, hän jatkaa.
Kahta samanlaista viikkoa ei kerava-
laiselle Aallolle tule. Viikkoon saattaa 
mahtua esimerkiksi eri alojen opis-
kelijoiden ohjaamista Metropolia 
Ammattikorkeakoulussa, vammais-
liikunnan ohjaamisen perusteisiin 

HYVÄ TYYPPI -pääpalkinnon saajis-
ta Liikuntamaahan paikalle pääsivät 
Marja Mikola (ylh. vas.), Kaija Taipale, 
Seija Lehikoinen, Antti Rusi, Mauno 
Sirviö, Jari Mikola, Kimmo Aalto, Rai-
mo Aromaa (alh. vas.), Ari Aalto, Vesa 
Sydänmaa ja Maija Nyström. 

paneutuva koulutus Eerikkilän urhei-
luopistolla ja vertaiskuntouttajan töi-
tä Synapsian kuntoutuskeskuksessa. 
Tämän lisäksi Aalto toimii myös So-
veltavan liikunnan apuvälinetoimin-
ta SOLIA:n vertaisohjaajana.
Siviilin puolella Aalto on koti-isä, 
mikä tarkoittaa runsaasti ”roudari-
hommia”.
– Molemmat muksut harrastavat 
taekwondoa ja heillä on keskimäärin 
neljä kertaa viikkoon harjoitukset. In-
nokkaana isänä olen katsomassa ta-
tamin laidalla ja antamassa vinkkejä 
niin kauan, kun niitä otetaan vastaan, 
Aalto naurahtaa..

HYVÄ TYYPPI -pääpalkinnon saajat
Antti Rusi
Seija Lehikoinen
Raimo Aromaa
Kirsti Pennanen
Mauno Sirviö
Seppo Loiske
Kari Räsänen

Jari Mikola
Kaija Taipale
Marja Mikola
Markku Aumakallio
Vesa Sydänmaa
Kira Durchman
Kimmo Aalto

Ilkka Vass
Maija Nyström
Paula Leppänen
Antti Pollari
Kaisu Laasonen
Ari Aalto

Pääpalkinnon saajien perustelut löytyvät VAU:n verkkopalvelusta 
www.vammaisurheilu.fi.

Hyviä tyyppejä voi ilmiantaa 
vuoden loppuun saakka 
VAU:n verkkopalvelussa 
www.vammaisurheilu.fi
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Teema

Liikuntamaa veti 
suut virneeseen

Tampereen seudun oppilaitoksista tulevat opiskelijat 
ovat oleellinen osa Liikuntamaan onnistunutta läpi-
vientiä. Tässä ollaan apuna Tasapainoradalla.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry:n joka toinen vuosi Tampereella isännöi-
mä Liikuntamaa on messutapahtuma, jossa 
messuille tyypillinen pönöttäminen jää liik-
kumisen ja kokeilemisen varjoon.

Kaikki lasten ja nuor-
ten Treeni-hankkeen 
viisi lajia olivat ko-
keiltavissa Liikunta-
maassa. Lauantaina 
oli mahdollisuus 
haastaa arvokilpai-
lukävijä Jari Rummu-
kainen (vas.) boccia-
otteluun.

Sisäcurling oli yksi 
Sporttitorin lajeista. 
Liikuntamaassa toimi 
apuohjaajina myös 
Special Olympics -ur-
heilijoita, kuten lento-
pallon ALPs-urheilija 
Mika Ahonen (oik.).
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VAU-pisteellä saattoi levähtää messuhumun keskellä 
ja nauttia siilipallohieronnasta.

Ratsastuspisteellä messuvieraat pääsivät tutustumaan kouluratsastukseen 
keppihevosien selässä ja Marja Mikolan osaavassa opastuksessa.

Massiiviselta Turbomove-radalta putkah-
ti ihmisten ilmoille iloisia messuvieraita.

Välineet.fi-pisteellä pääsi kokeilemaan erilaisia pyöriä messuhallin 
nurkkaan rakennetulla radalla. Kaikki kokeiltavana olevat välineet ovat 
myös vuokrattavissa omaan käyttöön.

Erkki Tervon Tosi-
kulmanoja kaikil-
le -jumpparata on 
Liikuntamaasta 
toiseen yksi suosi-
tuimmista toimin-
tapisteistä.

Bongaa pisteet 
-kilpailun 

voittajat löytyvät 
sivulta 55.
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Myllyjen toiminta kävi tutuksi, kun Saana Aronen seu-
rasi siskonsa harjoittelua. Pian häntä pyydettiin oh-
jaajaksi, sillä apukädet ja erityinen tuki ovat ryhmässä 
tarpeen. Ohjaajakokemusta Aroselle on kertynyt seit-
semän vuoden ajalta. Viime vuonna hän suoritti tai-
toluisteluliiton ensimmäisen tason valmentajatutkin-
non.  
– Teki hyvää kouluttautua, vaikka kurssilla kahden vii-
konlopun aikana tehtiin aika vaikeita asioita. Olen saa-
nut oppia ohjaajana toimimiseen myös lähihoitaja-
koulutuksesta.
Jäähallilla riittää tekemistä, sillä fyysistäkin tukea tar-

jotaan tarpeen mukaan.
– Jotkut tarvitsevat oman 

ohjaajan. He eivät muu-
ten pysy mukana 

harjoituksessa. Val-
mentajina me 

vaihdamme kes-
kenämme paik-
koja.
Ohjaajien ta-

sapainon lisäksi käytössä on apuvälineitä.
– Olemme ostaneet ryhmälle muutaman rollaattorin 
ja jääkiekkomaila on joskus hyvä pitää kädessä. Sen 
tarjoamasta tuesta on monelle apua, Aronen näyttää.
Myllyjen luistelijoista nuorin on vasta kolmevuotias 
ja vanhin tällä hetkellä nelikymppinen. Erityisryhmän 
perustaja Ragnar Wikström toivotti kaikenikäiset ja 
eritasoilla liikkuvat luistelijat tervetulleeksi jäälle. Idea 
on säilynyt Vihdin Taitoluistelijoiden erityisryhmän 
toiminnassa. Siksi sukulaiset ja ystävät voivat olla mu-
kana harjoituksissa. Kaikilla Myllyihin osallistuvilla ei 
ole vammaa tai sairautta, luisteluinto riittää. 

Harjoituksia ja yhteinen kevätnäytös
Käytännössä erityisryhmä Myllyt on jäsenyytensä 
vuoksi osa luistelun yleisseuraa. Vuonna 2010 koko 
seura juhli kymmenettä toimintavuottaan.
– Olimme silloin mukana juhlallisuuksissa. Sen lisäk-
si Myllyt-ryhmä esiintyy joka huhtikuu seurakauden 
päättävässä näytöksessä. Viime kevään näytös oli Pe-

ter Pan, jossa erityisryhmäläiset 
esiintyivät taivaan tähtinä.

Teema

Jäällä tutustutaan, 
harjoitellaan ja kilpaillaankin

TEKSTI: OUTI LINDROOS
KUVA: SAANA ARONEN

Saana Aronen vetää Vihdissä erityisryhmä Myllyjen harjoituksia. 
Hän on yksi kolmesta ohjaajasta. Kymmenen luistelijan harjoitusryhmä 

on avoin kaikille ja jokainen voi edetä omassa tahdissaan.
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Pystyluistelutuki
Pystyluistelutuki on apuväline luistelun harjoitteluun. Säädettävän korkeuden ansios-
ta luistelutuki sopii niin lapsille kuin aikuisellekin. SOLIA vuokraa kahden eri valmista-
jan pystyluistelutukia sekä Kickspark-potkukelkkaa leveillä luistelujalaksilla. SEILOX-luis-
telutuki on hieman kevyempi, mutta vaatii hieman tilaa kuljettaessa. Uudempi malleista, 
Luistelutuki Oiva, on hieman raskaampi, mutta menee kätevästi kasaan kuljetusta varten. 
Kickspark-potkukelkkaa voi jalaksien vaihtamisen jälkeen käyttää mm. retkiluistelukelkka-
na tai normaalina potkukelkkana. Luistelutukien ja potkukelkan vuokrahinta on 25 euroa/
viikko tai 10 euroa/vrk. Pystyluistelutukia ja potkukelkkoja löytyy kaikista SOLIA:n yksiköistä. 

Kysy lisää ja sovi vuokrauksesta
SOLIA, apuvälineneuvoja Jukka Parviainen, puh. 045 677 0516.

Myllyt harjoittelevat pääsääntöisesti kerran viikossa. 
Osalla on oma kilpailuohjelmansa ja nämä luistelijat 
käyvät jäällä viikon aikana kahdesti. Harjoitusvuorol-
la jäätä täyttävät yhtäaikaisesti myös muut ryhmät. Si-
ten erilaisuuteen totutaan luisteluharrastuk-
sen parissa. Aikuisryhmän valmentaja 
Anna Haataja kertoo, että seurassa 
on kaikkiaan noin 200 luistelijaa. 
Tänä syksynä he ehtivät juhlia 
Halloween-teemalla.

Liikettä jäällä
Saana Aronen ker-
too, että Myllyjen 
harjoituksissa tu-
tustutaan pikku-
hiljaa jäähän ja luis-
teluun.
– Voi kestää jonkun 
aikaa ennen kuin op-
pii luistin-
ten käyt-
töä, mutta 
sen jälkeen 
luistelun tuen voi 
jättää pois. Esimerkkinä 
yksi poika rohkaistui muutamas-
ta harjoituskerrasta niin paljon, että 
kertoi itse, ettei tarvitse enää apuväli-
nettä.
Alkuun kävellään jäällä. Suunnan vaihta-
minen on taidokasta. 
–  Takaperin luistellessa ei näe, mihin on 
menossa. Se vaatii uskallusta.   
Ohjaajan mukaan pitkäjänteisyys harjoituk-
sissa kannattaa, sillä palaute on usein suoraa. 
–  Luistelijan kehut ohjaajalle tai se, että he saat-
tavat onnistuessaan tulla halaamaan, palkitsee 
minut. 
Kun taidot kehittyvät, on mahdollisuus kilpailla 
lajissa.

Arosen puheesta kuuluu, että vaikka kaikki eivät kil-
paile, tapahtumat rytmittävät ryhmän talvikautta. 
Suomessa kilpailuja järjestetään vihtiläisten kotihallin 
lisäksi Tampereella.

Hyvin tehdyt asiat ohjelmassa
Myllyistä löytyy myös kehitysvammaisten Special 
Olympics -luistelijoita. Aronen kertoo luotsanneensa 
luistelijoita esimerkiksi viime talven kansainvälisissä 
kilpailuissa Venäjällä. Vuonna 2013 vuorossa ovat Spe-
cial Olympics Talvimaailmankisat Etelä-Koreassa.
– Suunnittelen ohjelman useampaa kautta ajatellen, 

kun luistelija tuo minulle mieleistään 
instrumentaalimusiikkia. Valitsen sitten 
ne liikkeet, jotka luistelijat tekevät hy-

vin.
Vaaditut elementit ja ohjelman kesto 

riippuvat luistelijan tasosta. Ykköstasol-
la ohjelma on runsaan minuutin mittainen, 

kolmostasolla yli minuutin pidempi. 
– Ykköstasolla eteen- ja taaksepäin luistelu 
sekä piparit ovat vaadittuja liikkeitä. Kakkos-

tasolla tehdään myös sirklausta.
Kolmostason ohjelmista on tunnistettavis-

sa televisiosta tuttuja taitoluisteluliikkei-
den nimiä.

– Yhdenjalan piruetti ja esimerkiksi 
tulppi, Aronen kertoo..

TEKSTI: JUKKA PARVIAINEN
KUVA: OSKU KUUTAMO
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ESTE-hanke
ESTE-hanke (2009–2011) on kes-

kittynyt vammaisurheilun ja -lii-

kunnan olosuhteisiin. Hankkees-

sa on tarkasteltu esteettömyyttä 

monitahoisesti liikkumiseen, nä-

kemiseen, kuulemiseen ja ymmär-

tämiseen liittyvänä kokonaisuute-

na. Tarkastelunäkökulmana olivat 

tilaa käyttävien toimijaryhmien 

(liikkujat, urheilijat, yleisö, ohjaa-

jat ym.) esteettömyystarpeet. ES-

TE-hankkeessa julkaistut kolme ra-

porttia 2009–2011 löytyvät www.

vammaisurheilu.fi -verkkopalve-

lusta. Hankkeen viimeinen urakka 

on tuottaa sisältö uuteen Esteettö-

mät sisäliikuntatilat -kirjaan, joka 

julkaistaan OKM:n ja Rakennus-

tiedon liikuntapaikkajulkaisujen 

sarjassa todennäköisesti vuon-

na 2012. Hanketta ovat toteutta-

neet opetus- ja kulttuuriministeri-

ön tuella Suomen Vammaisurheilu 

ja -liikunta VAU ry ja Kynnys ry. Yh-

teistyössä ovat mukana Invalidi-

liitto ry, Kuuloliitto ry, Näkövam-

maisten Keskusliitto ry ja Suomen 

Liikunta ja Urheilu SLU ry. 

Sydney – ilman erityisjärjestelyjä
Mikä oli matkan paras anti? Sitä ei voi määritellä 
nähtävyyksien avulla, eikä siitä saa valokuvaa. Se on 
tunne siitä, että kokonaisuus toimii – ilman erityis-
järjestelyjä.

Sain tilaisuuden tutustua Sydneyn esteettömiin liikuntakohteisiin kesällä 
2011. Matka liittyi ESTE-hankkeeseen ja se toteutettiin Ahos-apurahan tur-
vin. Tavoitteena oli kerätä tietoa ja ideoita hankkeessa toteutettavaan Es-
teettömät liikuntatilat -oppaan uusimistyöhön.
Alku oli lupaava: palvelu toimi erinomaisesti lentokentällä ja hotellissa, ja 
hotellihuone oli juuri niin esteetön kuin oli luvattukin. Aikaero painoi vielä 
ensimmäisenä perilläolopäivänä ja valitsimme pian kulkureitit kartan sijaan 
helpoimmalta vaikuttavan reitin mukaan. Ei ollut ensimmäinen kerta, kun 
jouduin toteamaan, että kaupunkikartasta puuttuu yksi olennainen infor-
maatiotekijä – korkeuskäyrät. Kilometrejä kuitenkin kertyi ja kun lähinurkat 
oli koluttu, oli aika testata kaupungin julkista liikennettä. 
Kun varovasti kyselin paikallisten kulkuvälineiden esteettömyyttä, oli vas-
tauksena ilahduttava ”totta kai”. No, ihan noin yksiselitteinen asia ei ollut, 
mutta esteettömät reitit löytyivät, kun malttoi lukea aikatauluja kunnolla. 
Raitiovaunut ja lautat olivat ehdottomasti suosikkejani, puolentunnin bus-
simatka taas tuntui pyörätuolin kanssa varsinaiselta treeniltä. Myönnän 
olevani liikkumisen suhteen erittäin mukavuudenhaluinen ja kotioloissa 
mieluisa paikka löytyy ratin takaa. Rikoin kuitenkin henkilökohtaisen ennä-
tykseni julkisen liikenteen käytössä tuon pariviikkoisen aikana. Jopa suun-
niteltu autonvuokraus jäi toteuttamatta, kun vaihtoeh-
doksi tarjoutui sopiva junareitti.
Urheilu- ja liikuntatilojen esteettömyys oli enimmäk-
seen sitä, mitä pitääkin: hyviä perusratkaisuja. Esteet-
töminä ne toimivat kaikille, käyttäjiä enempää erotte-
lematta. Hotellista lähtiessä saattoi luottaa siihen, että 
haluamaani kohteeseen on myös esteetön reitti, eikä 
takaisin tarvitse palata kesken päivän vain siksi, ettei 
mistään löydy sopivaa ruokapaikkaa tai wc-tilaa.
Sydneyn talvi muistuttaa Suomen kesää. Ilmasto mah-
dollistaa ulkotiloissa myös sellaiset esteettömyysrat-
kaisut, jotka lumisissa olosuhteissa olisivat toimimat-
tomia. Lähes kaikki suojatiet on luiskattu ja merkitty 
varoitusaluein ja useilla pysäkkialueilla on käytetty 
ohjaavia laattoja. Pistekirjoituksen käyttö opasteissa 
on huomattavasti yleisempää kuin Suomessa.

NIINA KILPELÄ
ARKKITEHTI SAFA, KYNNYS RY

ESTE-hankkeen projekti-
koordinaattorina toimi-
nut arkkitehti Niina Kil-
pelä Kynnys ry:stä vieraili 
Ahos-apurahan turvin 
Sydneyssä tutustumassa 
liikuntarakentamiseen. 

KUVAT: NIINA KILPELÄ
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Huipulla

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestää 
toista kertaa kansainvälisen vammaisurheilun kilpai-
lutapahtuman 19.–22. tammikuuta 2012 Liikuntakes-
kus Pajulahdessa, Nastolassa. Tapahtumaan osallistuu 
yli 500 urheilijaa seitsemään eri lajiin.

ralympialaisiin yltäneiden Suomen 
miesten ja naisten maajoukkueiden 
johdolla. Lontooseen matkaavis-
ta joukkueista mukana ovat ainakin 
miesten puolella Kanada, Liettua ja 
Ruotsi sekä naisten puolella Kanada, 
USA ja Ruotsi.
Myös muissa lajeissa kilpailee Lon-
tooseen lähteviä vammaisurheilu-
huippuja, kuten mm. judossa Päi-
vi Tolppanen ja Jani Kallunki sekä 
yleisurheilussa suomalaiset huippu-
tähdet.
Suomalaisten kansainvälisesti me-
nestyneet sokkopingispelaajat koh-
taavat Pajulahti Games -kilpailu-
tapahtumassa vastustajia ainakin 
Hollannista, Italiasta, Ruotsista ja 
Tanskasta. Maailman rankinglistan 
20 parhaan pelaajan joukosta on Pa-
julahteen saapumassa 12 pelaajaa 
sekä miesten että naisten sarjaan. 
Suomalaisnimistä Hanna Vilmi pitää 
hallussaan rankinglistan kärkipaik-
kaa ja miesten puolella Teemu Ruo-
honen on parhaana suomalaisena 
tällä hetkellä viidentenä..
Lisätiedot: www.pajulahtigames.fi

TEKSTI JA KUVA: NINA JAKONEN

Pajulahti Games 
kokoaa seitsemän lajin 
urheilijat Nastolaan

Pajulahti Games on suurin vuosit-
tainen vammaisurheilutapahtuma 
Suomessa ja ainutlaatuinen tilaisuus 
nähdä seitsemän lajin urheilijoita 
niin kansalliselta kuin kansainvälisel-
täkin huipulta.
Viikonlopun aikana kilpaillaan maa-
lipallossa, istumalentopallossa, ju-
dossa, sokkopingiksessä, jalkapallos-
sa, yleisurheilussa ja voimanostossa. 
Nuoret pääsevät myös ensimmäistä 
kertaa mukaan, sillä nuorten sarjat 
järjestetään sekä maalipallossa että 
yleisurheilussa. Tapahtuman yhtey-
dessä järjestetään myös päivän mit-
tainen vammaisurheiluseminaari.
Kansainvälinen turnaus järjestetään 
maalipallossa, judossa, sokkopingik-
sessä ja naisten istumalentopallossa. 
Erityisryhmien jalkapallossa järjeste-
tään kansallinen turnaus ja voima-
nostossa sekä halliyleisurheilussa 
avoimet SM-kilpailut.
Pajulahti Games -kilpailutapahtan 
kiinnostavuutta lisää entisestään 
vuoden 2012 Lontoon paralympia-
laisten läheisyys. Pajulahdessa on 
mahdollisuus nähdä mm. maailman 
parhaita maalipallojoukkueita pa-

Pajulahti Games 
-vammaisurheilun 
valmennusseminaari

Suomen Paralympiakomitea järjestää 
valmennusseminaarin perjantaina 20. 
tammikuuta 2012 klo 9.00–11.30 Lii-
kuntakeskus Pajulahdessa, Nastolassa. 
Seminaarin teemana on rekrytointi ja 
lahjakkaiden urheilijoiden kehittämi-
nen.
Paralympialajeihin liittyvä urheilijoi-
den rekrytointi kulkee usein eri polku-
ja vammattomien kilpa- ja huippu-ur-
heiluun verrattuna. Useat maat ovat 
luoneet omia järjestelmiään rekrytoin-
nin tehostamiseksi ja vammaishuippu-
urheilun tunnettuuden lisäämiseksi. 
Toisaalta jokaiselle yksittäiselle lah-
jakkaalle urheilijalle täytyy löytää oma 
polkunsa tavoitteiden saavuttamiseksi 
– ei pelkästään urheilullisella puolella, 
vaan myös muilla elämän osa-alueilla.
Nyt on ainutkertainen tilaisuus kuulla 
viimeisimmät kuulumiset rekrytoinnis-
ta ja lahjakkaiden urheilijoiden kehit-
tämisestä sekä seurata kansainvälistä 
Pajulahti Games -kilpailutapahtumaa 
eri vammaisurheilulajeissa. Molemmat 
tapahtumat ovat osallistujille ilmaisia.
Lisätiedot: Kimmo Mustonen, puh. 
050 566 9869, kimmo.mustonen@pa-
ralympia.fi.

Ohjelma
09.00–09.30 Rekrytointi ja lahjak-  
 kuuksien kehittäminen  
 paralympialajeissa 
 Katja Saarinen, Suomen  
 Paralympiakomitea
09.30–10.00 Maalipallon kehittämi-  
 nen Suomessa
 Kevin Collet, joukkuelaji-
 en valmentaja/Pajulahti, 
 miesten maalipallojouk- 
 kueen 2. valmentaja
10.00–10.30 Vieraileva puhuja
10.30–11.00 Vieraileva puhuja 
11.00–11.30 Keskustelu ja yhteenveto
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Huipulla TEKSTI JA KUVA: KIMMO MUSTONEN

Paralympialaiset 
esteettömyyden edistäjänä

Lontoon 2012 kisajärjestäjä (LO-
COG) on sitoutunut varmistamaan, 
että Lontoon olympialaiset ja para-
lympialaiset ovat kaikkien kilpailut, 
mikä tarkoittaa erilaisten palvelui-
den ja rakennusten esteettömyys-
vaatimusten täyttämistä. Katsojan 
kannalta kaikkiin lippukategorioi-
hin on saatavilla pyörätuolipaikkoja 
ja eri vammaryhmät on varauduttu 
sijoittamaan kullekin parhaiten so-
pivalle paikalle, kuten esimerkik-
si näkövammaiset mahdollisimman 
lähelle suorituspaikkaa. Kilpailujen 
saavutettavuuden suhteen on eri-
tyistä huomiota kiinnitetty matkus-
tamiseen, pysäköintiin, mobiilipal-
veluihin, majoittumiseen ja muihin 
palveluihin liittyen. Esteettömästä 
Lontoosta sekä Iso-Britanniasta saa 
monipuolista tietoa sivuilta www.in-
clusivelondon.com.
Kilpailijoiden ja muiden paralym-
piajoukkueiden jäsenten kannalta 
suorituspaikkojen ja kisakylän es-
teettömyys on ensiarvoisen tärke-
ää. Myös lentokentän (Heathrow) 

IPC:n asettamiin esteettömyysvaati-
muksiin, vaan ylittää ne. 
Sekä Lontoon että Sotšin paralympia-
laisilla on merkittävä vaikutus, ei pel-
kästään kyseisten kaupunkien vaan 
myös koko yhteiskunnan esteettö-
myyden huomioimiseen. Yleensä pu-
hutaan kilpailujen perinnöstä, joka 
näkyy esimerkiksi Lontoossa yksit-
täisten metroasemien tai bussien es-
teettömyyden lisääntymisenä. Nämä 
vaikutukset heijastuvat pitkälle tule-
vaisuuteen. Sotši haluaa puolestaan 
olla vuoteen 2014 mennessä esteet-
tömyyden mallikaupunki Venäjällä 
ja tämän kaltainen perintö parantaa 
koko maan vammaisten henkilöiden 
asemaa esteettömyyden näkökul-
masta..

Lontoo ja Sotši valmistautuvat kiihtyvällä vauhdilla 
vuoden 2012 ja 2014 kesä- ja talviparalympialaisiin. 
Viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana paralym-
pialaiset ovat nostaneet profiiliaan erilaisissa esteet-
tömyyteen liittyvissä kysymyksissä. Asiaan on ollut 
suuresti vaikuttamassa Kansainvälisen Paralympiako-
mitean vuonna 2006 perustama työryhmä, joka laati 
kisajärjestäjille suunnatun ohjeistuksen esteettömyy-
teen liittyen.

tulo- ja lähtöpalvelut sekä kuljetus-
palvelut Lontoon sisäisessä liiken-
teessä huomioivat erilaiset esteettö-
myysvaatimukset mahdollisimman 
hyvin. Syyskuun alussa järjestetyssä 
joukkueenjohtajien kokouksessa oli 
mahdollista tutustua jo lähes valmii-
siin kilpailupaikkoihin ja kisakylään. 
Näyttää siltä, että Lontoo asettaa 
Rion 2016 kisajärjestäjälle riman erit-
täin korkealle esteettömyysasioiden 
huomioimisessa.
Sotšin 2014 kisajärjestäjä lanseera-
si keväällä 2011 Esteettömyyskart-
ta-hankkeen, jonka tarkoituksena 
on auttaa vammaisia henkilöitä löy-
tämään esteettömät liikuntapaikat 
koko Venäjän alueella. Hankkeella 
jaetaan myös informaatiota siihen, 
miten esteetön ympäristö voidaan 
luoda ramppien, kaiteiden ja luista-
mattomien pintojen avulla. Hank-
keen avulla voidaan vaikuttaa po-
sitiivisesti yhteiskunnan asenteisiin 
vammaisia henkilöitä kohtaan. Kil-
pailupaikkojen suhteen Sotšin ta-
voitteena ei ole pelkästään päästä 

 ” Kilpailijoiden ja muiden paralympiajoukkueiden 
jäsenten kannalta suorituspaikkojen ja kisakylän 
esteettömyys on ensiarvoisen tärkeää.”
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TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: NINA JAKONEN

Arvokilpailukatsaus:

Jani Kallunki joutui tyytymään kah-
den peräkkäisen EM-kullan jälkeen 
viidenteen sijaan näkövammaisten 
judon EM-kilpailuissa Iso-Britannias-
sa. Päivi Tolppanen piti suomalaiset 
kuitenkin mitalikannassa ottelemal-
la judouransa ensimmäisen arvokil-
pailumitalin, EM-pronssin.
Näkövammaisten ampumaurheilun 
EM-kilpailut Slovakiassa olivat Timo 
Nyströmin juhlaa. Mikkeliläinen 
voitti makuuasentokilpailun ja pys-
tyasentokilpailun sekä ylsi hopealle 
täysottelussa.
Naisten istumalentopallomaajouk-
kue esiintyi pirteästi lajin EM-kilpai-
luissa Hollannissa. Kapealla ja koke-
mattomalla materiaalilla matkaan 
lähtenyt joukkue sijoittui kuuden-
neksi. Valmentaja Timo Väre kehui 
luottopelaajaansa Kirsi Koskeloa 
yhdeksi turnauksen parhaista pelaa-
jista.

Pyörätuolirugbymaajoukkue läh-
ti metsästämään Sveitsin EM-kil-
pailuista paralympiapaikkaa, mutta 
alkulohkon tappiot Belgialle ja Ruot-
sille murensivat haaveet. Suomi si-
joittui lopulta kahdeksanneksi.
Esa Miettinen tulee edustamaan 
ainoana pöytätenniksen pelaajana 
Suomea Lontoon paralympialaisis-
sa. Kroatian EM-kilpailuissa kuopio-
lainen Miettinen sijoittui luokassaan 
viidenneksi ja kolme muuta suoma-
laisedustajaa jäivät omissa luokis-
saan alkulohkoon.
Jari Rummukaisella olisi ollut on-
nistuessaan mahdollisuus hankkia 
itselleen paralympiapaikka boccian 
Europa Cup -kilpailuista Norjasta. 
Joensuulainen pystyi kuitenkin voit-
tamaan alkulohkon neljästä ottelus-
taan vain yhden, eikä selviytynyt jat-
kopeleihin. Myös Leena Särelä jäi 
omassa luokassaan alkulohkoon.
Suomesta lähti kehitysvammaisten 
INAS Maailmankisoihin Italiaan kol-
men yleisurheilijan joukkue. Hanka-
salmelainen Jani Tissari heitti kei-
häänsä lukemiin 43,89 ja sijoittui 
parhaana suomalaisena seitsemän-
neksi. Kiekonheittäjä Joni Pajala ja 
kuulantyöntäjä Ville Seppänen jäi-
vät pistesijojen ulkopuolelle..

EM-kulta huipensi 
maalipalloilijoiden loistovuoden
Arvokilpailusyksy 2011 oli näkövammaisten suoma-
laisurheilijoiden vahvaa näytöstä. Maalipallon EM-
kullan lisäksi suomalaiset saavuttivat kuusi mitalisijaa 
keilailun MM-kilpailuista, kolme mitalia ampumaur-
heilun EM-kilpailuista sekä Päivi Tolppasen EM-prons-
sin judosta.

Suomen miehet olivat vakuuttavia 
maalipallon EM-kilpailuissa Tans-
kassa: seitsemän ottelua, seitsemän 
voittoa ja komea Euroopan mesta-
ruus. Vuoden 2011 aikana EM-kultaa 
ja Maailmankisojen mestaruuden 
voittanut maalipallojoukkue on yksi 
Lontoon paralympialaisten varteen-
otettavimmista suomalaisista kul-
tamitalisuosikeista. Naisten maali-
pallomaajoukkue joutui tyytymään 
EM-kilpailuissa kuudenteen sijaan 
hävittyään puolivälierässä dramaat-
tisesti Ruotsille jatkoajalla.
Tuija Näsilä nousi näkövammais-
keilailun MM-kilpailujen mitaliku-
ningattareksi Malesiassa. Hän voitti 
kolme kultamitalia ja yhden prons-
sin. Parikilpailun kultamitalin Näsi-
län kanssa pokkasi Esa Martikai-
nen. Suomen saldo MM-kilpailuista 
oli kolme kultaa, yksi hopea ja kaksi 
pronssia.

Petri Posio, Erkki Miinala ja Jarno Mattila muodos-
tivat avauskokoonpanon EM-kultaa voittaneessa 
maalipallomaajoukkueessa.
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Sektoritutkimus:

Vammaisurheilun 
integraation 
prosessit vaativat 
sinnikkyyttä

Integraatiota, inkluusiota ja ”kaikille 
avointa toimintaa” on tehty suomalai-
sissa liikuntajärjestöissä viime vuosi-
en ajan vammaisurheilulähtöisesti ja 
hankevetoisesti. Suomen Vammais-
urheilu ja -liikunta VAU ry:n vuonna 
2011 toteuttamassa sektoritutkimuk-
sessa löytyi kaksi erilaista toiminta-
mallia: Suomen Paralympiakomitean 
käynnistämässä lajiliittointegraatios-
sa (2005–2007) tavoiteltiin parempaa 
kilpailumenestystä ja toisessa mallissa 
tavoitellaan inkluusiota ja vammaisen 
liikkujan valinnanvaran lisääntymistä. 
Tällaisia ovat olleet Liikuntaa Kaikille 
Lapsille -hanke (2002–2008) ja Kaikille 
Avoin -ohjelma (2006–2010). 

Suuria eroja sitoutumisessa 
ja toteutuksen laajuudessa
– Lajiliittointegraatiota toteuttaneet 12 
lajiliittoa kertovat vammaishuippu-ur-
heilun siirtyneen lajiliiton alle sujuvas-
ti, kertoo arvioinnin toteuttanut VAU:n 
toimialapäällikkö Aija Saari.
Suomen Paralympiakomitean jakami-
en integraatiorahojen merkitys on ol-
lut suuri. Saari painottaa kuitenkin, että 
lajiliittojen välillä on suuria eroja vam-
maisurheiluun sitoutumisessa ja toteu-
tuksen laajuudessa. 
– Osa toteuttaa vain paralympialajien 
vammaishuippu-urheilua, kun taas toi-
set pyrkivät avaamaan lajinsa kaikkien 
kiinnostuneiden ulottuville, esimerkiksi 
tukemalla seuratason muutoksia. Laji-
liitot kokevat suurimmaksi haasteek-
seen rahoituksen, asenteet, seuratason 
tukemisen, joidenkin vammaryhmien 
unohtumisen ja uusien urheilijoiden 

rekrytoinnin. 
– Esimerkiksi vammaisurheilun rooli-
mallien, kuten Leo-Pekka Tähden, Jani 
Kallungin tai Katja Saarisen, siirtyminen 
lajiliittoon raivaa tilaa ja ymmärrystä 
vammaisurheilulle. Mutta pysyvämpiä 
muutoksia saadaan vain, jos tähän työ-
hön yhdistetään myös laajempi arvo-
keskustelu, oman toiminnan arviointi, 
olosuhteiden esteettömyystyö ja seu-
rojen tukeminen. Tästä jälkimmäisestä 
näkökulmasta parhaiten onnistuneita 
lajiliittoja ovat judo, purjehdus, ratsas-
tus ja uinti, tiivistää Saari.

Yhteinen tavoite puuttuu
SLU:n alueet raportoivat onnistuneen-
sa parhaiten koulutuksissa ja lasten lei-
rityössä. Nuoresta Suomesta ja SLU:sta 
puolestaan kerrotaan, että inkluusion 
ilmiökenttää ymmärretään nyt parem-
min.
– Integraatio ja inkluusio erottuivat 
arvioinnissa hyvin toisistaan. Ensim-
mäisessä siirretään yksilöitä ja toisessa 
muokataan palveluja. Parhaissa järjes-
töissä on pystytty ottamaan hyvät puo-
let molemmista toimintatavoista, ku-
vailee Saari.
Arviointi paljastaa integraation proses-
sien hidasteiksi koko liikuntakenttää 
koskevan yhteisen tavoitteen puuttu-
misen, tukirakenteiden pirstaleisuuden 
sekä puuttuvat resurssit. 
– Tarvitaan sekä keppiä että porkkanaa, 
jos ihan oikeasti haluttaisiin madal-
taa vammaisten henkilöiden kynnystä 
osallistua oman paikkakunnan urhei-
luseuran toimintaan. Inkluusion paris-
sa on puuhasteltu tämä vuosikymmen. 

Vammaisurheilun roolimallien, kuten Leo-Pekka Tähden, Jani Kallungin tai Katja 
Saarisen, siirtyminen lajiliittoon raivaa tilaa ja ymmärrystä vammaisurheilulle. Mutta 
miten saadaan aikaan pysyvämpiä muutoksia niin lajiliitoissa kuin liikuntajärjestöis-
säkin? Tähän kysymykseen haki vastauksia Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry:n toteuttama sektoritutkimus, joka arvioi integraation prosessien nykytilaa, onnis-
tumisia ja haasteita.

Hyvätkään hankkeet eivät riitä, jos nii-
den takaa puuttuu yhteinen päätös, 
sitoutuminen sekä pitkäjänteinen työ 
kohti kaikille avointa liikuntaa ja urhei-
lua, toteaa Saari. 
Kepiksi ja porkkanaksi Saari ehdottaa 
tulosohjausta ja järjestelmällistä arvi-
ointia. Valtakunnan tasolla opetus- ja 
kulttuuriministeriö voisi myöntää tukea 
erityisliikuntaa tai vammaisurheilua to-
teuttaville valtionapujärjestöille ja vas-
taavasti kunta voisi myöntää erityis-
tukea sellaisille urheiluseuroille, joissa 
on mukana erityisliikkujia. Vammaisur-
heilun ja erityisliikunnan toimijoiden 
kannattaisi luoda yhtenäinen ”yhden 
luukun” tuki- ja konsultointijärjestelmä 
seurojen tueksi. Lisäksi paikallistasoille 
tarvitaan alueellisia erityisliikunnan ja 
vammaisurheilun toimijaverkostoja..
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry:n toteuttamassa arvioinnissa pyrittiin sel-
vittämään integraation prosessien nykytilaa, 
onnistumisia ja haasteita Nuoressa Suomes-
sa, SLU:n alueilla sekä Suomen Liikunta ja Ur-
heilu SLU:ssa. Lisäksi arvioitiin niiden 12 la-
jiliiton toimintaa, jotka ovat olleet mukana 
Suomen Paralympiakomitean lajiliittointeg-
raatiossa. Tutkimus on osa opetus- ja kult-
tuuriministeriön rahoittamien sektoritutki-
musten kokonaisuutta. Tutkimusraportti on 
ladattavissa VAU:n verkkopalvelusta (www.
vammaisurheilu.fi).

SAARI AIJA 
Kaikille avoimen liikuntakulttuurin 
nosteet ja esteet 
Väliraportti liikunta- ja urheilujärjestö-
jen integraation prosesseista
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry 
2011, 61 s.
ISBN 978-952-67633-0-9
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Ranskassa syntynyt ja liikuntatietei-
den maisteriksi vuonna 2004 valmistu-
nut Kevin Collet aloitti lokakuun alus-
sa työt vammaisurheilun valmentajana. 
Liikuntakeskus Pajulahden, VAU:n ja 
Suomen Paralympiakomitean kolmi-
kantasopimuksella ensisijaisesti maali-
pallomaajoukkueiden valmennuksesta 
puolipäiväisesti vastaava Collet tulee 
työskentelemään osan työajastaan Pa-
julahdessa, jossa maalipallomaajoukku-
eet leireilevät.
Muun muassa kamppailulajien ja rug-
byvalmennuksen parissa aiemmin työs-
kenneelle Colletille Pajulahti on entuu-
destaan tuttu paikka.
– Osallistuimme juuri keväällä maalipallomaajoukkueen kanssa Pa-
julahti Games -kilpailutapahtumaan, jossa oli mukana osa maailman 
parhaista maalipallojoukkueista. Paikka on vammaisurheilun tarpeisiin 
sopiva ja erittäin kaunis. Odotan innolla pääseväni kehittämään lajia ja 
työskentelemään tiiviimmin vammaisurheilun parissa.

Kevin Collet aloitti vammaisurheilun 
valmentajana Pajulahdessa

Koripalloliitto yhteistyöhön VAU:n kanssa
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TEKSTI: SAMI ÖVERMARK

NHL-tähti 
Timonen tukee 
suomalaista 
kelkkajääkiekkoa

Jääkiekkotähti Kimmo Timonen on 
lahjoittanut VAU:lle kelkkajääkiekon 
kehitystyöhön neljä kelkkajääkiek-
kokelkkaa. Kelkat menevät akuuttiin 
tarpeeseen, sillä kelkkajääkiekkovä-
lineistä on huutava pula.
Timosen lahjoittamat neljä kelkkaa 
suuntavat aluksi Tampereen Tap-
paralle, joka on aloittanut kelkka-
jääkiekkotoiminnan. Tarkoituksena 
on kierrättää kelkkoja useammalla 
paikkakunnalla, jotta harrastamisen 
aloittaminen olisi mahdollisimman 
helppoa.
– Näen tärkeänä, että Suomessa 
kelkkajääkiekkotoiminta saadaan 
nousuun ja menestystä tulisi jonain 
päivänä myös jääkiekkomaana tun-
nettuun Suomeen, kertoo Timonen.
Tällä hetkellä Suomessa pelataan 
kelkkajääkiekkoa kolmessa seu-
rassa: JYP Junioreissa, Tapparassa 
ja kelkkajääkiekon erikoisseurassa 
helsinkiläisessä Sledgehammerssis-
sa. Lisäksi toimintaa on muutamilla 
muillakin paikkakunnilla.

Näppäile nettiin
JYP Juniorit www.jypjuniorit.fi
Tappara www.tappara.fi/juniorit
Sledgehammers www.sledgehammers.fi
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SUL valitsi Leo-Pekka Tähden 
Vuoden yleisurheilijaksi
Suomen Urheiluliitto on valinnut 
Leo-Pekka Tähden Vuoden yleisur-
heilijaksi. Porin Tarmoa edustava Tähti 
voitti 54-luokan 100 metrin kelauksen 
kultaa ja 200 metrin kelauksen hope-
aa vammaisyleisurheilun MM-kilpai-
luissa Uuden-Seelannin Christchur-
chissa.
Juha Flinckin valmentama Tähti valit-
tiin myös vuoden vammaisyleisurhei-
lijaksi. Vuonna 2012 Tähti puolustaa 
100 metrin ratakelauksen paralym-
piakultaa Lontoon paralympialaisissa.

Suomalaisen pyörätuolikoripallon 
sekä kehitysvammaisten Unified-
koripallon kehittämistyö ja -toimin-
ta siirtyvät vastaisuudessa Koripal-
loliiton alaisuuteen. Koripalloliitto 
on hakenut myös Suomen Para-
lympiakomitean jäsenyyttä ensim-
mäisenä maailmanlaajuisen palloi-
lulajin lajiliittona Suomessa.
Suomen Koripalloliiton liittohal-
litus päätti 8. syyskuuta pitämäs-

sään kokouksessa tiivistää yhteis-
työtään VAU:n kanssa. Yhteistyön 
lähtökohta on, että pyörätuoliko-
ripallo ja kehitysvammaisten Uni-
fied-koripallo siirtyvät Koripallo-
liiton alaisuuteen siten, että VAU 
toimii Koripalloliiton kumppanina 
kehittämisyhteistyössä.
– Olemme Koripalloliitossa halun-
neet jo pitkään kantaa suurempaa 
vastuuta suomalaisen vammaisur-

heilun kehittämisessä omalla ton-
tillamme, hymyilee Koripalloliiton 
hallituksen puheenjohtaja Curt 
Lindbom. 
– VAU:n näkökulmasta Koripalloliit-
to tekee hienoa työtä halutessaan 
kehittää koripalloa kaikkien pelinä. 
Onnistumiset, kuten menestyskin, 
ovat kiinni arvoista ja asenteista, 
tiivistää VAU:n hallituksen puheen-
johtaja Pekka Hätinen. 
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Osallistujalistalla oli harmittavan vähän 
kansallisten paralympiakomiteoiden ja la-
jiliittojen väkeä, vaikka monet tieteellisen 
konferenssin aiheista soveltuisivat erittäin 
hyvin myös liittojen työntekijöille, valmen-
tajille, luokittelijoille ja muille vammaisur-
heilun parissa työskenteleville henkilöille.
Monien mielenkiintoisten aiheiden jou-
kosta nostan esille vammaisurheilun integ-
raatiosta kertovat kansainvälisen tennislii-
ton (ITF) pyörätuolitennispäällikkö Mark 
Bullockin ja kansainvälisen triathlonunio-
nin (ITU) varapresidenttti Sarah Spring-
manin esitykset. Vammaisurheilijat ovat 
jo pitkään olleet tuttu näky niin ITF:n kuin 
ITU:nkin toiminnassa. Myös IPC on tehnyt 
jo vuosia töitä vammaisurheilulajien saa-
miseksi kansainvälisten lajiliittojen alle. 
Kysyin Bullockilta onko ITF:ssä tutkittu pyö-

TEKSTI: SUVI AHO
KUVA: DELLY CARR/ITU

Suurin osa lajin kasvua on mahdollista 
ainoastaan inkluusion ansiosta
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Integraatiotyö on tuottanut tulosta ja 
pikku hiljaa lajeja on integroitunut kan-
sainvälisen lajiliiton alle yhä enemmän. 

Näppäile nettiin

Kansainvälinen tennisliitto 
www.itftennis.com/wheelchair
Kansainvälinen triathlonunioni 
www.triathlon.org

Lisätietoa kansainvälisistä seminaareista 
ja konferensseista: 
www.paralympic.org/Science_Education

Triathlon tuli olympialaisten ohjelmaan Sydneyssä vuonna 2000. Triathlon nähdään ensi 
kertaa Rion paralympialaisissa vuonna 2016. Lajeina ovat 750 metrin uinti, 20 km pyö-
räily ja 5 km juoksu.

Kansainvälisen paralympia-
komitean (IPC) neljän vuoden 
välein isännöimä IPC Scientific 
VISTA Conference järjestettiin 
elo-syyskuun vaihteessa IPC:n 
kotikaupungissa Saksan Bon-
nissa. Ensi kertaa kyseisessä 
konferenssissa vierailleen sil-
min näytti siltä, että valtaosa 
150 osallistujasta tuli tutki-
musmaailman puolelta. 

rätuolitenniksen integraation vaikutusta 
pelaajamäärän kasvuun ja onko esimerkik-
si ITF:n rankinglistalla enemmän pelaajia 
kuin integraatiota edeltävinä vuosina. 
– Tähän kysymykseen on vaikea antaa suo-
raa vastausta, koska virallinen integraatio 
tapahtui ITF:ssä vuonna 1998. Pyörätuoli-
tennis kasvoi jo ennen vuotta 1998 ja jat-
koi kasvuaan integraation myötä. Mutta 
varmaa on, että suurin osa kasvua on ollut 
mahdollista ainoastaan inkluusion ansios-
ta, kertoo Bullock.
Samaan kysymykseen vastasi entinen kan-
sainvälisen paralympiakomitean (IPC) talvi-
lajien päällikkö Eric Angstadt Torres. Hän 
toimii nykyään kansainvälisessä triathlon-
unionissa (ITU) teknisenä koordinaattorina.
– Kasvu on tapahtunut yhdessä lajin kans-
sa. Vammaistriathlon kehitettiin alun perin 
ITU:ssa, joten mitään virallista integraatio-
prosessia ei ole koskaan ollut. Laji on aina 
ollut kansainvälisen kattojärjestön (ITU) 
alla ja kehitys sekä muutokset on toteutet-
tu sisältä käsin. 
Angstadtin mukaan triathlonissa vammais-
urheilijalukumäärä on kasvanut vuoden 
2010 jälkeen, kun lajille anottiin pääsyä pa-
ralympialaisiin.
– Suurimpia haasteita on löytää lajille luo-
kittelujärjestelmä, joka on reilu urheilijoil-
le ja rohkaisee uusia tulemaan lajin pariin. 
Tärkeää on myös säilyttää korkea taso kai-
kissa kilpailuissa kohti Rion paralympialai-
sia 2016.
ITF:n ja ITU:n esityksistä löytyy useita mai-

Lähteet (IPC Scientific VISTA Conference 2011):
Sarah Springman (Institut für Geotechnik, 
Eidgenössische Technische Hochschule Zü-
rich, Switzerland; Vice President International 
Triathlon Union): The Inclusion of Para-Divisi-
ons in Olympic Sport Federations: Opportuni-
ties and Challenges.
Mark Bullock (ITF Wheelchair Tennis Mana-
ger): Integration of Wheelchair Tennis into the 
ITF.

nitsemisen arvoisia asioita vinkeiksi suo-
malaisille järjestöille, joissa integraatio-
työtä tehdään. Esitysten yhteenvetona 
voisi todeta, että vammaisurheilu arvoste-
taan korkealle molemmissa liitoissa. Se on 
tietysti pieni osa liittojen toimintaa, mutta 
sen asema on tasavertainen muun toimin-
nan kanssa – oli sitten kyse huippu-urhei-
lusta, nuorisotoiminnasta tai kehitystyöstä. 
Kuten Mark Bullock totesi: pyörätuolitennis 
on yhtä kuin tennis. Kunnon tulokset tule-
vat vasta inkluusion myötä..
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TEKSTI: RIIKKA JUNTUNEN

Valmentaja: 
Valmennatko yksilöä 
vai ryhmää?
Suomen Valmentajien järjestämä seminaari ke-
räsi yksilö- ja joukkuelajien valmentajia 21. mar-
raskuuta 2011 Katajanokalle pohtimaan yksilön 
valmentamisen mahdollisuuksia. Päivän ensim-
mäinen puhuja, jalkapallon A-maajoukkueen val-
mentaja Mixu Paatelainen johdatti osallistujat 
heti alusta lähtien oikeille raiteille.
– Pelaajan tulee tietää roolinsa ja tehtävänsä, jot-
ta pystyy toimimaan oikein. Vaikka valmentajalla 
on edessään koko joukkue, tärkeillä hetkillä kaik-
ki päätökset tehdään yksilötasolla. Pelaajan pitää 
tietää mitä tehdä, kiteytti Paatelainen.
Muodostelmaluisteluvalmentaja Kaisa Niemi-
nen sparrasi Paatelaista korostaen, että valmen-
tajien pitää päästä irti passiivimuodon käytöstä. 
Ohjeet pitää sanoa selkeästi, yksilöllisesti, sillä 
”mennään ja tehdään parhaamme” ei oikeasti rii-
tä mihinkään tiukalla hetkellä.
– Vaikka valmentaja kuinka ohjaisi treenejä, 
tsemppaisi ja korjaisi suorituksia, ratkaisun hetkil-
lä luistelijoiden tulee selvitä tilanteista ilman val-
mentajaa. Tähän tulee tähdätä koko kauden ajan, 
muistutti Nieminen.
Yksilölajien puolelta Pekka Koskela (lumilau-
tailu) ja Mika Saastamoinen (uinti) toivat esil-
le ryhmän merkityksen yksilön valmentamises-
sa. Lumilautailun puolelta esille nousi erityisesti 
”vertaisvalmentajuus”, joka on hyödynnettävissä 
myös muissa lajeissa. Norjassa tällä hetkellä val-
mentava Saastamoinen kertoi omasta ryhmäs-
tään, jossa on muiden mukana yksi edustustason 
uimari, jolla on kehitysvamma. Vaikka seminaa-
rissa ei varsinaisesti vammaisurheilusta puhuttu, 
Saastamoisen kertomat kokemukset olivat erin-
omainen käytännön esimerkki siitä, että integraa-
tio onnistuu, jos on halua ja tahtoa. Ja josta lop-
pujen lopuksi kaikki hyötyvät.
Pöytäkeskusteluissa mietittiin arjen ongelmia: 
vaikka valmentaja kuinka haluaisi keskittyä yksi-
lön valmentamiseen joukkueen harjoituksissa, ei 
hänellä useinkaan ole siihen aikaa. Lisäksi mietit-
tiin kuinka kauan huomiota kannattaa kiinnittää 
”joukkueen heikoimpaan lenkkiin” ja milloin pitäi-
si pyrkiä viemään joukkueen parhaita eteenpäin. 
Niin kuin valmentajien ongelmissa yleensä, yhtä 
oikeaa vastausta ei ole olemassa. Tärkeää kuiten-
kin on, että valmentaja toimii omana itsenään, ai-
dosti ja rehellisesti. Se on matka menestykseen.
Lisätiedot: www.suomenvalmentajat.fi/koulu-
tukset-ja-tapahtumat/yksilon-valmentaminen-
seminaari-

Suomalaiskaksikon 
tavoitteena 
nousujohteinen kausi 
vammaishiihdon cupeissa
Vammaishiihdon päävalmentaja Toni Myllylä odottaa 
Ilkka Tuomiston ja Maija Järvelän (o.s. Löytynoja) yl-
tävän tänäkin talvena hiihdon ja ampumahiihdon maa-
ilmancupissa kolmen joukkoon. Odotuksille on katetta, 
sillä viime vuonna Järvelä voitti ampumahiihdon cupin 
ja oli maastohiihdossa toinen. Myös Tuomisto oli maasto-
hiihdossa toinen. 
– Molemmilla on tavoitteena nousujohteinen kausi. Viime 
kauden maailmancupin perusteella odotetaan cupissa si-
joittumista kolmen joukkoon, mutta siihen pitää pysyä 
terveenä ja saada aikaan tasainen kausi, Myllylä sanoo.
Molemmilla suomalaisurheilijoilla on takanaan hyvä har-
joituskausi. Myllylä kehuu erityisesti Järvelän kehittyneen 
sekä yksittäisissä harjoituksissa että tekniikassa.
– Sekä perinteinen että vapaa ovat menneet eteenpäin. 
On mielenkiintoista nähdä, onko kehitystä tullut niin pal-
jon, että tekniikka kestäisi myös jo kilpailusuorituksessa-
kin.
Maailmancup käynnistyy 10.–18. joulukuuta Norjan Sju-
sjöenistä. Tammi-helmikuussa kilpaillaan Yhdysvalloissa 
kahdessa paikassa: ensin Wisconsinissa Cablessa 26.–30. 
tammikuuta ja sitten Minneapolisissa 1.–5. helmikuuta. 
Maailmancup huipentuu tänä talvena Vuokattiin, jossa fi-
naalitapahtuma järjestetään 22.3.–1.4. 
– Itäblokin maissa joukkueet kasvavat entisestään, ja sin-
ne tulee uusia urheilijoita. Se tarkoittaa, että taso kiristyy 
jälleen jonkun verran. Yleisesti, kun ei ole arvokilpailuja, 
voi halutessaan harjoittelussa kokeilla uutta esimerkiksi 
korkean paikan harjoitteluun liittyen jo Sotshia ajatellen, 
kertoo Myllylä.
Päävalmentajan iloksi Suomessakin vammaishiihdon 
puolelle on löytynyt muutama potentiaalinen uusi urhei-
lija, jotka on tarkoitus kutsua Vuokatin maailmancupiin 
tutustumaan toimintaan.
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Maija Järvelä tä-
hyää menestys-
tä tulevallakin 
kaudella.
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Sportin iloa TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Vammainen nuori voi saa-
da liikuntaharrastukseen-
sa uudenlaista potkua 
ryhtymällä Nuoreksi toi-
mijaksi eli Nutoksi. Vuo-
den 2012 Nuto-koulutuk-
sen haku on parhaillaan 
käynnissä.

VAU:n Sporttiklubitoiminnan avoi-
men haun Nuori toimija -koulutuksia 
on järjestetty vuodesta 2007 lähtien, 
ja ulos on putkahtanut jo useampi 
vuosikurssillinen erinomaisia apuoh-
jaajia.
Koulutukset järjestetään kahdessa 
jaksossa vuoden aikana Liikuntakes-
kus Pajulahdessa ja koulutuksien vä-
lissä jokainen suorittaa yksilöllisen 
välitehtävän, jossa esimerkiksi toimi-
taan apuohjaajana liikuntaleirillä tai 
urheiluseuran toiminnassa.
– Minun tehtäväni oli järjestää Tu-
run Impivuorella lenkkiharjoituksia 
uimakavereilleni. Siinä oli välillä ve-
nyttelyä ja lihashuoltoa, ja sitten taas 
vähän juostiin, vuoden 2008 vuosi-
kurssin Nuto Tatu Kantonen kertoo 
välitehtävästään.
Keväällä ja syksyllä järjestettävissä 
lähijaksoissa tutustutaan vammais-
urheilun eri lajeihin ja sovelluksiin. 
Tärkeä seikka on erilaisiin esteettö-
myysnäkökohtiin tutustuminen, sillä 
Nutot tulevat toimimaan ohjaajina 
ja apureina muidenkin kuin pelkäs-
tään oman vammaryhmänsä nuoril-
le. Käytännön ohjaajaharjoittelu lä-
hijaksoilla tapahtuu pelien ja leikkien 
parissa.
– Kehitysvammaisille pitää ohjatessa 
muistaa pelkän puheen lisäksi myös 
selkeät ohjausliikkeet. Liikuntavam-
maisten kohdalla täytyy koko ajan 
muistaa, että kaikkien täytyy pystyä 
toteuttamaan tehtävät asiat. Kun nä-
kövammaisia on mukana, otetaan 

esimerkiksi polttopallossa käyttöön 
pallo, jossa on kulkusia sisällä, vuo-
den 2010 vuosikurssin Nuto Eemeli 
Mattila luettelee huomioon otetta-
via asioita.
Koulutus antaa nuorille erinomaiset 
valmiudet toimia apuohjaajina urhei-
lu- ja liikuntatapahtumissa, leireillä ja 
kerhoissa. Tosin pelkästään koulu-
tuksen piikkiin ei Nutojen hienoja ot-
teita vuosien varrella voi laittaa. Kun 
nuorten ohjaajien itseluottamus on 
kohdallaan, he suoriutuvat tehtäväs-
tä kuin tehtävästä.
– Kerta toisensa jälkeen on saanut 
huomata, että Nutoja ei voi koskaan 
yliarvioida. Aina he yllättävät posi-
tiivisesti, VAU:n nuorisotoiminnan 
suunnittelija Tuomas Törrönen heh-
kuttaa.
Nutot ovat erinomaisia esimerkkejä 
ja vammaisurheilun ja -liikunnan sa-
nansaattajia missä ikinä toimivatkin. 
Nuorelle vammaiselle juuri vertais-
tuki saattaa olla se ratkaiseva tekijä, 
joka auttaa hänet liikunnan ja urhei-

lun pariin. Näin Nutoksi ryhtymäl-
lä voi helposti laittaa hyvän kiertä-
mään..

Nuori toimija 
laittaa hyvän kiertämään

Nuori toimija Eemeli Mattila (vas.) ja Antti Rusi pitivät sadetta Your Move -suurtapah-
tuman Sporttitorilla Helsingissä kesällä 2011. Lohjalainen Mattila oli yksi 15 Nutosta, 
jotka toimivat apuohjaajina Your Move -tapahtumassa.

Nuori toimija 
-koulutus 2012
Nuori toimija -koulutuksen en-
simmäinen lähijakso järjestetään 
20.–22. huhtikuuta Liikuntakes-
kus Pajulahdessa, Nastolassa. Toi-
nen lähijakso järjestetään samas-
sa paikassa 24.–26. elokuuta.
Hakemukset vuoden 2012 kou-
lutukseen 28.2. mennessä haku-
lomakkeella osoitteessa www.
vammaisurheilu.fi/fin/lapset_ja_
nuoret/nuorit_toimija.
Lisätiedot: VAU, Tuomas Törrö-
nen, tuomas.torronen@vammais- 
urheilu.fi, puh. 050 408 6152.
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SAILAN TREENIVINKKI

Tärkeintä sähköpyörätuolisalibandyssa on 
hallita oma sähköpyörätuoli. Vaikka tree-
neissä ajelisikin pelituolilla, on arkisähkärillä 

ajelusta hyötyä – erityisesti lajia aloi-
tellessa. Parhaiten tuolia oppii hal-
litsemaan ajamalla sitä.
Ulkona voi pujotella ja tehdä it-
selleen pikkuhiljaa haastavam-
pia pujotteluratoja. Jos ulkona 
on liian kylmä, voi taitoja kehittää 
vaikka kauppakeskuksessa pujot-

telemalla ihmisten seassa. Täl-
löin täytyy katsoa eteensä 

ja arvioida hyvin mistä vä-
listä on hyvä puikahtaa 
milläkin nopeudella. 
Tällaisessa ”ihmispujot-

telussa” täytyy olla erityisen varovainen, eikä 
voi törmäillä pujoteltaviin ihmisiin.
Kun tuolin käyttö alkaa olla hallussa, on hyvä 
treenata pallon hallintaa. Käsimailalla voi ”lei-
poa” palloa vaikka olohuoneessa sohvalla is-
tuen. T-stickillä voi kikkailla olohuoneessa, 
mutta pitää varoa törmäilemästä huonekalui-
hin ja seiniin. Mitä pienemmässä tilassa pallo 
ja tuoli pysyvät hallussa, sitä paremmin ne py-
syvät myös kentällä pelitilanteissa.
Kaikista käsitreeneistä on mailapelaajalle aina 
hyötyä. Painojen nostaminen edes pienel-
lä määrällä vahvistaa ranne- ja rystylyöntien 
voimaa. T-stick-pelaajalle tärkeämpää on var-
talon hallinta nopeassakin vauhdissa, joten 
tasapainoharjoittelu pieninkin liikkein edis-
tää kenttäketteryyttä..

Sähköpyörätuolisalibandyn 
oheisharjoittelu

Treenivinkkaaja Saila Luumi oli 
voittamassa pronssimitalia vuo-

den 2010 sähköpyörätuolisa-
libandyn MM-kilpailuista.

Treenivinkkaaja

SAILA LUUMI
– ikä: 29
– kauanko pelannut lajia: 7 vuotta
– paras bändi: Mew
– motto: Ensin työ, sitten huvi

Sähköpyörätuolisalibandy
– kentällä 4 pelaajaa + maalivahti/joukkue
– peliaika 2x15 minuuttia

– maali 250 cm leveä ja 20 cm korkea
– vähintään yhdellä kenttäpelaajalla oltava pe-

lituoliin kiinnitettävä t-stick-maila
– muut kenttäpelaajat saavat käyttää 

tavallista salibandymailaa eli käsi-
mailaa
– maalivahti saa osallistua pelii vain   
  t-stick-mailalla tai ilman mailaa pe- 

 laten
 –  Suomi isännöi lajin EM-kilpailuja  

  Nastolassa 4.–11.6.2012
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Kansainvälinen 
Ridderrennet -talvilajien 
tapahtumaviikko
Kansainvälinen Ridderrennet -talvilajien tapahtumaviikko jär-

jestetään ensimmäistä kertaa Vuokatissa 15.–22. tammikuu-
ta 2012. Alppihiihdon, lumilautailun ja maastohiihdon har-

rastajille suunnatun tapahtuman konsepti on lähtöisin 
Norjan Beitostölenistä, jossa Ridderweek-tapahtuma 

on järjestetty jo 48 kertaa.
Tapahtumaviikon aikana on mahdollisuus oppia li-

sää lajien tekniikkaa ja osallistua kilpailuihin oman 
vammaryhmäsi sarjassa. Iltaisin on tarjolla sosiaa-

lista ohjelmaa. Tapahtuman järjestelyistä vastaa 
Vuokatin Urheiluopisto yhdessä Vuokatinrintei-
den kanssa.
Aikataulu: alppilajit 16.–18.1., 
maastohiihto 17.–20.1.
Lisätiedot: www.vuokatti4all.org.

Nuoren Suomen Kasva 
urheilijaksi -testit kertovat 
millainen urheilija olet

Nuori Suomi on kehittänyt yhteistyössä asiantuntijoi-
den kanssa 11–15-vuotiaiden urheilijoiden vahvuuksia 
ja kehityshaasteita mittaavat ominaisuus- ja elämänryt-
mitestit. Yksilölliset, kannustavat ja harjoittelua ohjaa-
vat testipalautteet sekä oman kehityksen seurantamah-
dollisuus antavat kilpaurheilusta innostuneelle nuorelle 
edellytykset kasvaa hyväksi urheilijaksi.
Testit sopivat tietyin sovellutuksin myös erityistukea 
tarvitseville urheilijanaluille.
– Kun luodaan oikeanlaiset olosuhteet ja tehdään pieniä 
sovelluksia, niin ominaisuustesti sopii aivan hyvin näkö-
vammaisille ja kehitysvammaisille sekä tietyin rajauksin 
myös liikuntavammaisille urheilijoille, VAU:n nuorisotoi-

minnan suunnittelija Tuomas Törrönen arvioi.
Myös Liikuntakeskus Pajulahdessa opiskeleva Paulina 
Mertanen on tutkinut opinnäytetyössään Kasva urheili-
jaksi -ominaisuustestien soveltuvuutta erityistukea tar-
vitseville nuorille. Hänen tutkimuksensa tulokset olivat 
samankaltaisia Törrösen arvion kanssa: testit ovat suu-
relta osin sovellettavissa.
Nuorten vammaisurheilijoiden saavuttamat testitulok-
set eivät useilta osin ole vertailukelpoisia ns. vammat-
tomien urheilijoiden tulosten kanssa, mutta se ei ole-
kaan testistön pointti. Oleellista on, että testien avulla 
voi seurata omaa kehittymistään.
Testit löytyvät osoitteesta www.kasvaurheilijaksi.fi.
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KUVAT: SOISALON SEUTU

Lumilauantai on koko perheen liikuntatapahtuma, jossa jokainen voi liikkua mieleisel-
lään tavalla lumella lasketellen, hiihtäen tai pulkkaillen. Sastamalan Ellivuori, Porvoon 
Kokonniemi ja Rovaniemen Ounasvaara tarjoavat mahdollisuudet kelkka- ja pys-
tylasketteluun, pulkkalaskuun tai muuten vain ulkoiluun. Leppävirran Ve-
sileppiksessä hiihdetään, liikutaan jäällä sekä ulkoillaan monipuolisissa 
merkeissä. Päivän päätteeksi voi pulahtaa Vesileppiksen kylpylään. Ta-
pahtumat ovat avoimia kaikille. Tapahtumissa on oiva mahdollisuus 
tutustua muihin perheisiin ja rupatella mukavia tulen äärellä oman 
aikataulun mukaan.
Lasketteluopetusryhmät Ellivuoressa, Kokonniemessä ja Ounasvaa-
ralla ovat ensisijaisesti tarkoitettu ensikertalaisille lapsille ja opetus-
ryhmiin tulee tehdä ennakkovaraukset. Lapsella on oltava rinteessä 
mukana oma lasketteleva avustaja, joka saa myös ohjausta.
Ilmoittaudu oman paikkakuntasi vastuuvetäjälle hyvissä ajoin! 

Lumilauantai kutsuu 
koko perheen liikkumaan!

Anne Mäki, anne.maki@invalidiliitto.fi, puh. 044 765 0633
Antti Tulasalo, antti.tulasalo@kvtl.fi, puh. 020 7718 306

VAU:n Talviliikuntapäivä
Jarno Saapunki, jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi, 
puh. 040 737 5882, Kalle Jokinen, kalle.jokinen@invalidiliitto.fi

Rilla Aura-Korpi, info@sokeainlastentuki.com, puh. 040 521 1693
Jaana Engblom, jaana.engblom@nkl.fi, puh. 050 591 8167

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

Yhteistyössä: Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU ry, Malike, Kehitysvammaisten tukiliitto ry, 
Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA, In-
validiliitto ry, Sokeain lasten tuki ry, Jaatinen, vam-
maisperheiden monitoimikeskus ry, Nuorisoyhteis-
työ Seitti, Sokeain Lasten Tukisäätiö

Lauantai 4.2. klo 10.00–15.00  
Ounasvaara, Rovaniemi 

Lauantai 11.2. klo 10.00–15.00  
Ellivuori, Sastamala

Lauantai 17.3. klo 10.00–15.00  
Vesileppis, Leppävirta

Lauantai 4.2. klo 10.00–15.00  
Kokonniemi, Porvoo

Ilmoittautumisen yhteydessä on kerrottava laskijan ja avustajan nimi, 
osallistuvien perheenjäsenten lukumäärä, yhteystiedot, puhelinnu-
merot ja sähköpostiosoite, pystylaskijan pituus/paino ja monon nro 
tai kelkkalaskijan pyörätuolin istuimen leveys, kuvaus vammasta/
avustuksen tarve, aikaisempi laskettelukokemus Kokonniemeä, Elli-
vuorta ja Ounasvaaraa varten, lupaus valo-/videokuvaamiseen/haas-
tatteluun ja muut sellaiset seikat, jotka ohjaajien on hyvä tietää.
Tapahtumat ovat vammaislaskijoille maksuttomia. Muut perheenjä-
senet kustantavat lasketteluun tarvittavat väline- ja hissilippukulunsa 
Ellivuoressa, Kokonniemessä ja Ounasvaaralla itse. Mukaan voi toki ot-
taa myös omat välineet.
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TEKSTI JA KUVAT: AIJA SAARI

Special Olympics -perheleiriltä 
haettiin ideoita arkeen

Vipanat liikkuvat

Special Olympics -perheleiri toteutui syys-lokakuun 
vaihteessa Pajulahdessa vaihtelevassa syyssäässä, 

kun perjantain helteestä hypättiin lauantain pipoihin 
ja hanskoihin. Mukana oli runsaat kolmekymmentä 

perheleiriläistä pääosin eteläisestä Suomesta.

– Special Olympics -perheleirin tar-
koituksena oli tarjota ideoita per-
heen yhteiseen liikuntaan, tutustut-
taa Special Olympics -toimintaan ja 
käynnistää ”motoasemien” suunnit-
telutyö. Leirin tavoitteet täyttyivät 
enemmän kuin hyvin, arvioi VAU:n 
toimialapäällikkö Aija Saari. 
Perheet liikkuivat koko viikonlopun 
yhdessä osallistuen motoasemille, 
Sporttitorille, perheuintiin, fillaripa-
jaan ja yhteisiin illanviettoihin. Par-
haiksi arvioitiin Pajulahden ja Mali-
ken fillaripaja sekä Sporttitori. 
– Saatiin kivoja ideoita, mutta voi kun 
näitä vielä saataisiin perheemme ar-
keen, mietti Mervi Hendunen Lap-
peenrannasta.
Se, että myös perheen muut lapset 
viihtyivät, oli mukava lisäbonus. Vain 
hieman enemmän yhteistä aikaa 
keskusteluihin muiden vanhempien 
kanssa jäätiin kaipaamaan. 
VAU:n järjestämä Special Olympics 
-perheleiri oli lajissaan ensimmäinen 
Suomessa.
– Nyt vasta opeteltiin ja seuraavan 
kerran ollaan parempia. Jatkoa siis 
seuraa, lupaa Saari. 
Ohjauksesta vastasivat ruotsinkieli-
set AMK-liikunnanohjaajaopiskelijat 
Arcadasta  ja heidän apunaan toi-
mivat Special Olympics -urheilijat eli  
ALPs-ohjaajat. ALPs tulee englanti-
laisesta nimestä Athlete Leadership 
Program, jossa koulutetaan urheili-
joista Special Olympics -viestin lähet-
tiläitä. Leiriyhteistyössä olivat muka-
na  Arcada, Liikuntakeskus Pajulahti, 
Malike ja FDUV..

Mervi Hendunen 
Lappeenrannasta 
luotsasi perhelei-
rillä oman 13-vuo-
tiaan tyttärensä 
Ainomaarian lisäk-
si ystäväperheen 
samanikäistä ty-
tärtä Inkaa (kuvat 
ylhäällä ja vasem-
malla). 



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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VIPANAVINKKI

TEKSTI: AIJA SAARI
PIIRROS: PETTERI TIKKANEN

Lakanalentopallon pelaamiseen tarvitaan kaksi lakanaa, 
sulkapalloverkko ja lentopallo. Pelin idea on yksinkertai-
nen. Joukkueen on syötettävä ja otettava pallo haltuun 
lakanalla. Joukkue saa pisteen, jos vastustaja ei saa palloa 
haltuun.
Aloita totuttelemalla pomputteluun vain oman joukku-
een voimin. Peliä voi pelata myös ilman verkkoa siten, että 
joukkueet joutuvat liikkumaan koko salissa tai rajatulla alu-
eella. Peliä voi pelata sisätilojen lisäksi ulkona ja esimerkiksi 
uima-altaassa.
– Peli kehittää silmä-käsikoordinaatiota ja 
yhteispeliä. Lisäksi peli on helppo 
käynnistää ja hauskaa, kertoo 
vinkin laatija Antti Rusi.

Special Olympics -uimarit 
kokeilivat lakanalentopal-
loa Pajulahdessa Special 
Olympics -perheleirillä.

Narupallo on kevyt pallo, jonka voi sujauttaa sukka-
housun jalkaterään tai verkkopussiin. Myös ohueen 
hedelmäpussiin sujautetusta ilmapallosta voi tehdä 
narupallon. Pallo asetetaan roikkumaan ylhäältä tai 
kiinnitetään pyörätuoliin, tuoliin tai vyötärölle, jolloin 
sitä voi potkia. Pallon koosta ja painosta riippuen sitä 
voi pomputella yksin tai kaksin, mailalla tai ilman. Vyö-
täröltä sukkahousun jalkaterässä roikkuvasta tennis-
pallosta saadaan hauska keilaleikki koko perheelle: 
kuka kaataa eniten riviin asetettuja tyhjiä limupulloja? 
Tyyli on vapaa!

Vipanavinkki
 sisältää ideoita kotona 

leikkimiseen ja perusliikun-
taan. Vinkit oppaasta Leikin 

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

osoitteesta 
www.vammaisurheilu.fi.

Pomputtelua 
narupallolla

TEKSTI: ANTTI RUSI
KUVA: AIJA SAARI

Lakanalentopallo
OHJAAJAVINKKI
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Salla Munukka ja Josetta Korhonen vastaanottivat opinnäytetyöstipendin VAU:n 
Aija Saarelta ja Piia Korvelta sekä SoveLi:n Reetta Kettuselta.

Uusi opinnäytetöiden 
stipendijärjestelmä sai 
innostuneen vastaanoton

lapsille” ja Lauri Ruokorannan liikuntape-
dagogiikan pro gradu -tutkielmalle ”Gol-
fia erityisryhmille – laadullinen tapaustut-
kimus nuorille suunnatusta golf-kurssista”.
Korhosen ja Munukan työ voi toimia hy-
vänä esimerkkinä myös muiden liikunta-
paikkojen arviointiin. Arvioinnissa otetaan 
kehitysvammaisen lapsen tarpeet esil-
le laaja-alaisesti. Ruokorannan työ käsitte-
lee erityisesti motoristen taitojen oppimis-
ta ja lajinomaista hallintaa. Erityisliikunnan 
näkökulmaa laajentaa erityispedagogiikan 
tiedon oppimisvaikeuksista yhdistäminen 
liikuntataitojen oppimiseen.
Kunniamaininta annettiin Kaisa Kun-
narille pro gradu -opinnäytetyöstä ”Lii-
kuntarajoitteinen oppilas yleisopetuk-
sen liikuntaryhmässä”. Opinnäytetyö on 
tehty Jyväskylän yliopiston kasvatustie-
teiden tiedekunnassa. Työssä tulee esil-
le laaja-alaisesti inkluusion edistäminen 
ja käytännön toteuttaminen luokanopet-
tajan työssä. Aihe on varsin ajankohtai-
nen lähikoulu-periaatteiden toteutumisen 
kannalta. Yksilölliset ratkaisut liikunnan-
opetuksessa antavat ideoita myös muille 
opettajille ja ohjaajille inkluusion toteutta-
miseen.

Seuraavat stipendit 
jaetaan vuonna 2013
Lähetetyt opinnäytetyöt koskivat vam-
maisurheilua, soveltavaa liikuntaa, liikun-
takasvatusta ja -pedagogiikkaa, liikunnan 
sosiologiaa, liikuntasuunnittelua, esteettö-
myyttä tai soveltavaan liikuntaan liittyvää 
teknologiaa. Mukana oli eri koulutusasteil-
la tehtyjä opinnäytteitä. 
Valinnassa painotettiin ensisijaisesti käy-
tännön sovellettavuutta ja hyödynnettä-
vyyttä käytännössä. 
 – Kaikki mukana olleet opinnäytetyöt tuo-
vat omalta osaltaan arvokasta tietoa käy-
tännön kentälle. Aiheiden erilaisuuden 
kannalta töiden paremmuusjärjestykseen 
järjestäminen oli vaativaa, kertoo VAU:n 
koulutuskoordinaattori Piia Korpi.
VAU:n ja SoveLi:n yhteinen stipendijärjes-
telmä palkitsee jatkossakin ansioituneita 
opinnäytetöitä. Stipendejä voivat hakea 
kaikkien sellaisten alojen opiskelijat, joi-
den opinnäytetyö käsittelee vammaisur-
heilua ja -liikuntaa, soveltavaa liikuntaa ja 
liikuntakasvatusta tai terveyttä edistävää 
liikuntaa. Seuraavan kerran opinnäytetyös-
tipendejä jaetaan vuoden 2013 Liikunta-
maassa..

KUVA: LAURI JAAKKOLA

Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry ja Soveltava 
Liikunta SoveLi ry jakoivat en-
simmäistä kertaa soveltavaa 
liikuntaa ja vammaisurhei-
lua koskeville opinnäytetöil-
le stipendejä. Stipendit jaet-
tiin Apuväline, Hyvinvointi & 
Koti 11 -messujen yhteydessä 
Tampereella.

VAU:n ja SoveLi:n kehittämän stipendijär-
jestelmän tavoitteena on levittää tietoa 
kiinnostavista opinnäytetöistä, innostaa 
opiskelijoita aiheiden pariin, kehittää ruo-
honjuuritason käytäntöjä ja parantaa lii-
kunnan saavutettavuutta. Tänä vuonna sti-
pendin hakijoille järjestettiin avoin haku ja 
hakemuksia tuli yhteensä 21. Näistä valit-
tiin kolme palkittavaa opinnäytetyötä.

Puhuva 
pistelaskujärjestelmä 
näkövammaisille 
keilaajille
500 euron stipendin sai Marika Koivis-
ton ylempi amk-päättötyö ”Puhuva piste-
laskujärjestelmä näkövammaisille keilaajil-
le”. Tässä kehittämistutkimuksessa pyritään 
parantamaan näkövammaisen henkilön 
mahdollisimman itsenäistä selviytymistä 
lajissa muiden aistien ja teknisten sovellu-
tusten avulla. Työ on käytännönläheinen 
ja levitettävissä laajempaan käyttöön lajia 
harrastavien henkilöiden kesken. Ratkai-
sun soveltuvuutta arvioidaan monialaisesti 
IVA-arvioinnin menetelmin. IVA tarkoittaa 
Ihmiseen vaikuttavien terveys- ja hyvin-
voinnin tekijöiden arviointia. Tutkimukses-
sa tuodaan esille myös aiheeseen liittyviä 
ja selkeästi kohdennettuja jatkotutkimuk-
sen aiheita.
250 euron stipendit jaettiin kahdelle tutki-
mukselle: Josetta Korhosen ja Salla Mu-
nukan amk-päättötyölle ”SmartUs for all!! 
SmartUs -interaktiivisen leikkipaikan sovel-
tuvuus 6–9-vuotiaille kehitysvammaisille 
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Ahos-säätiö jakoi 
koulutusapurahoja vuodelle 2012

Suositut Sherborne
-koulutukset 2012
Sherborne on liikunnan täydennyskoulutusta liikunnanohjaajille, 
erityisryhmien ohjaajille sekä kasvatusalan ammattilaisille. Veronica 
Sherbornen kehittelemä liikuntamenetelmä eli SDM (Sherborne 
Developmental Movement) on kokonaisvaltainen harjoitusmene-
telmä, joka tukee monipuolisesti motoriikan ja sosiaalisten taitojen 
kehittymistä.
SDM-menetelmä on alun perin kehitetty kehitysvammaisten lasten 
ja aikuisten tarpeisiin, mutta monipuolisuutensa ja muunneltavuu-
tensa ansiosta sitä käytetään laajasti sekä yleis- että erityisopetuk-
sessa niin kouluissa kuin päivähoidossakin. Menetelmä soveltuu hy-
vin myös aikuisten ja iäkkäiden liikuntaan.
VAU järjestää SDM-perus- ja jatkokursseja tilauksesta.
Lisätiedot: 
Aija Saari, puh. 040 506 4208,
aija.saari@vammaisurheilu.fi.

2012 peruskurssit
11.–12.2. Helsinki 
(Ammattikorkeakoulu Arcada)
Ilmoittautumiset 27.1. mennessä: piia.korpi@vammaisurheilu.fi
Peruskurssi on suunnitteilla myös Reisjärvelle viikolla 8.

Ahos-ideat 
jakoon 
-miniseminaari 
Helsingissä 7.2.
Ahos-ideat jakoon -miniseminaari 
järjestetään toista kertaa 7. helmi-
kuuta 2012 klo 12.00–16.00 Hel-
singissä (SLU-talo, 2. krs., Radioka-
tu 20). Seminaari sisältää VAU:n 
kautta Ahos-tukea saaneiden 
vammaisurheilijoiden, koulutta-
jien ja valmentajien matkakerto-
muksia kuvina ja tarinoina. Tilai-
suus on maksuton.
Tavoitteena on jakaa opittua 
myös muille kiinnostuneille. Tu-
tustu ohjelmaan VAU:n verkko-
palvelussa (www.vammaisurhei-
lu.fi). Kahvitarjoilu.
Ilmoittautumiset 3.2. mennessä 
ja lisätiedot: VAU, Aija Saari, 
aija.saari@vammaisurheilu.fi, 
puh. 040 506 4208.       

Ahos-säätiö on lokakuun lopussa 
päättyneessä haussa jakanut apura-
hoja yhteensä 22 876 euron arvosta. 
Apurahaa ovat tällä kertaa saaneet 
kaikki hakeneet. Säätiön hallitus pää-
tyi kuitenkin korottamaan Lontoon 
paralympialaisiin opintomatkalle 
lähtevien omavastuuta muita haki-
joita enemmän. 

Vuoden 2011 toiset 
apurahapäätökset
VAU:n oto-kouluttat, opintomatka 
EUCAPA 2012 -konferenssiin Irlantiin, 
haettu 18 200 euroa  -20 %:n omavas-
tuuosuus, myönnetään 14 560 euroa.
Jarno Jokela, pyörätuolitanssin opin-
tomatka Hollantiin, haettu 752 euroa 
-20 %:n omavastuuosuus, myönne-
tään 602 euroa.
Timo Pyykkönen, pyörätuolitans-
sin opintomatka Hollantiin, haettu 

700 euroa -20 %:n omavastuuosuus, 
myönnetään 560 euroa.
Juha-Pekka Konttinen, Suvi Aho, 
Elina Holopainen, Petri Räbinä, Har-
ri Lindblom, Sami Övermark ja Han-
nele Pöysti, vammaisurheilun koulu-
tusmatka Lontoon paralympialaisiin, 
haettu 10 100 euroa, myönnetään à 
1 000 euroa muille paitsi Konttiselle 
1 154 euroa eli yhteensä 7 154 euroa.

Mikä Ahos-apuraha?
Ahos-apurahoja jakaa Suomen Pu-
naisen Ristin (SPR) hallinnoima 
Ahos-säätiö. Ahos-apurahaa voidaan 
myöntää VAU:n piirissä toimivalle oh-
jaajalle, valmentajalle, kouluttajalle 
tai urheilijalle kotimaisiin tai ulkomai-
siin opintoihin. Apurahaa ei myön-
netä urheilijan omaan valmentautu-
miseen. Etusijalla ovat hakijat, jotka 
eivät sosiaalisista ja/tai taloudellisista 

syistä ilman apurahaa pystyisi osallis-
tumaan koulutukseen, eivät ole saa-
neet Ahos-säätiöltä apurahaa aikai-
semmin tai joilla edellisen apurahan 
saamisesta on kulunut pidempi aika 
sekä joilla itsellään on liikkumis- ja/
tai toimimiseste tai jokin pitkäaikais-
sairaus.
VAU:n koulutustyöryhmä vastaan-
ottaa hakemukset ja tekee saajis-
ta esityksen Ahos-säätiölle. Hakijan 
omavastuu on yleensä 20 prosenttia 
haetusta summasta. Ahos-apurahan 
haku on kaksi kertaa vuodessa: hel-
mi- ja lokakuun mennessä. Hakulo-
make löytyy VAU:n verkkopalvelus-
ta (www.vammaisurheilu.fi/fin/vau/
koulutus/ahos-apuraha).
Lisätiedot: Aija Saari, puh. 040 506 
4208, aija.saari@vammaisurheilu.fi.
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Inkluusion metsästys 
toi Saarelle tohtorinhatun

Vastaväittäjä: 
Kerrankin ruohonjuuritason inkluusiota
Aija Saaren vastaväittäjä, yhteiskuntatieteiden tohtori, dosent-
ti Antti Teittinen kiitteli Saaren väitöskirjaa tuiki tärkeäksi koke-
mansa inkluusiokeskustelun laajentamisesta yhteiskunnan eri 
osa-alueille. Teittisen mukaan Saari onnistui myös ansiokkaasti 
yhdistämään niin sanotut mikro- ja makrotason ilmiöt.
– Kerrankin oli sitä inkluusion ideologiaa pyritty tuomaan nä-
kyviin myös ruohonjuuritasolla. Se on erittäin tervetullut asia 
inkluusiokeskusteluun, Teittinen totesi.
Teittinen toivoi Saarelta hieman lisää tutkimuksen etnografisen 
materiaalin, kuten kenttätyöjakson aikana kirjoitettujen havain-
topäiväkirjojen hyödyntämistä. Se olisi tuonut tutkimusta yhä lä-
hemmäs mikrotasoa, ruohonjuurikokemusta.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: NINA JAKONEN

Seitsemän vuotta on pitkä aika tehdä väitöskirjaa työn 
ohessa. Tuore liikuntatieteiden tohtori Aija Saari sai 
havaita kaikille avoimen liikuntakulttuurin toteutumi-
sen olevan vielä sitäkin pidemmän matkan takana.

Saari tutki väitöskirjassaan ”Inkluu-
sion nosteet ja esteet liikuntakult-
tuurissa – Tavoitteena kaikille avoin 
liikunnallinen iltapäivätoiminta” mu-
kaan pääsyn ongelmaa lasten liikun-
takerhoissa. Määränpäänä on lyhyes-
ti ilmaistuna tasa-arvo, kaikille avoin 
toiminta, johon myös erityistukea 
tarvitsevat voivat osallistua.
Kysymys ei kuitenkaan ole aivan niin 
yksinkertaisista asioista kuin että 
vammaisia lapsia mekaanisesti siir-
rettäisiin mukaan yleisiin kerhoihin. 
Tullaan Saaren väitöskirjan pääkäsit-
teen, inkluusion, äärelle.
– Inkluusio on toisin tekemistä, joka 
ei kuitenkaan vaadi niinkään käytän-
nön toimintojen muutosta kuin ajat-
telutavan muutosta, Saari selittää.
Parhaiten asiaa voi lähestyä esimer-
killä, johon Saari törmäsi väitöskirjaa 
tehdessään. Hän löysi pienen kylä-
koulun pihalta liikuntakerhon, jossa 

oli mukana kerholaistyttö, joka erot-
tui muista kömpelyydessään ja lap-
sekkuudessaan. Tyttö vetäytyi hel-
posti toiminnan ulkopuolelle, mutta 
ohjaaja ja etenkin muut kerholaiset 
olivat tästä huolimatta aktiivisesti ot-
tamassa häntä mukaan peleihin ja 
leikkeihin.
Ohjaaja ei Saaren haastattelussa täy-
sin edes tiedostanut tytön ”erilai-
suutta” ja muut koulukaverit pitivät 
hänen mukana oloaan täysin luon-
nollisena asiana. Inkluusio – yhdes-
sä toimiminen ja yhteenkuuluminen 
– on parhaimmillaan tämänkaltaista 
positiivista värisokeutta.
– Inkluusiota lähdin vuonna 2004 
väitöskirjaani aloittaessani etsimään, 
mutta mitä löysinkään, aloittaa Saari.

Asennemuuri vastassa
Saaren tutkimista liikunnallisen il-
tapäivätoiminnan kehittämisavus-

tusta saaneista hankkeista yli puolet 
(49/87) ilmoitti hakemuksessaan ai-
kovansa toteuttaa palveluja erityis-
tä tukea tarvitseville lapsille. Näistä 
hankkeista 39 raportoi lopulta saa-
neensa mukaan erityisryhmiin kuu-
luvia lapsia. Näistä lapsista kuitenkin 
vain murto-osa oli vammaisia lapsia.
Kenttävaiheessa Saari havainnoi yh-
deksää yleistä kerhoa, joista lähes 
kaikki täyttivät inkluusion edellytyk-
set, mutta silti vain yhdessä oli mu-
kana vammainen lapsi. Saari joutui 
odottamattoman tilanteen eteen: 
edellytyksiä inklusiiviselle toimin-
nalle oli olemassa, mutta vammaiset 
lapset eivät joko löytäneet mukaan 
toimintaan tai heidän vanhempansa 
eivät halunneet heitä sinne mukaan 
päästää.
Saaren tutkimusten edetessä hän 
löysi asenteellisia muureja sekä vam-
maisten lasten vanhempien että lii-
kuntatoiminnan järjestäjien taholta. 
Inkluusion esteet osoittautuivat mer-
kittävämmiksi tekijöiksi kuin inkluu-
sion nosteet. 
Erityisliikunnan kerhot ovat edelleen 
useimmille se luontaisin vaihtoeh-
to sen sijaan, että vammaiset lapset 
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liikkuisivat samoissa ryhmissä muiden 
kanssa. Välivaihe matkalla inkluusioon 
uhkaakin osin jäädä pysyväksi olotilaksi.
– Onko erityisliikunnan yhtenä tarkoi-
tuksena tehdä itsensä tarpeettomaksi, 
kysyi vastaväittäjä, dosentti Antti Teitti-
nen Kehitysvammaliitosta Saarelta väi-
töstilaisuudessa.
– Nyt, arvoisa vastaväittäjä, taidetaan 
olla asian ytimessä. Matalan kynnyksen 
erityisliikuntaryhmät voivat toimia väy-
länä ja porttina kohti kaikille avointa toi-
mintaa ja yleiskerhoja, Saari vastasi.
– Tätä retoriikkaa käytetäänkin paljon, ja 
myös rahoituksen saamiseksi, mutta sen 
toteutumisen eteen ei aina tehdä kovin-
kaan paljoa, hän jatkoi..
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Kuntoillen TEKSTI: LAURI JAAKKOLA

Raisiolaiselle Arja Kauppiselle kuntoliikun-
ta on luonnollinen osa päivä- ja viikkorytmiä, 
mutta vasta kuntokortin täyttäminen osoitti, 
miten paljon ja monipuolisesti hän todellisuu-
dessa liikkuukaan.
– Liikun joka päivä. Kävelen työmatkat men-
nen tullen, pelaan sählyä, jumppaan ja käyn 
kuntosalilla, Kauppinen luettelee.
– Liikunta on kaiken A ja O. Sen avulla pysyy 
paino kurissa. Minulla on ollut kovin huonot 
polvet, mutta kun olen liikunnan avulla pys-
tynyt pudottamaan painoa, niin polvia ei särje 
enää, hän sanoo.
Kauppinen asuu Nallin asuntolassa, jonka hen-
kilökunta on kannustanut häntä liikuntahar-
rastuksissa. Naapurin Ismosta Kauppinen saa 
usein kävelykaverin ja raisiolaiset käyvät po-
rukalla maanantaisin Naantalissa pelaamassa 
sählyä Killin Kehitysvammaisten Tuki ry:n vuo-
rolla.

Kilpailuhenkistä kuntoliikuntaa
Vesa Mankinen on paitsi itse aktiivinen kun-
toliikkuja myös huolissaan muiden kuntalais-
ten liikkumisesta. Siksi hän onkin näreissään 
Vähänkyrön kunnalle, joka ei ole enää viime 
vuosina teettänyt edes kuntokortteja kannus-
taakseen kuntalaisia liikkumaan.
– Ei luulisi olevan rahasta kiinni muutaman sa-
dan kortin tekeminen. Olen asiasta morkannut 
kuntaa ja kirjoittanut paikallislehteenkin, mut-

ta mitään ei ole tapahtunut, Mankinen manaa.
Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry:n jäsenis-
töön kuuluva Mankinen on ilmeisen kilpailu-
henkinen entinen pesäpalloilija. Hän osallistui 
VAU:n Kuntokuuhun ja paikallisen lehden kun-
toilukampanjaan osin palkintomahdollisuuk-
sien innoittamana. Vuoden reserviläiskuntoi-
lijan titteliä Mankinen tavoittelee kävelemällä 
lähes joka päivä 16 kilometrin lenkin.
Kävelyn lisäksi Mankinen käy myös kuntosalil-
la ja jumpassa sekä pelaa lentopalloa.
– Käyn pelaamassa diabeetikkojen vuorol-
la, vaikka en itse ole diabeetikko. Heillä ei ol-
lut riittävästi pelaajia ja he bongasivat minut 
lenkkipolulta. Viitisen vuotta olen nyt pelan-
nut, Mankinen kertoo.

”Syntyy kannustava kokemus”
Terttu Lepistö liikkuu monipuolisesti pitääk-
seen kivut ja säryt sekä astman kurissa, mut-
ta on saanut huomata liikunnan olevan myös 
kohtuullisen koukuttavaa toimintaa.
– Teen jopa noin kymmenen kilometrin käve-
lylenkkejä. Ne voivat välillä vähän rasittaa jal-
koja, mutta heti jos ei noin joka toinen päivä 
pääse kävelemään, niin sitä alkaa kaivata, Vam-
malan Invalideihin kuuluva Lepistö toteaa.
Syyskuun Kuntokuu on Lepistön kannalta lii-
kunnallisesti sikäli sopiva, että silloin kävely-
retket voi tehdä päällystettyjen teiden sijaan 
nivelystävällisessä metsämaastossa sienestä-
en ja marjastaen.
Lepistö on osallistunut Kuntokuuhun aiem-
minkin ja pitää sitä hyvänä konseptina.
– Siitä syntyy sellainen kannustava kokemus. 
Liikun paljon muutenkin, mutta tästä tulee sel-
lainen tunne, että sitä pidetään yhteiskunnalli-
sestikin tärkeänä, että ihmiset liikkuvat..
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Kuntokuu kannusti liikkumaan 
syksyiseen luontoon

Syyskuussa vietettiin vuoden toista VAU:n Kuntokuuta. Kuukauden 
ajan täytettävä kuntokortti on toimiva kannustin, jonka avulla liik-
kuja voi mitata harrastamisaktiivisuuttaan.
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Talviliikuntapäivä 
Rovaniemen 

Ounasvaaralla

Helmikuu, 
Kuntokuu!
Helmikuussa liikutaan ja kuntoillaan 
jälleen urakalla, sillä kuukausi on ni-
metty VAU:n Kuntokuuksi. Tavoitteena 
on saada ihmiset liikkumaan ja seuraa-
maan omaa liikkumista.
Kuntokuu on VAU:n harrasteliikunta-
tuote, joka antaa liikkujalle työkalun 
oman liikkumisen seuraamiseen. Kun-
tokuun kuntokortin täyttäminen mo-
tivoi liikkumaan ja seuraamaan omia 
liikuntatottumuksia kunto- ja terveys-
liikunnan kannalta. Suomalaiset liikun-
tasuositukset suosittavat liikkumaan 
reippaasti vähintäänkin 2,5 tuntia vii-
kossa ja tekemään lihaskuntoharjoit-
teita kahdesti viikossa (lähde: UKK ins-
tituutti).
Kuntokuuhun voi osallistua kuntokor-
tilla, johon kerätään liikuntasuorituk-
sista merkintöjä. Palauttamalla Kun-
tokuun kuntokortin liikkuja osallistuu 
arvontaan ja saa osallistumistarran, 
jonka voi liimata Kuntokuu-diplomiin. 
Kuntokuuhun osallistuneiden kesken 
arvotaan lahjakortteja sekä muita lii-
kunnallisia palkintoja.
Kuntokuun materiaalitilaukset: 
Tiina Siivonen, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi, 
puh. 040 833 4869.
Lisätiedot: Teemu Lakkasuo,
puh. 040 565 1001,
teemu.lakkasuo@vammaisurheilu.fi, 
www.vammaisurheilu.fi.

Kuntokuu-reppu
Kerttu Tainio, Kotka
Marita Jokinen, Turku
Tomi Pekanoja, Rauma
Santeri Toivanen, Käsämä
Riina Rantanen, Alavus
Paula Helorinne, Tampere
Erkki Marin, Tornio
Pirkko Alapaattikoski, Hapuoja
Kerttu Alatorvinen, Sodankylä
Erkki Tohmo, Kouvola

Leo Peippo, Simpele
Hannu Jokinen, Heinola
Eero Dahlman, Vantaa
Anni Laatunen, Forssa
Maire Åkerman, Kokkola
Mirja Siipola, Suonenjoki

SOLIA:n lahjakortti
Pentti Koivunen, Karkkila
Pirjo Koskinen, Helsinki
Vilja Mielonen, Lappeenranta

Tiina Leppänen, Joensuu
Toni Heinilä, Forssa

Intersport-lahjakortti
Maija Illikainen, Ranua
Aune Kulmala, Sastamala
Aki Meronen, Forssa
Kirsti Iivonen, Hyvinkää
Riitta Puttonen, Suolahti

Kuntokuu-arvonta
Kuntokuun kuntokortteja palautui VAU:n toimistolle yli 600. Osallistujien kesken 
arvottiin erilaisia palkintoa. Onnetar suosi seuraavia:

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää Talviliikun-
tapäivän lauantaina 4. helmikuuta 2012 Rovaniemen Ounasvaa-
ralla. Päivän teemana on Lumilauantai-ulkoliikuntatapahtuma, 
jossa on mahdollisuus tutusta hiihtoon, lasketteluun, lumiken-
käilyyn ja muihin talviliikuntamuotoihin. Paikalla on kokeiltava-
na talviliikunnan apuvälineitä, kuten laskettelu- ja hiihtokelkkoja.
Tapahtumassa on tarjolla maksutonta lasketteluopetusta ja 
myös erityislaskijoiden välineet ovat maksuttomia. Paikkoja ope-
tukseen on rajoitetusti, joten ilmoittaudu ajoissa.
Talviliikuntapäivä on kaikille avoin ja maksuton tapahtuma. Ta-
pahtuma järjestetään yhteistyössä Nuorisoyhteistyö Seitin ja Ro-
vaniemen Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Yli vii-
den (5) henkilön ryhmiä pyydetään ilmoittautumaan etukäteen.
VAU on varannut majoituskiintiön Lapin Urheiluopisto San-
taSportista. Majoituksen hinta on 45,10 euroa/hlö/vrk kahden 
hengen huoneessa. Jokainen majoittuja varaa ja mak-
saa oman majoituksensa itse. Varaukset 3.1. mennessä: 
Tommi Hyvönen, puh. 020 798 4224, tommi.hyvonen@
santasport.fi. Mainitse, että varaat Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta VAU ry:n majoituskiintiöstä, jolloin var-
mistat sopimushinnan.
Ilmoittautumiset 27.1. mennessä ja lisätiedot: 
Jarno Saapunki, puh. 040 737 5882, 
jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi.
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Kuntoillen

Varkauden paikallinen 
liikuntatoimikunta toimii

ja toteuttaa
VAU perustettiin vuonna 2010 ja samaan aikaan käynnisteltiin 
eri puolilla Suomea myös paikallisia liikuntatoimikuntia, joihin 
kutsuttiin mukaan VAU:n jäsenyhdistysten toimijoita, erityis-
liikunnan ohjaajia ja muita paikallisia yhteistyökumppaneita. 

Liikuntatoimikunnat ovat toimineet vapaamuotoisina ja osa on 
jo järjestäytynytkin. Varkaudessa paikallinen liikuntatoimikunta 

on saanut toden teolla myötätuulta toiminnalleen.

Varkauden paikallisen liikuntatoimi-
kunnan aloituskokouksessa VAU:n 
aluetoiminnan suunnittelija Petri 
Räbinä johti keskustelua eteenpäin 
liikunta- ja näkövammaisten edusta-
jien ja erityisliikunnan ohjaajan kans-
sa.
– Porukalla pohdittiin monenlaisia 
yhteistyön keinoja. Puheenaiheeksi 
nousi myös se, miten ryhmät, joihin 
tulisi eri vammaryhmien edustajia, 
saataisiin pysymään pystyssä, vaikka 
väki vähenisikin alkuinnostuksen jäl-
keen, kertoo Räbinä.
Ensimmäisenä syksynä Varkaudessa 
järjestettiin esittelytapahtuma, joka 
keräsi hyvin osallistujia eri vamma-
ryhmistä. Samana syksynä toteutet-
tiin myös tapaaminen, johon oli kut-
suttu Varkauden urheiluseurat ry:n 
edustaja.
– Yhteisesti mietittiin, miten urhei-
luseuroja voitaisiin hyödyntää VAU:n 
paikallistoiminnassa, kertoo paikalli-
nen puuhanainen Kirsti Pennanen, 
joka edusti näkövammaisia.
Se syksy oli alku yhteiselle hyvälle ja 
siitä oli hyvä jatkaa.

TEKSTI: TIINA SIIVONEN
KUVA: KIRSTI PENNASEN KOTIALBUMI

VAU-liikuntaryhmät 
liikuttavat

Varkauden paikallisen liikuntatoi-
mikunnan aloituskokouksessa poh-
dittiin myös rahoitusta: tarvitaanko 
jokin hanke, jonka avulla saadaan 
rahoitusta. Näihin aatoksiin jäätiin, 
kunnes jonkin ajan kuluttua Penna-
nen sai soiton Varkauden urheiluseu-
rat ry:ltä ja häntä pyydettiin töihin 
vammaisliikunnan koordinaattoriksi. 
Pennanen otti pestin vastaan ja koor-
dinaattorina hän hoitaa ohjaaja- ja 
käytännönjärjestelyt sekä tekee kou-
lutussuunnittelua seuroille.
Paikallinen liikuntatoimikunta päätti 
hakea myös seuratukea, jolla se voisi 
tukea VAU-liikuntaryhmien ylläpitoa. 
Tuki myönnettiin ja sen avulla vuo-
den 2011 syyskaudella pyörii VAU-
ryhmät mm. keilailussa, uinnissa/ve-
sijumpassa sekä kuntosalilla. Ryhmiä 
on useita kertoja syksyn aikana ja 
koko lysti maksaa osallistujalle koko 
syksyn ajalta vain 15 euroa. Liikunta-
kortti on mahdollista ostaa VAU-ryh-
miin myös kevään 2012 ajaksi.

Varkauden paikallinen liikuntatoimi-
kunta kokoontuu edelleen.
– Olemme kutsuneet kokouksiin 
muitakin VAU:n vammaryhmiä, mut-
ta he eivät ole tulleet, ihmettelee 
Pennanen.
Mukaan siis mahtuu! Varkautelaiset 
tekivät toiminnasta totta. Tee sinäkin 
ja osallistu mukaan toimintaan! .

Kirsti Pennanen on itsekin aktiivinen 
liikkuja.  Kesäisin matka taittuu mm. 
pyöräillen.
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Paikallista 
toimintaa! 
-seminaari 
Rovaniemellä
Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU ry järjestää maksuttoman 
miniseminaarin vammaisurheilun 
paikallisen toiminnan näkökulmas-
ta perjantaina 3. helmikuuta 2012 
Rovaniemellä, Lapin Urheiluopisto 
SantaSportissa.
Seminaari on tarkoitettu kaikille 
VAU:n jäsenyhdistyksille sekä muille 
paikallisille yhdistystoimijoille, kun-
tatoimijoille, urheiluseuroille ja lii-
kunnanohjaajille.

Alustava ohjelma
09.00 Ilmoittautuminen ja
  aamukahvi
09.30 Seminaarin avaus
 –  VAU tutuksi
10.00 Paikallisten yhdistysten
  puheenvuoro
10.30 Kaupungin liikuntatoimi ja  
  sosiaalitoimi
 –  Liikuntatoimen tukitoimet  
  yhdistyksille
 –  Avustajatoiminta vapaa-  
  ajantoiminnan kannalta
11.00 Seurayhteistyö
 –  Urheiluseurojen näkökulma  
  vammaisurheiluun
11.40 SantaSport
 –  Näkökulma esteettömyyteen  
  ja soveltavaan liikuntaan
12.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00 Vammaisurheilu tutuksi 
  -työpaja
 –  Tutustutaan vammaisurhei- 
  lun erityispiirteisiin ja lajeihin
 –  Soveltavan liikunnan apuvä- 
  linetoiminta SOLIA:n väline- 
  kokeiluja
16.00 Koulutus päättyy

Seminaari on maksuton. Ilmoittau-
du ajoissa, sillä paikkoja seminaariin 
on rajoitetusti.
Ilmoittautumiset 20.1. mennessä 
ja lisätiedot: Jarno Saapunki, 
puh. 040 737 5882, 
jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi.

Tule mukaan VAU:n paikalliseen 
liikuntatoimikuntaan!
VAU on jo kahden vuoden ajan toiminut paikallisesti 20 eri kaupungis-
sa kooten paikalliset jäsenyhdistykset sekä muut aktiiviset toimijat saman 
pöydän ääreen. Näiden yhteistyöverkostojen, VAU:n paikallisten liikunta-
toimikuntien, tehtävänä on lisätä paikallista yhteistyötä ja antaa uusia toi-
mintamalleja ja -ideoita paikallisyhdistyksille, seuroille ja muille aktiivisille 
toimijoille.

VAU:n paikalliset liikuntatoimikunnat ovat itsenäisiä paikallisia yhteistyö-
verkostoja, joiden vetovastuu on VAU:lla. VAU toimii liikuntatoimikuntien 
kokoonkutsujana ja vastaa peruskustannuksista, jolloin paikallisyhdis-
tysten osallistuminen liikuntatoimikunnan toimintaan on täysin ilmaista. 
Liikuntatoimikuntien tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa tapahtumia, 
vaihtaa ideoita, yhdistää ja perustaa liikuntaryhmiä paikallisten toimijoi-
den kesken.

Jos yhdistyksenne tarvitsee yhteistyökumppania, lisää väkeä liikuntaryh-
miin tai haluat itse olla kehittämässä paikallista toimintaa, niin ota yhteyt-
tä lähimpään paikallista liikuntatoimikuntaa vetävään VAU:n aluetoimin-
nan suunnittelijaan tai alueelliseen yhteyshenkilöön.

Eteläinen alue – Pääkaupunki-
seutu, Turku, Lahti, Kouvola-
Kotka, Hämeenlinna
Tiina Siivonen, 
aluetoiminnan suunnittelija, 
Radiokatu 20, 5. krs., 
00240 Helsinki, 
puh. 040 833 4869,
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi 

Läntinen alue – Tampere
Timo Pelkonen, 
aluetoiminnan suunnittelija, 
Kuninkaankatu 8 A 7, 
33210 Tampere, 
puh. 050 596 5015, 
timo.pelkonen@vammaisurheilu.fi

Läntinen alue – Jyväskylä
Nina Peltonen (Jyväskylä), 
oto-liikunnanohjaaja, 
puh. 050 400 1532, 
nina.peltonen@vammaisurheilu.fi

Läntinen alue – Vaasa, Seinäjoki, 
Pori-Rauma, Kokkola
Maarit Kaari (Kauhajoki), 
alueellinen yhteyshenkilö, 
puh. 0400 543 430, 
maarit.kaari@vammaisurheilu.fi

Itäinen alue – Joensuu, Varkaus, 
Kajaani, Kuopio
Petri Räbinä, 
aluetoiminnan suunnittelija, 
Minna Canthin katu 4 C, 3. krs., 
70100 Kuopio, puh. 050 596 5014, 
petri.rabina@vammaisurheilu.fi 

Itäinen alue – Lappeenranta-
Imatra, Mikkeli
Marko Suhonen (Mikkeli), 
alueellinen yhteyshenkilö,
puh. 0400 543 679, 
marko.suhonen@vammais-
urheilu.fi

Pohjoinen alue – Rovaniemi
Jarmo Koivisto (Rovaniemi), 
alueellinen yhteyshenkilö, 
puh. 040 572 2123,
 jarmo.koivisto@vammaisurheilu.fi
Jarno Saapunki (Rovaniemi), 
alueellinen yhteyshenkilö, 
puh. 040 737 5882, 
jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi

Pohjoinen alue – Oulu, Kemi-
Tornio
Sari Kuivas (Oulu), 
alueellinen yhteyshenkilö, 
puh. 0400 285 530, 
sari.kuivas@vammaisurheilu.fi
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Kuntoillen

Shakki 
on tiedettä, 
taidetta ja 
urheilua
Jos valtiovalta jakaisi Ari Tonterin käsityksen näkö-
vammaisten shakin perimmäisestä luonteesta, saisi 
laji runsaasti veikkausvoittovaroja.

pyritään varmistamaan, että nap-
pulat ovat molemmilla laudoilla sa-
moissa paikoissa.
Oman tunnelmansa pelitapahtumiin 
tuo se, että kansainvälisissä peleissä, 
kuten Helsingissä lokakuussa järjes-
tetyissä Pohjoismaiden mestaruus-
kilpailuissa, siirrot ilmoitetaan sak-
saksi. Tämä juontaa lajin historiasta 
aina 1600-luvulta saakka.
– Kaikki pidempään pelanneet osaa-
vat tarvittavan sanaston saksaksi. 
Joskus esimerkiksi näiden PM-kilpai-
lujen yhteydessä ehdotetaan, että 
eikö siirtoja voisi ilmoittaa ruotsiksi, 
mutta se saattaisi tuoda ruotsia äi-

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Näkövammaisten shakissa kummal-
lakin pelaajalla on oma pelilauta. 
Laudan mustat ruudut ovat hieman 
koholla, jotta pelaaja pystyy käsin 
hahmottamaan pelialueen. Pelilau-
dan ruuduissa on reiät ja nappuloi-
den pohjassa tapit, jotta nappulat 
pysyvät paikallaan pelaajan tunnus-
tellessa tilannetta. Mustissa pelinap-
puloissa on pieni piikki tai jokin muu 
piirre, jonka avulla pelaaja erottaa ne 
valkoisista nappuloista.
Kun pelaaja tekee siirron, hän ilmoit-
taa siitä suullisesti. Vastapuolen pe-
laaja tekee vastaavan siirron laudal-
laan ja toistaa sen suullisesti. Näin 

dinkielenään puhuville psykologista 
etua, Suomen joukkueessa pelannut 
Ari Tonteri kertoo.
Riihimäkeläinen Tonteri on osallistu-
nut shakkikilpailuihin 70-luvun puo-
livälistä saakka. Konkari suhtautuu 
lajiin asiankuuluvalla rakkaudella 
ja osaa antaa myös kattavan vasta-
uksen ikuisuuskysymykseen: Onko 
shakki urheilua?
– Mielestäni asiaa voi lähestyä tällai-
sella vertauksella: Kun ihmiset ampu-
vat ilmakiväärillä kesämökillään, niin 
eihän se ole urheilua, vaan huvia. 
Kun joku osallistuu kivääriammun-
nan MM-kilpailuihin ja kamppailee 
muita lajin parhaita vastaan, niin se 
on urheilua, Tonteri sanoo.
– Sama pätee shakkiin. Kilpailutilan-
ne tuo urheilun elementin, hän jat-
kaa.
Mutta shakin typistäminen pelkäksi 
urheiluksi ei Tonterin mukaan tee la-
jille oikeutta. Se on myös tiedettä ja 
taidetta.
– Shakki on sotapeli, jossa strategia 
on tärkeässä roolissa. Shakin taktii-
koista on kirjoitettu myös paljon kir-
jallisuutta.
– Shakin taiteellisuus puolestaan tu-
lee esteettisistä asioista. Peli voi esi-
merkiksi ratketa sellaiseen tilantee-
seen, jossa pelaaja ensin uhraa useita 
tärkeitä nappuloitaan, mutta onnis-
tuu uhrausten ansioista saavutta-
maan matin. Tehokkaat siirrot ovat 
aina kauniita..

Ari Tonterin edusta-
ma Suomen joukkue 
sijoittui kolmanneksi 
näkövammaisten sha-
kin PM-joukkuekilpai-
luissa Helsingissä. PM-
kultaa voitti Ruotsi.

Näkövammaisten shakkilaudan 
mustat ruudut ovat koholla ja 
mustien nappuloiden päässä on 
piikit, joiden avulla ne erottaa val-
koisista nappuloista.
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Vuokraa monipuolinen 
hiihtokelkka talven rientoihin
Perinteistä talviliikunnan apuvälinettä hiihtokelkkaa 
voidaan käyttää eri tarkoituksiin: hiihtoon, luisteluun, 
retkeilyyn…

Hiihdossa hiihtokelkan alla on nor-
maalit hiihtosukset, jotka ovat perin-
teisen koneella tehdyn hiihtoladun 
leveydellä. Sauvoina käytetään nor-
maaleja kilpahiihtosauvoja, koska 
niissä sauvojen sompa on vain toisel-
la sivulla sauvaa, mikä helpottaa sau-
valla itsensä eteenpäin työntämistä 
lumessa. Hiihtokelkkoja on saatavis-
sa kuppi-istuimella ja tasaisella pen-
killä. 
Hiihtokelkkaa voi vetovaljaiden kans- 
sa käyttää mm. ahkion korvikkeena 
tasaisessa maastossa. Jotkut käyt-
tävät hiihtokelkkaa pilkillä käyntiin. 
Korkeassa hangessa hiihtäminen on 
erittäin hankalaa, mutta moottori-
kelkan uria pitkin sillä voi hiihdellä. 
Jos oma jaksaminen epäilyttää, voi 
mukaan pyytää pystyhiihtäjän, joka 
avustaa ylä- ja alamäissä vetovaljai-
den kanssa. 
Valaistuja ja hyvin hoidettuja hiih-
tolatuja on Suomessa tuhansia kilo-
metrejä, joten omille voimille sopiva 
reitti löytyy varmasti. Hiihtoharrastus 
on helpompi aloittaa järven tai me-
ren jäälle tehdyllä ladulla, koska siellä 
harvemmin on hirveän isoja korkeus-
eroja.
Perinteisen hiihdon lisäksi hiihto-
kelkkaa voi käyttää matkaluistelu-
kelkkana. Matkaluistelussa alla olevi-
en suksien tilalle tulee 50 cm pituiset 
retkiluistimet. Hiihtoon verrattuna 
matkaluistelu on paljon helpompaa 
ja vaatii vähemmän voimaa, koska 
kitka on paljon pienempi jäällä kuin 
lumella. 
Tavallisilla hiihtosauvoilla luistelu 
onnistuu ihan hyvin, mutta pitkiä 
matkoja luistelevat käyttävät retki-
luisteluun suunniteltuja teleskooppi-
sauvoja, joiden päässä on pelkästään 
terävä piikki. Suomen Luisteluliiton 

TEKSTI JA KUVAT: JUKKA PARVIAINEN

arvion mukaan matkaluisteluratoja 
on noin sata ympäri Suomea.
Hiihtokelkkoja vuokrataan kaikista 
SOLIA:n toimintayksiköistä. Kysy lisä-
tietoja tai vuokraa itsellesi hiihtokelk-
ka suksilla tai luistimilla sekä tarvitta-
essa vetovaljailla..

Helsingin toimintayksikkö
Invalidiliiton Käpylän 
kuntoutuskeskus 
Jukka Parviainen 
puh. 045 677 0516

Maskun toimintayksikkö
Maskun Neurologinen 
Kuntoutuskeskus
Mikko Jalonen ja Anna Hillgren
puh. (02) 439 2111

Kuopion toimintayksikkö
Suomen aivotutkimus- ja 
kuntoutuskeskus Neuron
Mirva Kääriäinen ja Panu Pihlajakari
puh. 050 527 0910
päivystys torstaisin klo 10.00–14.00

Rovaniemen toimintayksikkö
Lapin urheiluopisto
Johanna Alppi
puh. 020 798 4253
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Svenska sidor ÖVERSÄTTNING AV SVENSKA SIDOR ÅSA ÖHRMAN

Vintermotionsdag 
på Ounasvaara i Rovaniemi
Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf ordnar 
en vintermotionsdag på Ounasvaara i Rovaniemi lör-
dagen den 4 februari 2012. Dagens tema är utom-
husmotionsevenemanget Lumilauantai, där delta-
garna har möjlighet att bekanta sig med skidåkning, 
utförsåkning, snöskogång och andra former av vin-
termotion. Deltagarna kan också testa hjälpmedel för 

vintermotion, som utförsåkning och skidåkning på kälke. På evenemanget 
erbjuds gratis handledning och instruering i utförsåkning. Utrustning för 
specialformer av utförsåkning är också gra-
tis. Vintermotionsdagen är öppen för alla 
och deltagande kostar ingenting.
Anmälningar senast 27.1. Närmare in-
formation lämnas av Jarno Saapunki, 
tfn 040 737 58 82, jarno.saapunki@
vammaisurheilu.fi.

Pajulahti Games
i Nastola
Finlands Handikappidrott och -mo-
tion VAU rf ordnar för andra gången 
en internationell tävling inom han-
dikappidrott 19–22 januari 2012 i 
Liikuntakeskus Pajulahti i Nastola. 
Pajulahti Games är det största årli-
ga handikappidrottsevenemanget 
i Finland och erbjuder ett unikt till-
fälle att få se idrottare inom sju gre-
nar från såväl den nationella som 
den internationella toppen.
På evenemanget tävlar man i goal-
ball, sittvolleyboll, judo, showdown, 
fotboll, friidrott och tyngdlyftning. 
För första gången får ungdomar 
delta eftersom ungdomsserier ord-
nas i såväl goalball som friidrott. I 
anslutning till evenemanget ord-
nas också ett endagsseminarium 
om handikappidrott.
Närmare information: 
www.pajulahtigames.fi.Stipendiesystemet för 

lärdomsprovsarbeten 
fick ett entusiastiskt 
mottagande
Finlands Handikappidrott och 
-motion VAU rf och Soveltava 
Liikunta SoveLi ry delade för för-
sta gången ut stipendier för lär-
domsprovsarbeten inom anpas-
sad motion och handikappidrott. 
Stipendierna delades ut på mäss-
san Apuväline, Hyvinvointi & Koti 
11 i Tammerfors.
Målet med stipendiesystemet 
som VAU och SoveLi har utveck-
lat är att sprida information om 
intressanta lärdomsprovsarbe-
ten, att få studerande intressera-
de av ämnet, att utveckla praxis 
på gräsrotsnivå och att förbätt-
ra möjligheterna till motion. I år 
ordnades en öppen ansökan för 
de sökande. Totalt 21 ansökning-
ar lämnades in. Av dessa prisbe-
löntes tre lärdomsprovsarbeten. 
Ett stipendium på 500 euro fick 
Marika Koivisto och stipendi-
er på 250 euro gavs för Josetta 
Korhonens och Salla Munu-
kkas slutarbeten och Lauri Ruo-
korantas pro gradu -avhandling. 
Hedersomnämnande gavs till 
Kaisa Kunnari. Nästa gång sker 
stipendieutdelningen år 2013.

Sju år är en lång tid att vid sidan av 
sitt arbete skriva en doktorsavhand-
ling. Den nyblivna doktorn i gymnas-
tik- och idrottsvetenskaper Aija Saa-
ri fick uppleva att det kommer att ta 
en ännu längre tid innan vi uppnår en 
motionskultur som är öppen för alla.
I sin doktorsavhandling ”Inkluusion 
nosteet ja esteet liikuntakulttuurissa – 
Tavoitteena kaikille avoin liikunnallinen 
iltapäivätoiminta” undersökte Saari 
problemet för barn att få plats i mo-
tionsklubbar för barn. Målet är kort 
sagt jämlikhet, verksamhet öppen för 
alla, verksamhet som även de som är i 
behov av särskilt stöd kan delta i.
Det är ändå inte frågan om alldeles så 
enkla saker som att funktionshindra-
de barn mekaniskt skulle överföras till 
allmänna klubbar. Vi närmar oss det 
huvudsakliga begreppet i Saaris dok-
torsavhandling, inklusion.
– Inklusion innebär att vi gör saker 
och ting på annat sätt, vilket ändå inte 
kräver ändrad vedertagen praxis utan 
nytt sätt att tänka, förklarar Saari.
– Då jag 2004 påbörjade mitt arbete 
med avhandlingen var det inklusion 
jag letade efter, men vad var det jag 
riktigt fann, börjar Saari.

I sitt forskningsarbete fann Saari atti-
tydmässiga murar bland såväl föräld-
rar till funktionshindrade barn som 
bland arrangörer av motionsverksam-
het. Hindren för inklusion visade sig 
vara mer betydande än stödet för in-
klusion.
Klubbar som sysslar med specialmo-
tion är alltjämt ett naturligt alterna-
tiv till att funktionshindrade barn mo-
tionerar i samma grupper som andra 
barn. Det ser ut som om övergångs-
perioden till inklusion kommer att bli 
ett bestående tillstånd.
– Är månntro ett av syftena med spe-
cialmotion att göra sig själv obehöv-
lig, frågar opponenten docent Antti 
Teittinen från Kehitysvammaliitto på 
Saaris disputation.
– Nu ärade opponent, når vi pudelns 
kärna. Specialmotionsgrupper med 
låg tröskel kan verka som led och port 
mot verksamhet och allmänna klub-
bar öppna för alla, svarade Saari.
– Denna retorik används mycket och 
även för att få finansiering, men för 
att uppnå inklusion bemödar man sig 
inte alltid så värst mycket, fortsatte 
hon.

Jakten på inklusion 
förlänade Saari doktorshatten
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Nästan tillgänglig 
är inte nog
Heikki Haulisto, tillgänglig-
hetsombudsman i Åbo, för-
länger sin yrkeskarriär för att 
främja tillänglighetsutveck-
lingen och hjälpa till att skapa 
bättre rörelsemöjligheter för 
funktionshindrade personer.
– Tillgänglighet ska betraktas 
som en helhet. Då kan också 
en enda felaktig detalj vara nog för att spoliera all den 
möda som har gjorts för att uppnå tillgänglighet, säger 
Haulisto och tar som exempel Åbo universitets nya bygg-
nad där handikapptoaletten finns gömd bakom en tung 
glasdörr utan skyltning.
– Genom att enbart följa bestämmelserna om tillgänglig-
het i byggbestämmelsesamlingen blir en offentlig bygg-
nad nödvändigtvis inte tillgänglig funktionellt sett, kriti-
serar Haulisto.
Det som speciellt förargar Heikki Haulisto är att tillgäng-
lighetsaspekter körs över av andra aspekter, som estetis-
ka aspekter. Enligt honom kan endast en icke yrkeskun-
nig arkitekt påstå att inte tillgänglighet kan vara vackert 
och tilltagande. En partiell brist på yrkeskunnighet kan 
rättas till, om man bara har mod att be om hjälp.

Den bästa typen
År 2011 firas Europeiska året för frivilligarbete. Under året 
har VAU med hjälp av kampanjen Ilmianna hyvä tyyppi 
kommit ihåg personer som på frivillig basis arbetar inom 
förbundet. I Motionslandet som ordnades i Tammerfors 
mässcenter i november belönade VAU 20 synnerligen ak-
tiva frivilligaktörer som varit med länge med sitt huvud-
pris HYVÄ TYYPPI. De personer som fick priset är kända 
namn på handikappidrotts- och handikappmotionsfältet.

Mottagare till huvudpriset HYVÄ TYYPPI i Motionslandet i 
Tammerfors Marja Mikola (uppe till vänster), Kaija Taipale, 
Seija Lehikoinen, Antti Rusi, Mauno Sirviö, Jari Mikola, Kim-
mo Aalto, Raimo Aromaa (nere till vänster), Ari Aalto, Vesa Sy-
dänmaa och Maija Nyström.

Snölördagen bjuder 
hela familjen på motion!
Evenemanget Lumilauantai är ett motionsevene-
mang för hela familjen, där alla kan motionera på 
snö på sitt eget sätt, genom utförsåkning och skid-
åkning eller på pulka. Ellivuori i Sastamala, Kokon i 
Borgå och Ounasvaara i Rovaniemi erbjuder möjlig-
heter till utförsåkning stående eller i kälke, pulkåk-
ning och friluftsliv. I Vesileppis i Leppävirta kan man 
åka skidor, röra sig på isen och motionera mångsi-
digt. Vid dagens slut kan man plumsa i bassängen 
i Vesileppis badinrättning. Evenemangen är öppna 
för alla. På evenemangen har deltagarna ypperliga 
möjligheter att bekanta sig med andra familjer och 
småprata vid elden allt enligt egen tidtabell.
Undervisningsgrupperna i utförsåkning på Ellivuo-
ri, Kokon och Ounasvaara är i första hand avsedda 
för unga nybörjare. Till undervisningsgrupperna ska 
man göra förhandsreserveringar. I backen ska bar-
nen ha med sig en assistent, som också får undervis-
ning. Evenemangen är gratis för deltagarna. Anmäl 
dig i god tid!

Lördag 4.2 kl. 10.00–15.00 Kokon, Borgå 
Anne Mäki, anne.maki@invalidiliitto.fi, 
tfn 044 765 06 33
Antti Tulasalo, antti.tulasalo@kvtl.fi, 
tfn 020 771 83 06

Lördag 4.2 kl. 10.00–15.00 Ounasvaara, 
Rovaniemi (VAU:s Vintermotionsdag)
Jarno Saapunki, jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi, 
tfn 040 737 58 82
Kalle Jokinen, kalle.jokinen@invalidiliitto.fi

Lördag 11.2 kl. 10.00–15.00 Ellivuori, 
Sastamala
Rilla Aura-Korpi, info@sokeainlastentuki.com, 
tfn 040 521 16 93
Jaana Engblom, jaana.engblom@nkl.fi, 
tfn 050 591 81 67

Lördag 17.3 kl. 10.00–15.00 Vesileppis, 
Leppävirta
Tuomas Törrönen, tuomas.torro-
nen@vammaisurheilu.fi,  
tfn 050 408 61 52 
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Päivi Tolppanen piti Suomen mitalikannassa judon EM-kilpailuissa voittamalla pronssia alle 63-kiloisten sarjassa. Tolppa-
selle arvokilpailumitali oli judouran ensimmäinen. Kuva kevään Maailmankisoista Turkista.
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VAU:n uutisia 
Vammaisurheilu & -liikunta -lehti 2012

Vammaisurheilu & -liikunta -lehden  
teemat sekä aineisto- ja ilmestymisaikataulu 2012

 Aineisto Postitus Teema
NRO 1 ke 14.12. ke 1.2. Osaamisen kehittäminen
NRO 2 pe 16.3. ke 25.4. Raha ja resurssit
NRO 3 ke 16.5. ke 27.6. Vammaisurheilun tulevaisuus
NRO 4 pe 31.8. ke 10.10. Ravitsemus ja liikunta
NRO 5 pe 2.11. ke 12.12. Talviliikunta

Vammaisurheilu & -liikunta -lehden toi-
nen ilmestymisvuosi on tämän lehden 
myötä takana. Lehti on jälleen saanut 
paljon positiivista palautetta vuoden ai-
kana. Lehden toimitus jatkaa lehden ke-
hittämistä edelleen ja ottaa myös palau-
tetta mielellään vastaan.
Vammaisurheilu & -liikunta -lehden saa-
vutettavuus ei ole itsestäänselvyys, vaan 
tavoitteellisen työn tulosta. Saavutet-
tavuus on monipuolisen sisällön ohella 
yksi lehden päätavoitteista. Lehti jatkaa 
samalla tiellä ja toimii myös hyvänä esi-
merkkinä mm. muille urheilujärjestöjen 
lehdille.
Vammaisurheilu & -liikunta -lehden 

VAU järjestää jäsenyhdistystensä liikun-
tavastaaville koulutusta kevään 2012 
aikana. Koulutuksissa päivitetään lii-
kuntavastaavien VAU-tietämystä, tutus-
tutaan vammaisurheiluun ja -liikuntaan 
laaja-alaisesti sekä päivitetään liikunta-
vastaavien tehtäväkenttää. Koulutukset 
koostuvat teoria- ja käytäntöosuuksista.
Koulutukset ovat VAU:n jäsenyhdis-
tyksien liikuntavastaaville maksutto-
mia (max. 2 hlöä/yhdistys) ja koulutus-
päivään sisältyy ilmainen lounas. VAU 
ei korvaa koulutuksesta aiheutuneita 
matkakuluja. Mikäli ette ole ilmoitta-
neet yhdistyksenne liikuntavastaavan 
tietoja tai yhdistyksellänne ei ole nimet-
tyä liikuntavastaavaa, voitte silti ilmoit-
taa maksuttomaan koulutukseen mak-

simissaan kaksi henkilöä per yhdistys.
Tarkempi koulutuspäivän ohjelma ja 
koulutuspaikka ilmoitetaan lähempänä 
ajankohtaa.

Kuopio la 14.1. klo 10.00–16.00
Ilmoittautumiset viimeistään perjantai-
na 30.12.: Petri Räbinä, petri.rabina@
vammaisurheilu.fi, puh. 050 596 5014.

Tampere la 18.2. klo 10.00–16.00
Ilmoittautumiset viimeistään perjantai-
na 3.2.: Timo Pelkonen, timo.pelkonen@
vammaisurheilu.fi, puh. 050 596 5015.

Helsinki la 3.3. klo 10.00–16.00
Ilmoittautumiset viimeistään keskiviik-
kona 22.2.: Tiina Siivonen, tiina.siivo-

nen@vammaisurheilu.fi, puh. 040 833 
4869 tai Teemu Lakkasuo, teemu.lakka-
suo@vammaisurheilu.fi, puh. 040 565 
1001.

Rovaniemi la 17.3. klo 10.00–16.00
Ilmoittautumiset viimeistään perjantai-
na 2.3.: Jarno Saapunki, jarno.saapun-
ki@vammaisurheilu.fi, puh. 040 737 
5882.
 
Huom! Koulutuksista on aiemmin ker-
rottu myös VAU:n jäsenkirjeessä. Huo-
miothan aikojen ja paikkojen muutok-
set!

Liikuntavastaavien koulutukset keväällä 2012

painetun version lisäksi lehti ilmes-
tyy neljässä eri formaatissa, jotta leh-
ti olisi mahdollisimman monen lukijan 
saavutettavissa. Sähköisessä muodos-
sa lehti ilmestyy pdf- ja html-muodossa. 

Lukemisesteisille toteutetaan Daisy-ää-
nitelehti ja näkövammaisille oma Lue-
tus-julkaisu. Lehden tilauskuponki löy-
tyy sivulta 4. Lehden levikki on noin  
7 000 kpl.

Osta omaksi: 
VAU-pipo

Tue Special Olympics 
-toimintaa!

Uusi, nuorekas VAU-pipo on nyt myynnissä! 
Sininen pipo valkoisin painatuksin on muka-
va antaa lahjaksi tai ottaa omaan käyttöön. 

Haastamme Sinut mukaan tukemaan kehitysvammaisten liikuntaa ja ur-
heilua lunastamalla punaisen Special Olympics -kengännauhaparin, jos-
sa on valkoinen Special Olympics -logo. Special Olympics -kengännauho-
jen avulla olet mukana yhdistämässä yhteisöjä, 
keräämässä katseita ja jakamassa liikunnan iloa. 
Nauhapareista saatu tuotto käytetään kokonai-
suudessaan kehitysvammaisten Special Olym-
pics Finland -urheilijoiden hyväksi.
Nauhapari sopii lahjaksi tai omaksi iloksi. 
Nauhaparin hinta on 10 euroa + toimituskulut.
Tilaukset: VAU, Anu Boman, puh. 044 361 3322, 
anu.boman@vammaisurheilu.fi

Tilaa omaksi!
Hinta: VAU:n jäsenille
10 euroa, muille 12 euroa 
(+ toimituskulut 5 euroa).
Tilaukset: 
VAU, puh. (09) 4257 9824, 
toimisto@vammaisurheilu.fi
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ECKERÖ LINE -LAHJAKORTTI
Milla Kivari, Kuopio
Seija Tella, Ruokolahti

MESSILÄ-LAHJAKORTTI
Toni Reiju, Tampere
Oliwer Wilkans, Tampere
Marjo Suominen, Turku
Eija Lindeman, Särkisalo
Ida Rautaharkko, Pirkkala

HIMOS-LAHJAKORTTI
Jaana Koukonen, Tampere
Tomi Ikävalko, Kannus
Tiina Redsven, Savonlinna
Tarja Hannonen, Tampere
Mari Mäkelä, Tampere

SOVELTAVAN LIIKUNNAN
APUVÄLINEET -KIRJA
Jaana Nupponen, Sorsakoski
Suvi Pitkänen, Kuopio
Arsi Yli-Hukkala, Orivesi
Piia Saarinen, Joutseno
Leila Talli, Tampere

VAU-PIPO
Joye Cardoso, Tampere
Vilma Kuusisto, Tampere
Tarja Patama, Jyväskylä
Jenna Karhu, Pirkkala
Niklas Alenius, Tampere
Roope Lintula, Tampere
Hanna Bucht, Kinkomaa
Anastasia Ivanova, Tampere
Kalle Välisaari, Tampere
Vilma Harinen, Tampere

Liikuntamaan yhteydessä järjestettiin kaksipäiväinen lasten ja nuorten Sporttiskerho-ohjaajien koulutustapaaminen, 
johon osallistui 15 ohjaajaa kahdeksasta kerhosta eri puolilta Suomea.

Vuoden 2012 
seuratoiminnan 
kehittämistuet 
haettavissa
Vuonna 2012 Seuratoiminnan kehittämis-
tukea voi hakea seuran/yhdistyksen liikun-
ta- ja urheilutoiminnan kehittämiseen. Ra-
hat myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö 
ja ne ovat kokonaisuudessaan Veikkauksen 
tuottoa.
Lasten ja nuorten kehittämistukea voi hakea 
seuraaville hankkeille: seuran kehittäminen 
Sinettiseuraksi, harrastusmahdollisuuksien 
lisääminen 6-19-vuotiailla sekä 11-15-vuoti-
aiden harjoittelukulttuurin kehittäminen.
Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan ke-
hittämistukea voi hakea ohjaajien osaa-
misen kehittämiseen, uuden säännöllisen 
toiminnan lisäämiseen, aikuisten liikuntatoi-
minnan aloittamiseen ja kuntayhteistyöhön.
Hakuaika päättyy 15.3.2012. Katso tarkem-
mat hakukriteerit ja -lomakkeet osoitteesta 
www.seuratuki.fi.

Bongaa pisteet -kilpailu
Liikuntamaassa järjestettyyn Bongaat pisteet -kilpailuun osallis-
tui kaikkiaan lähes 500 henkilöä. Tutustumalla Liikuntamaan tar-
jontaan ja toimintapisteisiin löytyi eri kirjaintauluja, joista muo-
dostui sana KUNTOKUU. Oikein vastanneiden kesken arvottiin 
palkinnot ja onnetar suosi seuraavia:
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VAU:N LAJIUUTISET

VAU:N JÄSENEDUT 2011

VAMMAISURHEILU JA 
-LIIKUNTA -LEHTI 
Vammaisurheilun ja -liikunnan erikoisleh-
ti jäsenhintaan 20 euroa/vuosi.
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, toi-
misto@vammaisurheilu.fi, www.vam-
maisurheilu.fi

SENIORIKLUBIOHJAAJAN  
IDEAVIHKO JA PELIKORTIT 
Senioriklubiohjaajan materiaalipaketti si-
sältää ohjaajan ideavihkon ja jumppakor-
tit.
Hinta: VAU:n jäsenille 30 euroa, muille 35 
euroa (+ toimituskulut 5 euroa).
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, toi-
misto@vammaisurheilu.fi

SOVELTAVAN LIIKUNNAN  
APUVÄLINEET -KIRJA
Soveltavan liikunnan apuvälineet -kir-
jaan on koottu keskeisimmät liikuntaväli-
neet ja niiden käyttötarkoitukset esimer-
kein. Kun välineet ovat tuttuja, voi niiden 
käytöstä tulla luonteva osa liikuntaharras-
tusta. Kirjan kirjoittajat ovat soveltavan lii-
kunnan asiantuntijoita.
Hinta: VAU:n jäsenille 6 euroa, muille 10 
euroa (+ toimituskulut 5 euroa).
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, toi-
misto@vammaisurheilu.fi

LIIKUN JA KUNTOILEN – PALVE-
LUT JA TUKIMUODOT TUTUIKSI
Hyödyttääkö omatoiminen kunnon yllä-
pito? Etsitkö itsellesi soveltuvaa liikunta-
harrastusta omalta paikkakunnaltasi? Tar-
vitsetko liikunta-avustajaa tai liikunnan 
apuvälinettä? Tarvitsetko kuljetuspalvelu-
ja päästäksesi liikuntapaikalle? Oletko ek-
synyt vammaispalvelulain sokkeloihin?
Liikun ja kuntoilen -opas rohkaisee mu-
kaan liikkumaan. Oppaaseen on etsitty 
selkokielistä tietoa siitä miten tasa-arvoi-
nen harrastaminen on mahdollista, vam-

masta huolimatta. Liikun ja kuntoilen 
-opas rohkaisee sosiaali-, terveydenhuol-
to- ja liikunta-alan viranomaisia yhteistyö-
hön – kuntalaisten parhaaksi. Opas avaa 
liikunnanharrastajalle kunnan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen sekä vakuutusyhtiöi-
den rahoituskiemuroita.
Hinta: VAU:n jäsenille 4 euroa, muille 6 
euroa (+ toimituskulut 5 euroa).
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, toi-
misto@vammaisurheilu.fi

PALKINTOJA JÄSENETUHINTAAN
VAU ja Palkintotukku Oy ovat yhdessä 
suunnitelleet palkintokokoelman, jossa 
palkinnot on yksilöity VAU:n omiksi tuot-
teiksi VAU:n logoa käyttäen.
1) Mitali D30, Hinta: 2,40 euroa/kpl, sisäl-
täen 20 kaiverrusmerkkiä.
2) Numeropatsaat 1/2/3, Hinta: 5,40 eu-
roa/kpl, sisältäen kaiverruksen.
3) Pokaali 11870, Hinta: 42 euroa/3 po-
kaalin setti, sisältäen laattakaiverrukset.
Toimituskulut: mitalit enintään 40 kpl: 5 
euroa/lähetys, muut tuotteet ja mitalit yli 
40 kpl: 11 euroa/lähetys.
Tilaukset: Palkintotukku Oy, Teollisuuska-
tu 21, 00510 Helsinki, puh.(09) 728 7330, 
myynti@palkintotukku.fi, www.palkinto-
tukku.fi.

BOCCIAPALLOT
Viralliset Mamaku-bocciapallot ilman väli-
käsiä jäsenhintaan 360 euroa (+ postitus-
kulut 15 euroa), muille 380 euroa (+ toimi-
tuskulut 15 euroa).
Tilaukset: VAU, Harri Lindblom, puh. 044 
361 7353, harri.lindblom@vammaisurhei-
lu.fi.

ALENNUKSIA TEVELLASTA
Tevella Oy:n normaalihintaisista tuotteis-
ta -10% alennus – ei koske säästö- ja net-
tohintaisia tuotteita (VAU:n jäsenyys mai-
nittava tilattaessa).

Tilaukset: Tevella, puh. (03) 380 5300, 
www.tevella.fi.

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

EDULLISIA MAJOITUSHINTOJA 
SCANDICISTA
VAU:n sporttisopimuksella Scandicis-
sa majoittuu edullisesti. Sporttihinnan 
voi varata aina, kun hotellissa on vapaita 
huoneita. Varaus tulee tehdä osoittees-
sa www.scandichotels.fi VAU:n asiakasnu-
merolla (D000026745) kohdassa varaus-
koodi.

TEOSTO JA GRAMEX -SOPIMUS
SLU on solminut Teoston ja Gramexin 
kanssa sopimuksen järjestäytyneessä lii-
kuntatoiminnassa julkisesti esitettävän 
musiikin tekijänoikeuskorvausten hoita-
misesta.  Sopimuksen sisältö kattaa myös 
kaikki VAU:n jäsenet. Musiikin julkinen 
esittäminen järjestäytyneen liikuntatoi-
minnan osalta on vapaata. Sopimukset 
ovat voimassa 31.12.2012 asti. Kaikesta 
tallentamisesta pitää sopia erikseen Teos-
ton ja Gramexin kanssa.
Lisätiedot: http://www.slu.fi/jasenjarjes-
toille/sopimukset_musiikin_julkisesta_e/

VAU-PIPO
Sininen, nuorekas VAU-pipo valkoisin pai-
natuksin on mukava antaa lahjaksi tai ot-
taa omaan käyttöön. 
Hinta: VAU:n jäsenille 10 euroa, muille 12 
euroa (+ toimituskulut 5 euroa).
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, 
toimisto@vammaisurheilu.fi

BOCCIA
SM-KILPAILUT 2012
Boccian lajijaosto myönsi kokoukses-
saan 22. syyskuuta 2011 vuoden 2012 
SM-kilpailujen järjestelyvastuut seuraa-
vasti: sisäpallojen joukkueiden ja pari-
en SM-kilpailut 10.–12.2. Nastolassa Lii-
kuntakeskus Pajulahdessa, sisäpallojen 
henkilökohtaiset SM-kilpailut 21.–22.4. 
Nastolassa Liikuntakeskus Pajulahdes-
sa sekä ulkopallojen joukkueiden, pari-
en ja henkilökohtaiset SM-kilpailut Ete-
lä-Saimaan Invalidit ry:n järjestämänä 
13.–15.7. Lappeenrannassa.

SM-KILPAILUJEN 
OSALLISTUMISMAKSUT
Lajijaosto päätti kokouksessaan yhte-
näistää SM-kilpailujen osallistumismak-
suja. Vuoden 2012 osallistumismaksut 
ovat sekä sisä- että ulkopallojen SM-kil-
pailuissa 21 euroa/joukkue, 18 euroa/
pari ja 16 euroa/henkilö. Järjestävä yh-
distys tilittää osallistumismaksuista 3 eu-
roa/joukkue/pari/henkilö lajijaostolle.

SÄÄNTÖMUUTOKSIA
Lajijaosto ei päättänyt varsinaisista  sään-
tömuutoksista. Lajijaosto suosittaa, että 
hyvityspisteet olisivat käytössä kilpai-

luissa, kun luokkiin 1–3 kuuluva pelaa-
ja pelaa joukkueessa/parissa muussa 
sarjassa kuin LK 1–3 sarjassa niissä kil-
pailuissa, joissa on myös ko. sarja. Mikä-
li joukkue/pari muodostuu ainoastaan 
luokkien 1–3 pelaajista ja kilpailuissa on 
oma sarja tälle luokalle, ei joukkue/pari 
voi saada hyvityspisteitä hyväkseen pe-
latessaan muussa sarjassa.
Lajijaosto suosittaa myös, että kisan jär-
jestäjä voisi muuttaa sarjan LK 1–3 pari-
kilpailun henkilökohtaiseksi kilpailuksi, 
jos sarjaan ilmoittautuu vähintään neljä 
paria. Tästä suositellaan mainitsemaan 
jo kilpailukutsussa.
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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

ALPPIHIIHTO

ALPPIHIIHTOKILPAILUT
Liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille 
laskijoille suunnatut alppihiihtokilpailut järjestetään 5. helmi-
kuuta 2012 klo 12.00 Muuramen Riihivuorella. Lajina on pujotte-
lu. Kilpailuista ei peritä erillistä osallistumismaksua.
Ilmoittautumiset 20.1. mennessä: Sanna Hänninen, sanna@
naaranlahti.fi, puh. 044 359 3736.
Lisätiedot: Sanna Hänninen, sanna@naaranalahti.fi, puh. 044 
359 3736 ja Heidi Freundlich, heidi.freundlich@gmail.com, puh. 
040 160 2970.

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 nonstop-
pina.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Erkki Pekkala, e.pekkala@hot-
mail.fi, puh. 0400 560 651.

ILMA-ASEIDEN SM-KILPAILUT
Liikunta- ja näkövammaisten ilmakiväärin ja -pistoolin SM-kilpai-
lut järjestetään 2. maaliskuuta 2012 Turussa, Kupittaan urheilu-
hallin sisäampumaradalla (Tahkonkuja 5/Lemminkäisenkatu 9).
Luokat: Näkövammaiset: Pystyammunta (R10) 60 lks/miehet 
B1–B3, B4 (ampuma-aika 1h 55min) ja 40 lks/naiset B1–B3, B4 
(1h 21min). Makuuammunta (R11) 60 lks/miehet B1–B3, B4 (1h 
45 min) ja 40 lks/naiset B1–B3, B4 (1h). Joukkuekilpailu.
Liikuntavammaiset: P1, ilmapistooli 60 ls SH1, Y20, Y (1h 
15min); P2, ilmapistooli 40 ls SH1, N20, N, N50, Y50, Y60, Y70 (1h 
45min); R1, ilmakivääri, 60 ls pysty SH1, Y20, Y (1h 45min); R2, il-
makivääri, 40 ls pysty SH1, N, N20, N50, Y50, Y60, Y70 (1h 15min); 
R3, ilmakivääri 60 ls makuu SH1, Y20, Y (1h 15min); R3, ilmaki-
vääri 40 ls makuu SH1, Y50, Y60, Y70 (1h 15min); R4, ilmakivää-
ri 60 ls pysty SH2, Y20, Y, Y50, Y60, Y70 (1h 45min); R4, ilmakivää-
ri 40 ls pysty SH2, Y50, Y60, Y70 (1h 45min); R5, ilmakivääri 60 ls 
makuu SH2, Y20, Y, Y50, Y60, Y70 (1h 15min); R5, ilmakivääri 40 ls 
makuu SH2, Y50, Y60, Y70 (1h 15min). Joukkuekilpailu.
Osallistumismaksu: 25 euroa/ampuja ja 25 euroa/joukkue, 
maksetaan 8.2. mennessä tilille Turun Seudun Ampujat ry 
FI6957111340038352. Maksussa maininta SM2012 ja ampuja/
seuran nimi.
Ilmoittautumiset 8.2. mennessä kirjallisesti: Turun Seudun Am-
pujat ry, PL136 20521 Turku tai tsary@pp.inet.fi.
Lisätiedot: kilpailun johtaja Jarmo Engblom, jarmo.engblom@
gmail.com.
Eräluettelot julkaistaan TSA:n sivuilla www.turunseudunampu-
jat.fi, jossa ilmoitetaan myös tarkat ampuma-ajat. Myös tietoa 
majoituksesta löytyy myöhemmin TSA:n sivuilta.

BOCCIA

VÄLIPÄIVÄ-BOCCIA (HENK. KOHT., PARI)
Nokian Invalidit ry järjestää kaikille avoimen sisäpallojen Välipäi-
vä-Boccia-turnauksen 28. joulukuuta 2011 klo 9.00 alkaen Noki-
an palloiluhallilla (Kankaantaankatu 4).
Sarjat: naiset, miehet, seniorit 70-v ja luokat 1–3. Tasoitukset: 
luokissa 1–3. Parin ei tarvitse kuulua samaan yhdistykseen. Seni-
oreissa naiset 1p. 4 aloitusta, 2p. 6 aloitusta.

Osallistumismaksu: 10 euroa/pelaaja ja 14 euroa/pari, makse-
taan tilille: OP Nokia 529309-248753.
Ilmoittautumiset 22.12. mennessä ja lisätiedot: Juha Rajala, ju-
haraj@gmail.com, puh. 050 911 2553. Kaikkiin sarjoihin otetaan 
enintään 16 osallistujaa/paria ilmoitusjärjestyksessä! Jos joku 
sarja jää vajaaksi, voidaan suurentaa muita. Omat pallot ja mitat 
mukaan. Paikalla buffetti.

I LAPPI-BOCCIA (PARI)
Lapin Eläkkeensaajat ry järjestää kaikille avoimen Lappi-Boccia 
-parikilpailun 14. tammikuuta 2012 klo 9.00 alkaen Raumalla, 
Lapin liikuntahallilla (Kirkkotie 6).
Sarjat: naiset ja yleinen.
Osallistumismaksu: 14 euroa/pari, maksetaan Lapin Eläkkeen-
saajien boccia-tilille FI8552140020013182.
Ilmoittautumiset 7.1. mennessä ja lisätiedot: Marko Yli-Klee-
mola, Koivulankatu 16, 26200 Rauma, markoyk@gmail.com, puh. 
045 126 5974. Kilpailupaikalla ruokailumahdollisuus ja arpajai-
set. Omat pallot mukaan.

VI TEUVA-BOCCIA (PARI)
Eläkeliiton Teuvan yhdistys/Bocciakerho järjestää avoimet bocci-
an sisäpallojen parikilpailut 28. tammikuuta 2012 klo 9.00 alka-
en Kaskisten liikuntahallilla (Sulkukatu 11).
Sarjat: Yleinen ja naiset. Hyvityspisteet eivät ole käytössä.
Osallistumismaksu: 14 euroa/pari, maksetaan Teuvan Eläkelii-
ton Bocciakerhon tilille: POP-pankki 473060–285128.
Ilmoittautumiset 24.1. mennessä: Asko Saksa puh. 0400 185 
536. Kilpailupaikalla ruokailumahdollisuus, kahvia, arpoja, ym. 
Omat pallot mukaan.

SISÄKENTTIEN SM-KILPAILUT (PARI, JOUKKUE)
Joukkueiden ja parien boccian sisäpallojen SM-kilpailut järjeste-
tään 10.–12. helmikuuta 2012 Nastolassa, Liikuntakeskus Paju-
lahdessa (Pajulahdentie 167). 
Joukkueiden alkukilpailu järjestetään perjantaina 10.2. klo 
14.00–22.00. Joukkueiden finaalit alkavat lauantaina 11.2. klo 
9.00. Parien alkukilpailu järjestetään lauantaina klo 15.00–22.00 
ja finaali sunnuntaina 12.2. klo 9.00 alkaen. Osanoton varmistus 
tuntia ennen kilpailujen alkua. Varmistuksen yhteydessä ilmoi-
tettava mihin luokkaan joukkueen/parin pelaajat kuuluvat hyvi-
tyspisteiden merkitsemistä varten. Jos pelaajan luokituksesta on 
epätietoisuutta, ota etukäteen yhteyttä Marko Yli-Kleemolaan.
Sarjat sekä joukkue- että parikilpailussa: Luokat 1–3, naiset ja 
yleinen. Luokkaan 1–3 luokiteltujen pelaajien ei tarvitse kuulua 
samaan yhdistykseen. Hyvityspistejärjestelmä käytössä. Parikil-
pailussa pelataan neljä kierrosta.
Osallistumismaksu: 18 euroa/pari, 21 euroa/joukkue, makse-
taan tilille boccialajijaos, Länsi-Suomen Osuuspankki FI34 5700 
8120 1701 59.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 23.1. mennessä: Onerva Uuttera, 
Hallituskatu 13 A 6, 35800 Mänttä tai onerva.uuttera@nic.fi. S-
postilla ilmoittautuneille lähetetään kisainfo viikkoa ennen kil-
pailua.
Lisätiedot: Marko Yli-Kleemola, puh. 045 126 5974.
Majoituspaketti, sis. yöpymisen ja puolihoidon noin 63 
euroa/2hh/vrk. Tarkka hinta selviää majoitusvarauksen yhteydes-
sä. Sitovat huonevaraukset lajijaostolle 9.1. mennessä. Ilmoit-
tautumisen yhteydessä mainittava majoittujien nimet huoneit-
tain ja liikuntaesteisyys (pyörätuolin käyttäjät). Huonevaraukset 
ja lisätiedot: puh. 0400 753 662 (iltaisin).
Omat pallot ja mittatikut mukaan.
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III YSTÄVÄ-BOCCIA (PARI, JOUKKUE)

Mäntän Seudun Invalidit ry järjestää kolmannen Ystävä-Boccia-
kilpailun 18. helmikuuta 2012 klo 9.30 alkaen Vilppulan urheilu-
talolla (Hopunmäentie 15).
Sarjat: joukkue ja pari. Hyvityspisteet käytössä. Joukkueissa ja 
pareissa pelaavien henkilöiden arvonta tapahtuu paikan päällä. 
Kilpailujärjestäjä muodostaa kilpailuun tarvittavan määrän jouk-
kueita ja pareja ja kukin pelaaja arpoo itsensä joukkueeseen/pa-
riin. Kilpailussa on tavarapalkinnot.
Osallistumismaksu: 6 euroa/henkilö, maksetaan yhdistyksen ti-
lille FI67 5521 0740 0128 76.
Ilmoittautumiset 13.2. mennessä ja lisätiedot: Onerva Uutte-
ra, Hallituskatu 13 A 6, 35800 Mänttä tai onerva.uuttera@nic.fi. 
Omat pallot mukaan. Kahvio. Arpajaiset.

HIIHTO

MAASTOHIIHDON SM-KILPAILUT
Maastohiihdon SM-kilpailut järjestetään 10.–11. maaliskuuta 
2012 Pieksämäellä.
Kilpailuluokat, -sarjat ja -matkat: B1–B3, B4 = näkövammai-
set, LW2–9 = liikuntavammaiset (pystyluokat), Lva = liikuntavam-
maiset avoin (pystyluokka), K = kehitysvammaiset, E = elinsiirron 
saaneet.
Kilpailumatkat sarjoittain: N/M alle 20-v: sprintti, 2,5 km/P, 5 
km/V. N/M yleinen: sprintti, 5 km/P, 10 km/V (poikkeus: luokka E 
- sprintti, 5 km/P, 5 km/V). N/M yli 50-v: sprintti, 2,5 km/P, 5 km/V. 
N/M yli 60-v: sprintti, 2.5 km/P, 5 km/V.
Lauantaina hiihdetään sprintti perinteisellä tyylillä sekä perintei-
sen matkat. Sunnuntaina hiihdetään vapaan tyylin kilpailut.
Ilmoittautuminen: seuraa VAU:n verkkopalvelua ja vuoden 
2012 ensimmäistä lehteä, joka ilmestyy 1.2..
Lisätiedot: Marko Suhonen, puh. 0400 543 679, marko.suho-
nen@vammaisurheilu.fi, Kimmo Aalto, puh. 0500 797 758, kaal-
to@kopteri.net.

KEILAILU

KEILACUP 2011–2012, 5. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2011–2012 viides osakilpailu järjestetään 
14. tammikuuta 2012 Hämeenlinnan keilahallissa (Keilakatu 2). 
Ensimmäinen ryhmä aloittaa klo 10.00, toinen ryhmä klo 12.00 
ja kolmas ryhmä klo 14.30.
Kilpailussa noudatetaan kauden 2011–2012 sääntöjä. Näkövam-
maisilla keilaajilla tulee olla voimassa oleva urheiluluokitus B1–
B4. Jokaisen luokan – A, B, C, D ja E – kolme parasta palkitaan.
Osallistumismaksu: 23 euroa/kilpailija, maksetaan 6.1. mennes-
sä tilille: Keilaseura Liilat 425200-126380.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 6.1. mennessä ja lisätiedot: eija.
vanhalakka@saunalahti.fi, puh. 040 7171 343. Ilmoittautumises-
sa on selvittävä osanottajan nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö 
yhteystietoineen. Myös halukkuudesta keilata B1-keilaajan kans-
sa samalla radalla tulee kertoa ilmoittautumisen yhteydessä.

KEILACUP 2011–2012, 6. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2011–2012 kuudes osakilpailu järjestetään 
11. helmikuuta klo 12.00 alkaen Kuopion keilahallissa (Keilaku-
ja 3).
Kilpailuluokat: A, B, C, D ja E. Kilpailussa keilataan kuusi sarjaa. 
Jokaisen luokan kolme parasta palkitaan.
Osallistumismaksu: 22 euroa/keilaaja, maksetaan Pohjois-Sa-
von Näkövammaisten tilille FI5615893000013772. Viitteeksi 
2545. Maksussa tulee näkyä keilaajan nimi.
Ilmoittautumiset 27.1. mennessä ja lisätiedot: Seppo Ahonen, 
puh. 044 5546 795, seppo-ahonen@luukku.com. Ilmoittautuessa 
mainittava keilaajan nimi ja kilpailuluokka sekä yhteyshenkilön 

nimi ja yhteystiedot.
Keilahallilla on ruokailumahdollisuus, varaukset ilmoittautumi-
sen yhteydessä. Ruokailun hinta on 10 euroa/henkilö (lihapullat 
ja muusi, salaatti, leipä, vesi/mehu ja kahvi).

LUMIKENKÄILY

SPECIAL OLYMPICS -KILPAILUT
VAU järjestää lumikenkäilyn Special Olympics -kilpailun 4. hel-
mikuuta 2012 klo 11.00 alkaen Espoon Oittaalla. Lajit: 100 m, 
400 m
Luokat: kehitysvammaiset naiset ja miehet (Special Olympics), 
avoin luokka (kaikille vammaryhmille yhteinen) naiset ja miehet
Aikataulu: 11.00 Luokittelukilpailu, kehitysvammaiset 100 m 
(N/M), 11.30 Varsinainen kilpailu, kehitysvammaiset 100 m (N/M), 
12.00 Avoin luokka 100 m (N/M), 12.30 Kehitysvammaiset ja 
avoin luokka 400 m (N/M)
Osallistumismaksu: 5 euroa/laji, maksetaan 20.1. mennes-
sä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n tilille SAM-
PO FI1580018710023586. Viestikenttään ”1923 urheilijan nimi 
SO2012 Oittaa”. Osallistumismaksuja ei palauteta, jos osallistu-
minen peruuntuu. Jälki-ilmoittautumismaksu Special Olympics 
-luokassa 10 euroa/laji ja avoimessa luokassa 5 euroa/laji, makse-
taan paikanpäällä.
Ilmoittautumiset 20.1. mennessä ja lisätiedot: mika.valavuori@
kisakallio.fi, puh. 040 456 0701. Ilmoitettava urheilijan nimi, luok-
ka ja laji.
Kilpailut ovat osa Suomen Ladun ja Suomen Lumikenkäilijöi-
den kaksipäiväistä lumikenkäilytapahtumaa. Lauantain Lumiken-
käilyKarnevaali on kaikille näkö-, liikunta- ja kehitysvammaisille 
sekä elinsiirron saaneille ja dialyysipotilaille avoin harraste- ja kil-
pailutapahtuma.

PILKKI

VAU:N MESTARUUSKILPAILUT
Pilkin VAU:n mestaruuskilpailut järjestetään 3. maaliskuuta 
2012 klo 10.00–14.00 Ylöjärvellä, Näsijärven Laakonselällä. Kilpai-
lukeskuksena toimii Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto (Petäjän-
tie 137). Kilpailuissa noudatetaan VAU:n SM-kilpailusääntöjä.
Luokat: Miehet B1–B4 (vain näkövammaiset), naiset B1–B4 (vain 
näkövammaiset), miehet yleinen (avoin kaikille), naiset yleinen 
(avoin kaikille), opassarja (yhdistetty miehet + naiset), joukkue-
kilpailu (kolme vapaavalintaista pilkkijää samasta yhdistyksestä, 
avoin kaikille).
Osallistumismaksu: 5 euroa/pilkkijä, maksetaan 24.2. mennes-
sä Tampereen Seudun Näkövammaisten tilille FI0980001901-
257056, tiedoksi ”pilkki”.
Ilmoittautumiset 24.2. mennessä ja lisätiedot: Leena Yrjänäi-
nen, puh. 040 729 1053, leenayr@hotmail.com.

RATSASTUS

VAMMAISRATSASTUSKILPAILUT
Ratsastusseura Varsa järjestää vammaisratsastuskilpailut 26. hel-
mikuuta 2012 klo 10.00 alkaen Huittisten Ratsastuskeskukses-
sa. Kilpailukanslia aukeaa klo 9.00 ja sulkeutuu tunti kilpailujen 
päättymisen jälkeen. Samana päivänä järjestetään myös vam-
maisratsastuksen kilpailuharjoitukset, joissa ratkotaan myös Nä-
kövammaiset Ratsastajat ry:n mestaruus, jossa luokitus ei ole pa-
kollinen.
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n vuoden 2010 vammaiskilpailu-
sääntöjä. HUOM! Muista tarkistaa itsesi ja hevosesi kilpailukel-
poisuus: luokitus, rokotukset, vuosimaksu ja aluelupa.
Hevosten kokeilu ja verryttely tapahtuvat ulkokentällä tai ma-
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neesissa sen mukaan, millaiseksi kilpailupäivän aikataulu muo-
dostuu. Kilpailuohjelmat kaikkiin luokkiin saa järjestäjiltä ja SRL:n 
nettisivuilta.
Teknisenä asiantuntijana toimii Krista Rekikoski. Kilpailujen joh-
tajana on Arto Rekikoski.
Luokat: Luokka 1: Ryhmä 1a, aloittelijaohjelma 2010. Luokka 2: 
Ryhmä 1b, aloittelijaohjelma 2010. Luokka 3: Ryhmä II, aloittelija-
ohjelma 2010. Luokka 4: Ryhmä III, aloittelijaohjelma 2010. Luok-
ka 5: Ryhmä IV, aloittelijaohjelma 2010, rata B.
Osallistumismaksu: 15 euroa/luokka ja 2 euroa starttimaksu/
luokka ja hevosvuokra 10 euroa/luokka, joka maksetaan kilpai-
lukansliaan kilpailupäivänä. Mikäli ratsastaja tarvitsee lainahevo-
sen, hän huolehtii hevosen vuosimaksusta itse.
Mikäli tarvitset lainahevosen Huittisten Ratsastuskeskuksesta, il-
moita siitä kk aiemmin, puh. (02) 567 797 tai toimisto@huittis-
tenratsastuskeskus.fi.
Mikäli tarvitset karsinapaikan hevosellesi, karsinapaikkatieduste-
lut K&K Talli/Katja Arola, puh. 044 555 4695.
Ilmoittautumiset 20.2. mennessä KIPAan.
Lisätiedot: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. (02) 567 797.
Aamiaismajoitustiedustelut, tiedustelut ja varaukset: Huittis-
ten Ratsastuskeskus/Rekikosken Majoituspalvelut, puh. (02) 567 
797. Jos ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avusta-
ja mukanaan. Kilpailupaikalla on puffetti ja maksullinen ruokailu-
mahdollisuus.

VAMMAISRATSASTUKSEN  
KILPAILUHARJOITUKSET
Ratsastusseura Varsa järjestää vammaisratsastuksen kilpailuhar-
joitukset 26. helmikuuta 2012 klo 10.00 alkaen Huittisten Ratsas-
tuskeskuksessa. Kilpailukanslia aukeaa klo 9.00 ja sulkeutuu tun-
ti kilpailujen päättymisen jälkeen. Kilpailuharjoituksissa ratkotaan 
myös Näkövammaiset Ratsastajat ry:n mestaruus.
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n vammaiskilpailusääntöjä. Kilpailut 
ovat kilpailuharjoitukset. Ratsastajan tulee edustaa SRL:n jäsen-
seuraa, SOG tai muuta yhdistystä. Ratsastajalla on oltava vakuu-
tus. Kaikki luokat ovat avoimia kaikille vammaisratsastajille myös 
omilla hevosilla. SRL:n luokitusta ei tarvita, joten jokainen voi 
osallistua mihin luokkaan haluaa omien taitojensa mukaisesti.
Hevoset jaetaan etukäteen. Ratsastajat saavat kokeilla hevos-
ta 20 minuuttia ennen omaa suoritustaan. Kokeilu ja verryttely 
tapahtuvat ulkokentällä tai maneesissa sen mukaan, millaisek-
si kilpailupäivän aikataulu muodostuu. Kilpailuohjelmat kaikkiin 
luokkiin saa järjestäjiltä ja SRL:n nettisivuilta.
Teknisenä asiantuntijana toimii Krista Rekikoski. Kilpailujen joh-
tajana on Arto Rekikoski.
Luokat: Luokka 1: Ryhmä 1a, aloittelijaohjelma 2010. Luokka 2: 
Ryhmä 1b, aloittelijaohjelma 2010. Luokka 3: Ryhmä II, aloittelija-
ohjelma 2010. Luokka 4: Ryhmä III, aloittelijaohjelma 2010. Luok-
ka 5: Ryhmä IV, aloittelijaohjelma 2010, rata B. Luokka 6: Special 
Olympics -luokka, prosentit ratkaisevat paremmuuden. Luokka 
7: Ryhmä III ja IV, henkilökohtainen ohjelma 2010.
Lähtömaksu: 10 euroa/luokka, hevosvuokra 10 euroa/luokka. 
Kaikki maksut maksetaan kilpailukansliaan.
Ilmoittautumiset 20.2. mennessä ja lisätiedot: Huittisten Rat-
sastuskeskus, puh. (02) 567 797 tai toimisto@huittistenratsastus-
keskus.fi.
Majoitustiedustelut ja varaukset: Huittisten Ratsastuskeskus, 
puh. (02) 567 797.

SHAKKI

SM-KILPAILUT
Shakin SM-turnaus järjestetään 2.–4. maaliskuuta 2012 toiminta-
keskus Iiriksessä, Helsingissä.
Turnauksen aikataulu: 1. kierros perjantaina 2.3. klo 17.30–21.30, 
2. kierros lauantaina 3.3. klo 10.00–14.00 ja 3. kierros klo 15.00–
19.00 sekä 4. kierros sunnuntaina 4.3. klo 10.00–14.00  ja 5. kierros 
klo 15.00–19.00. 
Osallistumismaksu: 10 euroa, maksetaan paikan päällä.
Majoitusta voi tiedustella Iiriksestä, puh. (09) 3960 4431.
Ilmoittautumiset 22.2. mennessä: VAU, Petri Räbinä, puh. 050 596 
5014, petri.rabina@vammaisurheilu.fi.
Lisätiedot: Arto Vuorinen, puh. (09) 3960 4006.

SOKKOPINGIS

SOKKOPINGISCUPIN 3. OSATURNAUS
Sokkopingiscupin 3. osaturnaus järjestetään 18. helmikuuta 2012 
klo 10.00 alkaen Porissa Cygnaeuksen koululla (Tasavallankatu 1).
Sarjat: A (kilpasarja) ja B (harrastesarja ja uudet pelaajat)
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja, maksetaan paikan päällä.
Ilmoittautumiset 10.2. mennessä ja lisätiedot: Jari Lammi, puh. 
040 549 5687, lammijp@gmail.com.

TAITOLUISTELU

SPECIAL OLYMPICS -TAITOLUISTELUKILPAILUT
Vihdin Taitoluistelijat ry järjestää kehitysvammaisten Special Olym-
pics -taitoluistelukilpailut 25. helmikuuta 2012 Vihdissä, Numme-
lan jäähallissa (Kuoppanummentie 22). Ilmoittautuminen alkaa klo 
13.45 ja kilpailut järjestetään klo 14.30–17.00.
Kilpailuluokkana on Special Olympics -yksinluistelu miesten ja 
naisten sarjoissa tasoilla 1–VI. Arvostelujärjestelmänä on suoma-
lainen tähtiarvostelu. Kilpailussa luistelija suorittaa ensin pakolliset 
kuviot ja heti sen perään vapaaohjelman ilman väliaikaa.
Osallistumismaksu: 30 euroa/urheilija, maksetaan tilille: Vihdin 
Taitoluistelijat ry OP 529700-232513 (IBAN: FI0352970020032513).
Ilmoittautumiset 16.2. mennessä ja lisätiedot: saana.aronen1@
gmail.com, puh. 040 5817 927. Ilmoitettava henkilö nimi, syntymä-
aika ja taso. Jäähallissa on kahvio, josta voi ostaa lämmintä juota-
vaa ja mm. voileipiä. Tuomarikulut jaetaan osallistuvien seurojen 
kesken.

UINTI

UINNIN SM-KILPAILUT
Liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten SM-uinnit järjestetään osana 
2.–5. helmikuuta 2012 Vaasan uimahallissa järjestettäviä pitkän 
radan Suomen mestaruuskilpailuja. Kilpailut uidaan 8 radalla 50 
metrin altaassa. Aamujaksot alkavat joka päivä klo 9.30 (verryttely 
klo 8.00) ja iltajaksot klo 17.00 (verryttely klo 15.30).
Vammaisuimareiden mestaruuskilpailut uidaan IPC:n (Kansainväli-
nen Paralympiakomitea) sääntöjen mukaan. Vammaisuimarit uivat 
luokissa S1–10 (liikuntavammaiset uimarit), S11–13 (näkövammai-
set uimarit ja S14 (kehitysvammaiset uimarit). Uimarin tulee olla 
luokiteltu ennen SM-kilpailuihin osallistumista.
Aamulla uidaan alkukilpailut ja iltajaksossa loppukilpailut, joihin 
pääsee pisteiden perusteella kuusi (6) parasta uimaria. Jos lajis-
sa on uimareita kuusi tai vähemmän, uidaan kyseinen laji suorana 
loppukilpailuna iltajaksossa.
Sijoitukset ja loppukilpailuun päässeet ratkotaan pisteiden perus-
teella. Pisteet saadaan vertaamalla uitua aikaa saman luokan maa-
ilmanennätysaikaan.
Kilpailuihin osallistuvilla tulee olla tilastoaika ajalta 1.1.2011–
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Kilpailujen tulokset löytyvät VAU:n verkkopalve-
lusta lajeittain (www.vammaisurheilu.fi). 

Tulokset ovat myös tilattavissa
kilpailujärjestäjältä tai VAU:n toimistolta.

29.12.2011. Nolla-ajoilla ei voi osallistua SM-kilpailuihin. SM-kilpai-
luihin osallistuvilla tulee olla lunastettuna Uimaliiton kauden 2011–
2012 kilpailulisenssi 18.1.2012 mennessä.
Osallistumismaksu: 11 euroa/startti/uimari, maksetaan ilmoittau-
tumisen yhteydessä Vaasan Uimaseuran tilille. Katso kilpailukutsu 
www.uimaliitto.fi.
Ilmoittautumiset tapahtuvat uimaseurojen toimesta. Tarkemmat 
tiedot ilmoittautumisesta ja päivämäärät löytyvät SM-uintien kil-
pailukutsusta osoitteesta www.uimaliitto.fi.
Lisätiedot: www.uimaliitto.fi.

VOIMANOSTO

SM-KILPAILUT 
Voimanoston avoimet SM-kilpailut järjestetään 21. tammikuu-
ta 2012 Nastolassa, Liikuntakeskus Pajulahdessa. Punnitus alkaa 
klo 11.00 ja kilpailut klo 13.00. SM-kilpailut järjestetään Pajulahti 
Games -kilpailutapahtuman yhteydessä. Kilpailuissa noudatetaan 
IPC:n sääntöjä. 
Osallistumismaksu: 20 euroa/nostaja, maksetaan VAU:n tilille 
FI1580018710023586, viitteeseen: 1341, urheilijan nimi, SM-voi-
manosto. 
Ilmoittautumiset 5.1. mennessä: VAU, Harri Lindblom, Radiokatu 
20, 00240 Helsinki, puh. 044 361 7353, harri.lindblom@vammais-
urheilu.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava nimi, seura/yh-
distys, syntymäaika, sarja, tehty tulos päivämäärineen. 
Lisätiedot: Jari Laine, puh. 0400 584 999, jari.laine@pp6.inet.fi ja 
Timo Palonen, puh. 0400 624 664, tjpalonen@gmail.com

YLEISURHEILU

SM-HALLIKILPAILUT
Vammaisyleisurheilun SM-hallikilpailut liikunta-, näkö- ja kehitys-
vammaisille sekä elinsiirron saaneille järjestetään 22. tammikuuta 
2012 klo 15.00–18.00 Nastolassa, Liikuntakeskus Pajulahdessa (Pa-
julahdentie 167). SM-hallikilpailut ovat osa Pajulahti Games -kilpai-
lutapahtumaa.
Kilpailuluokat ja sarjat: liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten sekä 
elinsiirtoväen luokat: M/N, M/N 50.

Lajit: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m kävely, pituus-
hyppy, 3-loikka, korkeushyppy, kuulantyöntö.
Huom! Kilpailun tarkempi aikataulu nähtävissä ilmoittautumisajan 
päätyttyä internetissä www.lahdenahkera.fi/tapahtumakalenteri ja 
tiedusteltavissa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n toi-
mistolta, puh. (09) 4257 9824.
Osallistumismaksu: 10 euroa/laji, maksetaan 5.1. mennessä Lah-
den Ahkeran tilille FI6956100720019786. Tiedoksi kilpailijan nimi ja 
VAU YU SM 2011. Jälki-ilmoittautumismaksu on 30 euroa/laji, mak-
setaan 19.1. mennessä samalle tilille.
Ilmoittautumiset 5.1. mennessä VAU:n verkkopalvelussa oleval-
la ilmoittautumislomakkeella tai lähettämällä ilmoittautumisloma-
ke postitse osoitteeseen Lahden Ahkera, Salpausselänkatu 8, Ur-
heilukeskus, 15110 Lahti. Ilmoittautumislomakkeen voi tarvittaessa 
tilata VAU:sta, toimisto@vammaisurheilu.fi, puh. (09) 4257 9824. 
Huom! Jälki-ilmoittautuminen mahdollista 19.1. saakka.
Lisätiedot: Lahden Ahkera, puh. (03) 8168 704, toimisto@lahden-
ahkera.fi ja VAU, Harri Lindblom, puh. 044 361 7353, harri.lind-
blom@vammaisurheilu.fi.
SM-kilpailuihin saavat osallistua kaikki luokitellut liikunta-, näkö- 
ja kehitysvammaiset sekä elinsiirron saaneet. Urheilijat luokitel-
laan omien kansallisten/kansainvälisten luokitusten mukaan. Lisäk-
si järjestetään kilpailut avoimessa luokassa, johon voivat osallistua 
vammaisurheilijat, joilla ei ole luokitusta: liikuntavammaiset avoin 
(pysty- ja tuoliluokka), näkövammaiset avoin ja kehitysvammai-
set avoin. Järjestäjällä on oikeus yhdistää luokkia osanottajien lu-
kumäärän vähyyden vuoksi, kun osallistujia on vähemmän kuin 
kolme. Urheilijalta ei vaadita yleisurheilulisenssiä, mutta hänen on 
edustettava joko SUL:n tai VAU:n alaista jäsenseuraa tai -järjestöä.
Majoituksen voi varata Liikuntakeskus Pajulahdesta, myyntisih-
teeri Sari Eloranta, puh. (03) 8855 204, sari.eloranta@pajulahti.com 
tai Pasi Puroaho, puh. (03) 8855 201, pasi.puroaho@pajulahti.com. 
VAU:n sopimushinta (täysihoito, opistotaso): Aikuinen, pe–su 64 
euroa/vrk, 6–16-v, pe–su 59 euroa/vrk, Hotellitason huone 74 eu-
roa/vrk.

Suomi saavutti kuusi mitalia näkövammaisten keilailun MM-kilpailuista Malesian Kuala Lumpurista. Kuvassa vasemmalta: Toni Toivo-
nen (valmentaja), Mari Mäkinen, Esa Martikainen, Tuija Näsilä, Petri Mäkivirta, Niko Humalalampi (huoltaja) ja Toivo Tarvainen.
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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
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Joulukuu
15.–18.12. Alppihiihdon Eurooppa Cupin 
osakilpailu (L, N) Kühtai, Itävalta
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

Tammikuu
7.1. Istumalentopallon SM-sarjaturnaus (L) 
Toivala
10.–13.1. Alppihiihdon Eurooppa Cupin 
osakilpailu (L, N) Sestriere, Italia
14.1. I Lappi-Boccia (pari) (L) Rauma
14.1. Istumalentopallon ykkössarjan 3. 
osaturnaus (L) Vantaa
14.1. Keilacupin 5. osakilpailu (E, K, L, N) 
Hämeenlinna
14.1. Erityisryhmien uintikilpailut (E, K, L, 
N) Espoo
14.–15.1. Pyörätuolirugbyn sarjaturnaus 
(L) Turku
14.–15.1. Pyörätuolikoripallon 4. SM- ja 
1-divisioonaturnaus (L) Pori

15.–22.1. Kv. Ridderrennet -talvilajien 
tapahtumaviikko (E, K, L, N) Vuokatti
19.–22.1. Pajulahti Games 
-kilpailutapahtuma (E, K, L, N) Nastola
21.1. Voimanoston SM-kilpailut (K, L, N) 
Nastola
22.1. Kirja-Matin Boccia (pari, joukkue) (L) 
Ylistaro
22.1. Yleisurheilun SM-hallikilpailut (E, K, L, 
N) Nastola
23.1.–3.2. Maasto- ja ampumahiihdon 
maailmancup (L, N) Cable, USA
25.–27.1. Alppihiihdon maailmancupin 
osakilpailu (L, N) Arte Terme, Italia
28.1. VI Teuva-Boccia (pari) (L) Kaskinen
28.1. Istumalentopallon SM-sarjaturnaus 
(L) Helsinki
28.–29.1. Unified-koripallon 3. 
sarjaturnaus (K) Vantaa

Helmikuu
2.–5.2. Vammaisuinnin SM-kilpailut (K, L, 
N) Vaasa
3.2. Paikallista toimintaa! -seminaari 
Rovaniemi
4.2. Talviliikuntapäivä (E, K, L, N) Rovaniemi
4.2. Lumilauantai (E, K, L, N) Porvoo
4.2. Lumikenkäilyn Special Olympics 
-kilpailu (K) Espoo
4.2. LumikenkäilyKarnevaali (E, K, L, N) 
Espoo

4.2. Istumalentopallon 30. Kotka-turnaus 
(L) Kotka
4.–5.2. Sähköpyörätuolisalibandyn 2. SM- ja 
Finlandia-sarjaturnaus (L) Helsinki
5.2. Alppihiihtokilpailut (E, K, L, N) Muurame
10.–12.2. Boccian sisäkenttien SM-kilpailut 
(pari, joukkue) (L) Nastola
10.–12.2. Malmö Open (L, N) Malmö, Ruotsi
11.2. Lumilauantai (E, K, L, N) Sastamala
11.2. Keilacupin 6. osakilpailu (E, K, L, N) 
Kuopio
11.–12.2. Sherborne-peruskurssi Helsinki
18.2. III Ystävä-Boccia (pari, joukkue) (L) 
Vilppula
18.2. Istumalentopallon SM-välierät (L)
18.2. Maalipallon SM- ja 
1-divisioonaturnaus (N) Heinola
18.2. Sokkopingiscupin 3. osaturnaus (N) 
Pori
18.–19.2. Pyörätuolikoripallon 5. SM- ja 
1-divisioonaturnaus (L) Turku
25.2. Special Olympics -taitoluistelukilpailut 
(K) Vihti
25.2. Härmä-Boccia (pari) (L) Alahärmä
26.2. Vammaisratsastuskilpailut (E, K, L, N) 
Huittinen
26.2. Vammaisratsastuksen 
kilpailuharjoitukset (E, K, L, N) Huittinen
27.–29.2. Boccian sisäkenttien SM-kilpailut 
(EKL, joukkue) (L) Virrat
29.2.–2.3. Boccian Suomi-sarja (EKL, joukkue) 
(L) Virrat

Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry toivottaa
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KALEVAN
MALJA
KALEVAN
KISAT

Vuosisata yleisurheilun Suomen
mestaruuksia. Yli vuosisata

henkivakuutusturvaa suomalaisille.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva
www.kalevavakuutus.fi

RASTOR
KOULUTTAA, VALMENTAA JA KONSULTOI

Rastor muuttaa sanoja teoiksi. Meillä on ajatus 
siitä, kuinka sinä ja organisaatiosi voitte kasvaa 
ja kehittyä. Kaikki tämä siksi, että juuri hyvät 
ihmiset tekevät hyvän yrityksen – yhdessä.

Helsinki | Kuopio | Turku | Oulu

WWW.RASTOR.FI
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Pulssissa olet hyvissä
käsissä Palveluksessasi on Suomen suurin

yksityinen poliklinikka, moderni
kuvantamiskeskus, monipuolinen
laboratorio ja sairaala.

Lääkärit ja röntgen ma-pe 8–20, la 9–17, su 12–20
Laboratorio ma-pe 7–20 ,  la 9–17, su 12–20

 Pulssin poliklinikka päivystää 

Tule suoraan 
       tai soi

ta ensin!
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Jokainen tarvitsee joskus apua, tukea ja kannustusta.
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Jokainen tarvitsee jjoskus appua, tukea jaj  kannustusta.n tarvitsee joskuse
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www.HHnet.fi 
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Tradenomin manageri työmarkkinoilla - Tradenomiliitto TRAL ry
www.tral.fi
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