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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, 
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 6 500 kpl
ISSN 1798-7334

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

ILMESTYMINEN
NRO 2 25.4.  Raha ja resurssit            
NRO 3  27.6.  Vammaisurheilun   
  tulevaisuus         
NRO 4  10.10.  Ravitsemus ja liikunta                  
NRO 5  12.12.  Talviliikunta   

KANNEN KUVA
Lumikenkäilijät Mika Miettinen (vas.) ja 
Sami Korhonen.

Kuva: Nina Jakonen

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

Olen VAU:n jäsenyhdistyksen jäsen:                 en      kyllä

VAU:n jäsenyhdistyksen/seuran nimi:

Uusia lupauksia
Ollaan tultu aikaan, jolloin lupauksia on tehty ja niistä on ehditty jo luopu-
maankin. Tammikuu on jo ohi tipattomasti tai muuten vaan. Dieetit, uudet 
liikuntaharrastukset ja muut kesäkuntoon liittyvät lupaukset ovat hurjassa 
käynnissä. Mahtavaa! Kuinka monena vuonna olet tehnyt samat lupauk-
set? Onnistuen vai ontuen?

En ole lupauksiin juuri vuosittain sitoutunut – tunnen siis itseni. Niinpä 
mietinkin viime vuoden puolella, että tekisinkö lupauksia vai heittäydyn-
kö päämäärättömästi vuoteen 2012. Päämäärättömyys kuulosti villin lu-
paavalta, kunnes näin lehtemme seuraavan teeman: Osaamisen kehittä-
minen. Siinä vasta lupaus! Olisiko sanapari tarpeeksi laaja saavutettavaksi? 
Kehitänkö vai kehitynkö?

Päätin kurkata Googlesta ja naputtelin ruutuun sanan kehittäminen. 
Kääääk! Tämä vuosikymmenhän on kehittämisen juhlaa. Kehitetään itseä, 
työyhteisöä, osaamista, johtoa, koulutusta, ympäristöjä ja mitä kaikkea. 
Konsulttitoimistot tarjoavat kehittämisen kursseja eri elämänaloille ja nä-
kemyksille. Huh, huh! Kuumien ja kylmien aaltojen veivissä päätin pohdis-
kella itse aihetta ilman kyberavaruuden viisaita apuvälineitä, sillä kehittä-
minen sai sitä kautta melkoisia ulottuvuuksia.

Osaaminen – löytyyhän sitä jo tähän ikään. Osaan mm. lukea, leipoa, pela-
ta, puhua, kaivaa nenää, kuunnella ja soveltaa liikuntaa eri toimintakykyi-
sille immeisille. Kehittämistä toki riittää joka tasolla ja taidossa. No, nenän 
kaivaminen sujuu kehittämissuunnitelmitta. Hetken mietittyäni totesin, 
että kehittämistä riittää itsessäni, toimintatavoissani ja vaikka missä. Kehit-
täminen ei tarkoita asioiden muuttumista monimutkaisemmiksi – ei aina-

kaan pitäisi – vaan sehän voi tehdä osaami-
sesta selkeää ja ennen kaikkea motivoida 

ja selkeyttää asioita. Jippii, oivallusko?

Otin haasteen vastaan eli osaamiseni 
kehittämisen. Loppuvuodesta on sit-
ten arvioinnin aika. Pysykää hereillä 
kanssaihmiset. Ei rimaa liian korkealle, 
eikä kaikkea kerralla. Katsotaan miten 

flikan käy ja pysykää tekin lupaus-
tenne tiellä!

TIINA SIIVONEN
ALUETOIMINNAN 

SUUNNITTELIJA
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TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: MINNA SIIRTOLATeema

Urheiluakatemiat 
muutoksen etulinjassa
Suomalaisen huippu-urheilun muutostyö lisää urheiluakatemioiden 
painoarvoa. Lapin Urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattori 

Reijo Jylhä uskoo, että akatemiat voivat parhaassa tapauksessa 
edustaa parempaa huomista myös vammaisurheilijoille. 

Suomalainen huippu-urheilu on pa-
kon sanelemassa murroksessa. Jär-
jestelmäkeskeisestä sekamelskasta 
pyritään siirtymään Huippu-urheilun 
muutosryhmän johdolla urheilijakes-
keisempään malliin.
Urheilijan polku on taikasana, joka 
on lanseerattu ratkaisuksi ongelmiin. 
Suomen kokoisessa maassa ei voida 
vain toivoa, että aika-ajoin huipulle 
putkahtaisi poikkeusyksilöitä pelas-
tamaan urheilumaineemme. Nuoren 
urheilijan tiestä kohti huippua täytyy 
pyrkiä tekemään niin siloteltu kuin 
mahdollista.
Urheilijan polulla alueelliset urhei-
luakatemiat tulevat olemaan isos-
sa roolissa. Urheiluakatemian avulla 
esimerkiksi Rovaniemellä koulujaan 
käyvälle hiihtäjälupaukselle taataan 
erinomaiset harjoitteluolosuhteet, 
ammattimainen valmennus, kovia 
harjoituskavereita ja tarvittavat tu-

kitoimet, kuten mahdollisuus fysio-
terapeutin palveluihin tai vesijuok-
suun.
Nuoria vammaisurheilijoita ei urhei-
luakatemioiden toiminnassa vielä ole 
liikaa ollut, mutta pyrkimys kohti en-
tistä yksilöllisempää ja joustavampaa 
toimintaa saattaa lähitulevaisuudes-
sa avata ovia. Kunhan vammaisurhei-
lijat ovat valmiita niistä kulkemaan.
– Meidän lajeissa ei ole mitään es-
tettä sille, ettei akatemiatoiminnassa 
voisi olla mukana myös vammaisur-
heilijoita. Saarisen Katja on jo har-
joitellutkin alppiryhmämme kanssa, 
Lapin Urheiluakatemian huippu-ur-
heilukoordinaattori Reijo Jylhä sa-
noo.
Omiin lajiryhmäpoteroihinsa käper-
tymisen sijaan Rovaniemellä on jo 
pitkään pyritty lajien väliseen yh-
teistyöhön, joka on opettanut sovel-
tamisen taitoja. Samoja taitoja tar-
vitaan myös vammaisurheilijoiden 
kohdalla.
– Käytännön valmentamisessa, sii-
nä fyysisessä tekemisessä, ei lopulta 
ole niin suuria eroja vammattomien 

ja vammaisurheilijoiden välillä. Sitä 
se vaatii, että valmentaja on riittävän 
kokenut, jotta hänellä on soveltamis-
kykyä. Meidän akatemian valmen-
tajat ovat suurilta osin maajoukkue-
tason ammattivalmentajia, Jylhä 
kertoo.
– Toivoisin, että tietoisuus näistä 
vammaisurheilijoiden mahdollisuuk-
sista kasvaisivat, että he osaisivat ha-
keutua tänne, Jylhä sanoo.
Jylhä tietää mistä puhuu, sillä hänel-
lä on kokemusta liikuntavammaisen 
urheilijan valmentamisesta. Vuonna 
2006 17-vuotias japanilainen Sho-
ko Ota saapui Vuokattiin opiskele-
maan ja harjoittelemaan. Jylhä toimi 
neljän vuoden ajan lupaavan japa-
nilaisen valmentajana ja yhteistyö 
huipentui vuoden 2010 Vancouverin 
paralympialaisiin, joissa Ota saavutti 
hopeaa sprinttihiihdosta.

 Valmentamisen uusi aika
Lapin Urheiluakatemia on pitkäl-
ti Lapin urheiluopistoon kytköksissä 
oleva instituutio, joka on ollut toi-
minnassa vuodesta 2004 lähtien. 

Urheiluakatemiat
– Alueellisia yhteistyöverkostoja, joiden avulla tuetaan urheilijan val-
mentautumista ja opiskelua. 
– Akatemiaurheilija voi harjoitella valmennusryhmän kanssa ja käyttää 
hyödykseen yhteistyöverkoston kautta avautuvia harjoittelumahdolli-
suuksia ja tukitoimia, kuten fysioterapeutin palveluksia.
– Urheiluakatemioita on 19 ympäri Suomea ja niistä kymmenelle on 
myönnetty Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluakatemiastatus.



Suomen hiihtomaajoukkueen entinen 
valmentaja Reijo Jylhä toimii nykyään 
Lapin Urheiluakatemian huippu-urhei-
lukoordinaattorina Rovaniemellä.
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””  Valmentajan täytyy entistä paremmin pystyä 
tunnistamaan urheilijan yksilöllisiä tarpeita. Tarvitaan 
parempaa ihmisen fysiologian ja käytännön 
psykologian tuntemusta.”

Kärkilajeina akatemiassa ovat hiihto, 
mäkihyppy, yhdistetty ja alppihiihto 
sekä joukkuelajeista lentopallo.
Lapin Urheiluakatemia on ollut osin 
aikaansa edellä, sillä monet Huippu-
urheilun muutosryhmän väliraportin 
linjauksista olivat jo olleet toiminnas-
sa Rovaniemellä.
– Esimerkiksi akatemian valmentajat 
toimivat paljon yhdessä ja eri lajien 
urheilijat harjoittelevat yhdessä. Syn-
tyy tällaista lajien välistä cross talkia, 
Jylhä toteaa.
Mutkaton yhteistoiminta ja turhan 
byrokratian välttäminen ovatkin Jyl-
hän mukaan avainasemassa todelli-
sen muutoksen aikaan saamisessa.
– Tähän saakka suomalaisessa urhei-
lussa on rakennettu organisaatioita 
ja sitten urheilija on sijoitettu sinne. 
Nyt tukitoimia pitää rakentaa urheili-
jaa varten ja pyrkiä siihen, että urhei-
lija saa yhdestä luukusta kaiken tar-
vitsemansa tuen ja avun.
Tähän kuvioon sopii Jylhän mukaan 
myös se, että vammaisurheilijat har-

joittelevat samoissa valmennusryh-
missä muiden urheilijoiden kanssa ja 
valmentajat osaavat joustavasti ottaa 
heidän erityistarpeensa huomioon. 
Uudessa suomalaisessa urheiluelä-
mässä myös valmentajan on osatta-
va muovautua uusiksi.
– Meillä on Suomessa edessä sellai-
nen haaste, että niillä lähtökohdilla, 
joita valmentajilla on ollut, ei tulevai-
suudessa enää pystytä toimimaan, 
Jylhä linjaa.
”Vanha” valmentajan ja urheilijan vä-
linen suhde oli hyvin tietopohjainen, 
mutta samalla monella tapaa etäinen 
ja kylmä. Painopiste oli harjoittelun 
faktoissa, ei niinkään siinä, miten val-
mentaja parhaiten saisi ne siirrettyä 
valmennettavalle.
– Valmentajan täytyy entistä parem-
min pystyä tunnistamaan urheilijan 
yksilöllisiä tarpeita. Tarvitaan parem-
paa ihmisen fysiologian ja käytän-
nön psykologian tuntemusta, sanoo 
kasvatustieteiden maisteri ja luokan-
opettajataustainen Jylhä..

Kouvolan 
Urheiluakatemia 
kokosi oman 
vammaisurheilu-
ryhmän

Kouvolan Urheiluakatemia aloit- 
ti syksyllä erillisen vammaisur-
heilun valmennusryhmän toi-
minnan. Kahdesti viikossa ko-
koontuvaan ryhmään kuuluu 
kymmenkunta vammaisurheili-
jaa, niin kehitysvammaisia kuin 
liikuntavammaisiakin henkilöi-
tä. Ikähaarukka on 13–45 vuot-
ta. Ryhmää valmentavat Jarmo 
Olenius ja Petri Hypen.
– Lähtökohta on se, että taus-
talla on huippu-urheilu, mutta 
kynnys pyritään pitämään ma-
talana, akatemiajohtaja Timo 
Pahkala kertoo.
Tähän saakka valmennusryh-
män toiminta on ollut yleisur-
heilupainotteista, mutta tule- 
vaisuudessa toiminnasta pyri-
tään tekemään paitsi pysyvää 
myös laaja-alaisempaa. Ainakin 
palloilulajien mukaan ottami-
nen on suunnitelmissa.
Vammaisurheilun valmennus-
ryhmään kuuluvat urheilijat ei-
vät ole Kouvolan Urheiluaka-
temian yhteistyöoppilaitosten 
opiskelijoita, joten sikäli toimin-
ta ei ole aivan urheiluakatemia-
ajatuksen ytimessä. Kouvolan 
Urheiluakatemia on kuitenkin 
lähtenyt ennakkoluulottomas-
ti ottamaan koordinoijan roolia 
seudun vammaisurheilussa.
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Kolumni

KUVA: MAIJU TORVINEN

Kehityksen tiellä, 
mutta ei sen esteenä
Yksi elämän hienoista asioista on, että oppiminen on läs-
nä aina. Itsensä ja osaamisensa kehittäminen on mah-
dollista aina. On jokaisen omassa vallassa, millaiseksi ih-
miseksi haluaa kehittyä ja kuinka osaamistaan haluaa 
kehittää. Tähänastinen elämäni on kasvattanut minusta 
tarkan tytön: olen kivääriampuja. Olen oppinut olemaan 
siitä hyvin kiitollinen. Olen kiitollinen elämälle, joka esitti 
minulle mahdollisuuden kehittää osaamistani ampujak-
si. Olen kiitollinen monille ihmisille, jotka ovat minua tu-
keneet ja tukevat edelleen. Olen kiitollinen itselleni siitä, 
että minussa sykkii palo urheilla ja kehittää itseäni.

Lukiossa sisälläni majaileva urheilijatyyppi alkoi tulla 
esiin. Kaipasin liikunnallista harrastusta. Unelmoin usein 
yllättäväni ympäristöni tavalla, joka näyttäisi minun ole-
van lihassairaudestani huolimatta voimakas ja sportti-
nen. Halusin näyttää, että pystyn johonkin muuhunkin 
kuin siihen, mitä minulta fyysisten rajoitteideni vuoksi 
voidaan olettaa. En silloin osannut arvata, että vastaukse-
na haaveisiini minusta tulisi huippu-urheilija. Eräänä mar-
raskuisena iltapäivänä vuosituhannen vaihtumisen alla 
lähdin tutustumaan ilma-aseammuntaan lukion liikunta-
kurssilla. Se oli menoa se – tämä mimmi oli myyty ampu-
miselle. Halusin palavasti ottaa vastaan haasteen kehittyä 
taitavaksi ampujaksi.

Tähän mennessä 12-vuotinen urheilu-urani on kehittänyt 
osaamistani muutenkin kuin lajitekniikan osalta. Ammun-

ta on opettanut minulle paljon itsestäni, sillä yksi menes-
tyksen kulmakivistä on, kuinka osaa hallita jännitystään 
onnistuakseen paineiden alla – kauan odotetulla h-het-
kellä. Se on todella haastavaa joka kerta – onhan ammun-
ta äärimmäisen herkkä laji. Koen, että ampujan psyyke 
on rakennettava jokaisen kauden aikana uudelleen huip-
puiskuunsa. Vanhojen tietojen, kokemusten ja taitojen 
avulla se on helpompaa – ammattimaista toimintaa. Hil-
jalleen ihminen kuitenkin muuttuu, kasvaa ja kehittyy, jo-
ten joskus hieman aiemmasta poikkeavat toimintatavat 
voivat osoittautua hedelmällisemmiksi. On tärkeää tun-
tea sisimpänsä, ymmärtää sitä ja osata käsitellä mieltään.

Maailma on tulvillaan mielenkiintoisia asioita, joiden pa-
rissa voi kehittyä. Vaikka ampumaurheilu on minulle ra-
kas ja erittäin merkityksellinen osa elämää, haluan kehit-
tyä muutenkin. Siksi opiskelen siltä osin kuin ennätän. 
Onneksi parasta koulua eli elämänkoulua on hyvin aikaa 
käydä urheilu-urankin aikana. Kun ymmärtää, että avai-
met onneen ovat omissa käsissä, on oikealla tiellä. Elä-
mään kannattaa suhtautua avoimin mielin, nähdä sen 
suomat mahdollisuudet ja olla onnellinen. Tahdon py-
syä koko elämäni ajan kehityksen tiellä: en esteenä, vaan 
mahdollistajana.

MINNA LEINONEN
AMPUMAURHEILIJA

”” On tärkeää tuntea 
sisimpänsä, ymmärtää 
sitä ja osata käsitellä 
mieltään.”
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Hyvien tyyppien vuosi
Vuonna 2011 vietettiin EU:n vapaaehtoistoiminnan vuotta. Suo-
men Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry muisti toiminnassaan 
mukana olevia vapaaehtoisia Hyvä tyyppi -kampanjan avulla ja 
nosti vuoden aikana esiin eri alojen vapaaehtoistoimijoita.

hah-hah-haa-tekonaurusta liikkeel-
le ja lopulta muutaman vedon jäl-
keen ruohonleikkuri pääsee täyteen 
vauhtiin ja naurunremakasta ei ole tulla 
loppua.
– Olin koulutuspäivän päätteeksi aivan 
poikki. Makasin lattialla ja vesi juoksi sil-
mistä, mutta naurua ei enää tullut, Saa-
rinen muistelee.
Hän on vienyt oppejaan Raision Seu-
dun Invalidien tapahtumien lisäksi 
myös Aivovammaliiton toiminnan yh-
teyteen. Saarinen toimii myös koke-
muskouluttajana ja on käynyt kerto-
massa aivovammastaan mm. Turun 
yliopiston kolmannen vuosikurssin lää-
käriopiskelijoille..

Kampanja loppui, Hyvät tyypit eivät

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: TIINA SIIVONEN

VAU:n vertaisliikutta- 
jat eli Iloliikuttajat 
ovat riemukasta 
sakkia, etenkin 
vuoden 2010 mar- 
raskuussa järjes-
tetyn naurujooga- 
koulutuksen jäl-
keen. Turkulainen 
Pirjo Saarinen on 
Iloliikuttaja sanan var-
sinaisessa merkityksessä. 
Hänelle liikunta ja muiden liikut-
taminen on iso ilo.
– Sain aikoinaan kolarissa aivovam-
man ja olen käynyt läpi sen, että mi-
nua piti kärrätä pyörätuolissa TYKS:in 
käytävillä. Iloliikuttajana oleminen 
sopii minulle, sillä olen todella on-
nellinen, että saan taas liikkua ja voin 
samalla liikuttaa muitakin. Tämä on 
elämäneliksiiriä itselleni, Saarinen 
kertoo.
Hän ohjaa tuolijumppaa Raision Seu-
dun Invalidien kerhotapaamisissa pa- 
ri kertaa kuukaudessa. Ohjattavana 
saattaa olla parhaimmillaan satakun-
ta henkilöä, joten liikunnan ilo leviää 
tehokkaasti.
– Kerhot alkavat jumppatuokioilla ja 
ihmiset vaikuttavat olevan sen jäljiltä 
yleensä virkeämpiä ja iloisempia, Saari-
nen sanoo.
Ajoittain Saarinen maustaa tuolijump-
pahetkiä naurujoogalla, jota VAU:n 

Iloliikuttajat olivat op-
pimassa Hauholla syk-

syllä 2010. Saariseen 
naurujooga-koulut-
taja Essi Tolosen opit 
tekivät lähtemättö- 
män vaikutuksen.

– Moni on kysellyt, 
että mihin minä sitä 

naurujoogaa tarvitsen, 
kun olen muutenkin niin 

nauravainen ihminen, mut-
ta se oli aika vaikea opetella lähte-

mään tekonaurusta ja siirtyä siitä oike-
aan nauruun.
Naurujoogaa harjoitellaan esimerkiksi 
”ruohonleikkuria vetämällä”. Lähdetään 

Kantelemisella on sanana negatiivinen 
kaiku, mutta VAU pyrki kannustamaan 
vuoden 2011 aikana toiminnassaan mu-
kana olevia positiiviseen kanteluun, il-
miantamaan Hyviä tyyppejä. 
Ilmiantoja tulikin runsaasti ja VAU pääsi 
niiden perusteella palkitsemaan 120 va-
paaehtoistoimijaa Hyvä tyyppi -diplo-
milla ja -t-paidalla. Monelle kunniamai-
ninnan saaneelle suurin palkinto tuntui 
kuitenkin olevan se, että joku kerrankin 
muisti huomioida. Nyky-yhteiskunnan 
kiireessä kiitokselle ei tahdo aina löytyä 
sijaa.
Hyvä tyyppi -ilmiantojen lisäksi VAU pal-

kitsi marraskuussa Tampereella Liikunta-
maa-messutapahtuman yhteydessä 20 
vapaaehtoistoimijaa HYVÄ TYYPPI -pää-
palkinnoilla. Vaikka palkintoja ja tun-
nustuksia tuli vuoden aikana jaettua 
runsaasti, jäi moni muistamisen arvoi-
nen silti palkitsematta. 
Vaikka kampanja tuli päätökseen, eivät 
Hyvät tyypit kuitenkaan kadonneet min-
nekään. Jatkossa pyyteettömiä vapaa-
ehtoistyöntekijöitä täytyy pyrkiä muis- 
tamaan toisin tavoin. HYVÄ TYYPPI -pää-
palkintojen jako kuitenkin jatkuu ja seu-
raavan kerran palkintoja jaetaan Liikun-
tamaassa 2013.
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Teema

Va
lo

ke
ila

ss
a Kun Porin seudulla tapahtuu jo-

tain soveltavaan liikuntaan liitty-
vää, on Kati Karinharjulla lähes 
poikkeuksetta näppinsä pelissä. 

Satakunnan ammattikorkeakoulun 
lehtorina työskentelevän Kati Karin-
harjun näkyvin projekti on Kaikkien 
Yyteri, jonka tavoitteena on ollut ke-
hittää esteettömiä luontoliikunta- ja 
virkistyspalveluja Porin Yyteriin. Mer-
kittävä ja hyvää nostetta purjeisiin-
sa saanut hanke on kuitenkin vain 
jäävuoren huippu monessa mukana 
olevan Karinharjun ansiolistalla.
Soveltavan liikunnan teemat ovat ol-
leet jo pitkään osa SAMK:in liikunnan 
alaan liittyviä opintoja. Tästä suuri 
kunnia kuuluu Karinharjun kollegalle 
Tarja Javanainen-Levoselle, joka on 
työskennellyt SAMK:issa jo 30 vuot-
ta. Karinharju tuli taloon 2000-luvun 
alussa ja kaksikon yhteisen kiinnos-
tuksen hedelmänä soveltavasta lii-
kunnasta on tullut yhä merkittäväm-
pi tekijä SAMK:in opintotarjonnassa.
Opinahjon painotukset tuottavat 
monenlaisia positiivisia heijastusvai-
kutuksia. Karinharjun mukaan useis-
ta SAMK:issa opiskelleista on tullut 
erityisliikunnan osaajia tai heitä on 
päätynyt erilaisiin tehtäviin vam-
maisurheilun parissa.
– Ja tärkeä puoli on se, että niilläkin, 
jotka eivät ole suoraan suuntautu-
neet erityisliikunnan alalle, on osaa-
mista ja tietoa erityisliikunnasta. Ihan 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: LAURI LOUHIVIRTA JA KATI KARINHARJU

Kaikelle avoin Kati

Kati Karinharju on tuttu 
näky Yyterin rannoilla.
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perus fysioterapeutit, sosionomit ja 
hoitotyön ammattilaiset osaavat tar-
vittaessa ohjeistaa ja neuvoa aihees-
ta. Tämä lisää ihmisten tietoisuutta 
näistä asioista, Karinharju toteaa.

Elinvoimainen liikuntaleiri
Pitkälti Karinharjun ansioksi voi las-
kea myös sen, että erityislapsille ja 
-nuorille suunnattu jokakesäinen 
Pitkis-Sport Futuurileiri Kokemäellä 
on säilynyt elinvoimaisena. Vaativiin 
ohjaajatehtäviin oli hankalaa löytää 
riittävästi osaavia henkilöitä, mut-
ta viimeisen viiden vuoden ajan oh-
jaajana toimiminen Futuurileirillä on 
ollut SAMK:in opiskelijoille yksi tapa 
suorittaa pakollinen harjoittelujakso.
– Jos näin ei olisi, niin ei leiri toimisi 
niin hyvin kuin nyt. Saisi joka vuosi 
tuskailla sen kanssa saadaanko riittä-
västi työntekijöitä. Tämä järjestelmä 
on mahdollistanut sen, että on voitu 
ottaa kaikki halukkaat lapset ja nuo-
ret mukaan, Karinharju sanoo.
Toiminta on osoittanut, että SAMK:in 
ja leirijärjestäjien välisessä yhteispe-
lissä hyöty on molemminpuolinen. 
Leiri tarjoaa opiskelijoille arvokasta 
oppia aidossa toimintaympäristössä.
– Työelämä muuttuu ja työntekijöi-
den täytyy olla valmiita joustamaan 
ja soveltamaan omaa ammattitai-
toaan erilaisissa työympäristöissä. 
Esimerkiksi kaikki sosiaali- ja terve-
ysalan työt eivät enää tapahdu pe-
rinteisissä paikoissa, kuten sairaalan, 
klinikoiden tai toimistojen seinien si-
sällä.

”Työ löysi minut”
Karinharju kiinnostui aikoinaan so-
veltavasta liikunnasta omien sano-
jensa mukaan osin sattumalta. Ennen 
kuin lähti Jyväskylään opiskelemaan 

liikunnan alaa, Karinharju toimi het-
ken koulunkäyntiavustajana kotikun-
nassaan Nakkilassa.
– Kun olin liikunnasta kiinnostunut, 
niin minulle annettiin mahdollisuus 
pitää liikuntatunteja erityislapsille. 
Huomasin, että hei, ehkä minulla on 
kykyjä tähän ja lapset selkeästi naut-
tivat tästä.
– Siellä näki ja oppi liikunnan merki-
tyksen ja sen, että kaikilla pitää olla 
mahdollisuus liikkua. Taisi käydä niin, 
että työ löysi minut.
Tänä päivänä Karinharju on verkos-
toitunut laajalti erityisliikunnan ja 
vammaisurheilun kentillä, niin koti-
maassa kuin kansainvälisestikin. Sa-
takunnan alueella hän on Javanai-
nen-Levosen kanssa luonut laajan 
yhteistyöverkoston, jota hän innos-
taa esimerkin voimalla. Karinharju on 
aina valmis tarttumaan uuteen ide-
aan ja hän jaksaa tehdä myös työtä 
sen läpiviemiseen.
– Kun aloittelimme Sporttiskerhoja 
Porissa, niin pitkään siellä kävi vain 
3–4 lasta, joille sitten sitkeästi vedet-
tiin sitä kerhoa ja jaksettiin uskoa, 
että siitä se lähtee. Nyt salissamme 
liikkuu viikoittain liki 40 aktiivista eri-
tyisliikkujaa.

Pienistä teoista isoksi 
liikkeeksi
Toinen Karinharjun luonnetta hyvin 
kuvaava anekdootti liittyy Kaikkien 

Yyteri -hankkeen syntyyn. Suomes-
ta lähti joukko soveltavan liikunnan 
asiantuntijoita tutustumismatkalle 
Australiaan. Upeat esteettömät ja 
kaikille avoimet rannat tekivät Karin-
harjuun vaikutuksen, mutta herätti-
vät uskon myös siihen, että tällaista 
voisi olla meillä kotopuolessakin.
– Palattuani aloimme kehitellä yh-
dessä Yyterin Surfkeskuksen vastaa-
van Anne Kärjen kanssa ideaa sovel-
tavan purjelautailun kurssista. Heti 
ensimmäiselle kurssille kesällä 2009 
osallistui kymmenen erityistukea tar-
vitsevaa lasta ja nuorta.
Kaikkien Yyteri -hankkeen toimin-
ta on laajentunut vuosien varrella ja 
sen puitteissa järjestetään liikuntata-
pahtumia, joissa pääsee mm. tutus-
tumaan purjelautailuun, melontaan, 
purjehdukseen ja golfiin.
– Ihmiset ajattelevat helposti, että 
tällaiset asiat ovat varmasti niin suu-
ria ja ihmeellisiä, että ne vaativat jo-
tain erityisiä ja suuria ponnisteluja, 
mutta Kaikkien Yyteri -hankekin on 
lähtenyt pienimuotoisesta päämää-
rätietoisesta tekemisestä ja laajentu-
nut siitä.
– Ehkä minulla on sellaista tietynlais-
ta näkemystä ja ennakkoluulotto-
muutta. Kun jostain innostun ja jo-
honkin uskon, niin vien sen läpi..
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tämisen taitoihin valmennuksessa ja 
ohjaamisessa. Näiden taitojen koh-
dalla puhutaan, VOK-perusteiden 
mukaan, paitsi toimintaympäristön 
ja harjoitteiden mahdollisten turval-
lisuusriskien huomioimisesta, myös 
liikkujien kohtaamisesta kokonaisi-
na yksilöinä ja tämän moniulottei-
suuden huomioimisesta kaikessa val-
mennuksessa ja ohjaamisessa. 
Vaikka osaamistarpeiden kartoituk-
sessa on nähtävissä vahva lajiosaa-
misen painotus, kysyttäessä valmen-
nuksen/ohjaamisen eri osa-alueiden 
koettua painoarvoa, nousevat tär-
keysasteikossa korkealle myös näi-
hin kohtaamisiin liittyvät psyykkisen 
valmennuksen taidot sekä tunne- ja 
vuorovaikutustaidot. Tällaisiin taitoi-
hin liittyvää koulutusta tarjoavat esi-
merkiksi SLU-aluejärjestöt sekä Suo-
men Valmentajat ry. Kannattaa siis 
tutustua niin paikalliseen kuin val-
takunnalliseenkin koulutustarjon-
taan!.

Teema

Ohjaajan osaaminen laadukkaan 
liikunnan lähtökohtana

Urheiluvalmennuksesta syntyvissä mielikuvissa korostuvat usein 
lajiin ja fyysiseen valmennukseen liittyvät taidot, mutta valmentajan 
ja ohjaajan osaaminen koostuu paljosta muustakin kuin vain näistä.

Suomalaisen valmentaja- ja ohjaa-
jakoulutuksen perusteissa (VOK-pe-
rusteet) on määritelty kaikille lajeil-
le yhteiset valmentajien/ohjaajien 
osaamistavoitteet valmennuksen eri 
tasoille. VOK-perusteiden mukaan 
valmentajana ja ohjaajana toimimi-
sen keskeisiin taitoihin kuuluvat mm. 
tunne- ja vuorovaikutustaidot, eri-
laisten tilanteeseen ja tavoitteisiin 
sopivien opetustyylien hallinta sekä 
harjoitustilanteen suunnittelu, toteu-
tus ja arviointi. Nämä taidot yhdessä 
muodostavat perustan harjoitusryh-
män hallinnalle ja yksilön huomioi-
miselle osana ryhmää.

Ryhmänhallintaa ja 
vuorovaikutustaitoja
Miten tällainen osaamistarve sitten 
näyttäytyy vammaisurheilun ja -lii-
kunnan ohjaajan tai valmentajan 
arjessa? Keväällä 2011 käynnisty-
neen vammaisurheilun ja -liikunnan 
valmentajien ja ohjaajien osaamis-
tarpeita kartoittavan selvitystyön 
pohjalta voidaan todeta juuri ryh-
mänhallinnan kysymysten korostu-
van valmentajien ja ohjaajien arjessa. 
Harjoitusryhmien ja joukkueiden si-
säiset tasoerot ja yksilöllisiä tarpeita 
omaavien liikkujien huomioiminen 

TEKSTI: PIIA KORPI

ryhmäliikuntatilanteessa asettavat 
haasteita valmentajien ja ohjaajien 
toiminnalle.
Miten järjestää yhteinen liikunta-
tuokio siten, että kaikki pääsevät 
osallistumaan omien edellytystensä 
mukaisesti ja toiminta on kaikille mie-
lekästä? Ryhmänhallinnan ja vuoro-
vaikutuksen perustaidot, harjoitus-
tilanteen huolellinen suunnittelu ja 
valmiudet soveltaa harjoitteita ovat 
avainasemassa ohjattaessa suurten 
tasoerojen ja moninaisten erityis-
tarpeiden värittämää ryhmää. Näitä 
taitoja voi oppia vaikkapa oman toi-
mintaympäristönsä SLU-aluejärjes-
tön tarjoamissa ohjaajakoulutuksis-
sa. Myös VAU:n Vammaisurheilun ja 
-liikunnan työpajat -koulutukset an-
tavat hyviä käytännön valmiuksia vä-
hän haastavammankin ryhmän val- 
mennus-/ohjaustilanteen suunnitte- 
luun ja toteuttamiseen. VAU:n kou-
lutuksia järjestetään tilauksesta esi-
merkiksi seuroille ja oppilaitoksille. 
Tulevaisuudessa on tarkoitus lisätä 
myös avointen koulutusten tarjon-
taa.
Eettinen ja terveyttä edistävä val-
mennus ja ohjaaminen viittaavat 
fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen 
hyvinvoinnin ja turvallisuuden edis-

Vammaisurheilun ja -liikunnan valmentajien ja ohjaajien osaamistarpeiden kar-
toitus toteutettiin kyselylomakkeella, jossa pyritään saamaan tietoa valmentajien 
ja ohjaajien osaamisesta ja tulevaisuuden koulutuksellisista tarpeista. Selvitys-
työstä julkaistiin raportti tammikuun 2012 lopussa. Raportti on luettavissa VAU:n 
verkkopalvelussa www.vammaisurheilu.fi.

VOK-perusteet 
www.valmentajakoulutus.fi

VAU:n koulutukset 
www.vammaisurheilu.fi
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KYSYMYKSET AIJA SAARI, VASTAAJANA KAISU MONONEN
KUVA: KIHU:N ARKISTO

tutkittua

Valmentajan 
valmennustyylillä on väliä
Valmentajan valmennustyylillä on 
suuri vaikutus urheilijan motivaati-
oon, kirjoittavat Hailey Banack, Cat-
herine Sabiston ja Gordon Bloom. 
Artikkelissa tutkitaan itseohjau-
tumista edistävän valmennuksen, 
psykologisten perustarpeiden ja 
sisäisen motivaation yhteyksiä pa-
ralympiaurheilijoiden kokemuksiin 
perustuen. 
Kesäparalympialaisten alla 2009 tehtyyn 
kyselytutkimukseen osallistui 113 kana-
dalaista huipputason paralympiaurhei-
lijaa. Artikkeli ilmestyi joulukuussa 2011 
Research Quarterly for Exercise and Sport 
-julkaisussa. 

KAISU, MIKSI HALUAT ESITELLÄ JUURI 
TÄMÄN ARTIKKELIN?
Valmentajan ja urheilijan välinen vuoro-
vaikutus on erittäin tärkeä osa valmen-
nustapahtumaa, mutta vammaisurheilun 
piirissä se on harvoin raportoitu tutki-
musaihe. Tällä tutkimuksella on myös 
käytännön sovellettavuusarvoa, koska 
artikkelissa annetaan vinkkejä jokapäi-
väiseen valmennustyöhön. Lisäksi artik-
kelissa pohditaan urheilijan itseohjau-
tuvuutta edistävää valmennusta. Sillä 
arvellaan voitavan tukea urheilijan psyko-
logisten perustarpeiden tyydyttymistä ja 
sitä kautta myös sisäisen motivaation ke-
hittymistä.

MITÄ EROA ON SISÄISELLÄ JA 
ULKOISELLA MOTIVAATIOLLA? MISTÄ 
NE TUNNISTAA? 
Sisäisestä motivaatiosta on kyse silloin, 
kun toimintaan osallistutaan ensisijaises-
ti siitä tulevan mielihyvän takia. Sisäisesti 

motivoitunut ihminen kokee toiminnan 
tärkeäksi itselleen ja saa siitä nautintoa. 
Ulkoisesti motivoituneella ihmisellä taas 
toimintaa motivoi joku ulkopuolinen syy 
tai tekijä, ja siihen osallistutaan ulkoisten 
palkkioiden, rangaistusten tai pelon takia. 

MITKÄ OVAT TUTKIMUKSEN
KESKEISET TULOKSET?
Valmentajan toimintatapa oli vah-
vasti yhteydessä urheilijan sisäiseen 
motivaatioon. Itseohjautuvuutta 
edistävää valmennusta saaneet 
urheilijat olivat motivoituneita op-
pimaan ja ymmärtämään uusia asi- 
oita ja taitoja. Itseohjautuvuutta edistä-
vää valmennusta saaneet urheilijat tun-
sivat myös usein yhteenkuuluvuuden ja 
autonomian tunteita. Myös valmentajan 
koettu pätevyys ennusti urheilijan vahvaa 
sisäistä motivaatiota.

AIOTKO ITSE OTTAA TULEVISSA TUTKI-
MUKSISSASI NÄITÄ TEEMOJA HUOMI-
OON? MITEN?   
Samankaltainen tutkimus olisi erittäin 
kiinnostava ja tarpeellinen toteuttaa 
myös Suomessa. Tutkimuksen toistaisin 
täysin samanlaisena, jolloin olisi mahdol-
lista vertailla tuloksia eri maiden välillä. 

Mietittävää 
valmentajalle
Tunnista millaiset teki-
jät motivoivat valmen-
tamaasi urheilijaa. Mieti 
miten otat tämän huomi-
oon omassa valmennuk-
sessasi:

Urheilija A nauttii siitä, 
että hän oppii ja ymmär-
tää uusia taitoja tai asioi-
ta. 
Urheilija B saa mielihy-
vää saadessaan jonkin 
haastavan tehtävän pää-
tökseen tai saavuttaes-
saan jonkin muun asetta-
mansa tavoitteen. 
Urheilija C:tä motivoivat 
erilaiset kokemukset, ku-
ten onnistumisen ilo tai 
jännitys. 

Millaisin keinoin tuet 
valmennettavasi  
psyykeä? 
-  anna urheilijalle mah-  
 dollisuus vaikuttaa 
 harjoittelua koskeviin  
 valintoihin
-  rohkaise tekemään   
 omia aloitteita
-  toimi demokraattisesti  
 ja perustele päätökset  
 ja toimintatapasi
-  osoita välittäväsi ur-  
 heilijasta sekä urheilun  
 piirissä että sen   
 ulkopuolella
-  käytä rakentavaa tehtä- 
 vä suuntautunutta pa - 
 lautetta
-  luo kannustava ilma-
 piiriLähde: Research Quarterly for Exercise and Sport, Volume 82, Number 4, December 2011 ,  pp. 722-

730(9). Banack, Hailey R.; Sabiston, Catherine M.; Bloom, Gordon A. Coach Autonomy Support, Basic 
Need Satisfaction, and Intrinsic Motivation of Paralympic Athletes.

Kaisu Mononen toimii vammaisur-
heilun tutkijana Kilpa- ja huippu-
urheilun tutkimuskeskuksessa.



14

Ymmärryksen 
lisääntyessä asioilla 
on taipumus mutkistua
Vaikka jonkun asian tietäisi, se ei välttämättä tarkoita osaamista. Saan välillä 
itseni kiinni ylistämällä alistamisesta. Esimerkiksi teen ylimääräistä numeroa 
siitä, kuinka taitava ihminen on ”vammastaan huolimatta”. Tähän syyllistyn 
yleensä hyvässä tarkoituksessa. Mutta silloin tulee toimittua omia yhdenver-
taisuuspyrkimyksiään vastaan.

INKLUSIONISTINA NÄEN IHANTEENA YHdENVERTAISUUdEN  
ILMAN ERITYISKOHTELUA.

Tällöin ei olisi lainkaan erityisryhmiä, sillä erillisillä erityispalveluilla on taipu-
mus leimata osallistujansa, eikä niistä pääse siirtymään yleisiin ryhmiin, kos-
ka toimivat siirtymästrategiat puuttuvat. Mutta mikä silloin olisi vammais-
urheilun kohtalo? Eikö juuri vammaisurheilu leimaa osallistujiaan ja etenkin 
sen luokittelu korosta jakoa kelvollisiin ja epäkelpoihin? 
Toisaalta vammaisurheilun luokittelu vastaa painin painoluokkia, lasten ikä-
ryhmiä ja veteraanien sarjoja. Mutta jos se siirtyy määrittämään seuroihin 
pääsyä, käytäntö on syrjivä. Esimerkiksi selkäydinvammainen pääsisi mu-
kaan, mutta autistinen nuori ei, koska jälkimmäinen ei kuulu mihinkään tun-
nettuun vammaiskilpaurheilujärjestelmään. Mutkikasta.

TÄRKEINTÄ OSAAMISTA ONKIN YMMÄRRYS SIITÄ, ETTÄ MAAILMA 
ON MONIMUTKAINEN.

Ajan henki suosii yksinkertaistamista ja vastakkainasettelua. Sen näkee myös 
kaupallisista urheilulehdistä ja -kanavista. Niistä selviää mikä on tämän päi-
vän oikeaa (ja väärää) urheilua, ja ketkä ovat kelvollisia liikkujia tai urheilijoi-
ta. Eikä niissä vilahda montaakaan vammais- tai naisurheilijaa, paitsi mainok-
sissa ja katsomossa.
Sepä vasta osaamista olisikin, että oppisi virheistään. Ja tulisimme myös ur-
heilussa viisaammiksi ja suvaitsevaisemmiksi – emmekä päätyisi takaisin 
1970-luvulle. 
Jatkuvassa muutoksessa tarvitaan kykyä kuunnella monia ääniä. Koska ny-
kymaailma on mutkikas, osa heittää hanskat naulaan. .

TEKSTI: AIJA SAARI

Teema

Aj
as

sa
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Miksi paralympialaiset, 
ei paraolympialaiset?

termin-
selittäjä

lehti-
katsaus

Tällä palstalla pureudutaan 
vammaisurheilussa ja 
-liikunnassa käytettävien 
termien taustoihin.

Halutaanko meidät
takaisin lajin 
pariin?

”Lehdessä 8/2011 oli vihdoin 
viimein juttu vammaisgolfis-

ta, mutta milloin edellisen kerran 
asia on ollut esillä?

  Lehdessä näemme vain menesty-
viä ja terveitä ihmisiä. Me liikun-
tarajoitteiset emme sinne kuulu. 
Tästä voimme edelleen päätellä, 
etteivät kentätkään meitä hyväl-
lä katso. Mehän hidastamme kier-
rosta (tulot vähenevät), meille pi-
täisi olla liikuntarajoitteisille sopivat saniteettitilat (mikä 
kustannuserä!) ja kulkutiet pitäisi suunnitella myös meitä 
varten.

Kuntoutuksen jälkeen paluusta kentille haaveillut Juhani Vehviläinen 
Lukijan ääni -palstalla, Suomen Golflehti 8/11.

Miksi paralympialaisia kutsutaan paralym-
pialaisiksi, eikä maalaisjärkisen logiikan 
mukaan paraolympialaisiksi? Täyttä var-
muutta asiasta ei ole, mutta tässä kolme 
selitystä:

1Alkuperäiset paralympialaiset oli 
suunnattu alaraajahalvaantuneille 

(paraplegic) urheilijoille. Englanninkie-
linen termi ”paralympic” on yhdistel-
mä sanoista ”paraplegic” ja ”olympic”, ei 
siis kaksi erillistä osaa ”para” ja ”olympic” 
yhdessä. Nyttemmin, kun paralympialai-
siin osallistuvat myös muut liikuntavam-
maiset sekä näkö- ja kehitysvammaiset 
urheilijat, paralympialaiset ymmärretään 
rinnakkaisina (parallel) olympialaisille eli 
periaatteessa ne ovat para-olympialaiset.

2 Useissa kielissä paralympialaiset on 
helpompi lausua kuin paraolympialai-

set. Kahteen eri tavuun kuuluvat vokaalit 

a ja o eivät muotoudu peräkkäin lausuttu-
na luontevasti. Fonetiikassa ilmiötä kutsu-
taan nimellä hiatus, kahden vokaalin väli-
nen tavuraja.

3 Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK)
varjelee olympialaisten tavaramerkkiä 

mustasukkaisesti. Kun Barcelona valmis-
tautui järjestämään vuoden 1992 olym-
pialaisia ja paralympialaisia, lähetti KOK 
tulikivenkatkuisen nootin kilpailujärjestä-
jille, jotka olivat kääntäneet englanninkie-
lisen ”Paralympics”-termin espanjaksi ”Pa-
raolímpicos”. Barcelona taipui käyttämään 
o-tonta termiä ”Paralímpicos”. Tosin niin 
ikään olympiaperheeseen kuuluva kehi-
tysvammaisten Special Olympics on saa-
nut käyttää termiä sellaisenaan.

Lähde: IPC:n artikkeli History and use of the term 
‘Paralympic’ (2008).

Minä osaan luistella

”  Ajatus luistelusta ei ehkä koskaan juo-
lahtaisi cp- tai selkäydinvammaisen 

lapsen vanhempien mieleen… Tuen ja roh-
kaisun avulla se on kuitenkin mahdollista.

Lauren Manfuso ja Meredith Purvis artikkelissaan, 
joka käsittelee olympiavoittaja Dorothy Hamillin so-
veltavaa taitoluistelukoulua, Palaestra 3/11.

Tällä palstalla seurataan vammaisurheiluun liittyvien 
aiheiden käsittelyä meillä ja muualla.
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Teema
TEKSTI: AIJA SAARI
KUVAT: KUUSANKOSKEN JUDOSEURA, KARI TIENSUU 

Kuusankosken Judoseura 
on vasta kymmenvuotias, 
mutta työ vammaisjudo-
koiden kanssa on jo seu-
ran perustoimintaa. 

ra-aktiivit kokevat saaneensa todella 
paljon ryhmän vetämisestä. Judon 
opetteluun on yhdistetty Sporttis-
kerhoista tuttuja elementtejä, kuten 
leikkejä.
– Alkuun hieman mietittiin rahkeiden 
riittämistä ja sitä omaakin osaamista. 
Mutta kun ennakkoluulot heitti taka-
alalle, ei ongelmia ole kohdattu. 
Innokkaimmat judokat sovelletun ju-
don ryhmästä ovat siirtyneet harjoit-
telemaan yhdessä tavallisen ryhmän 
kanssa. 
– Vastaanotto on ollut todella hyvä ja 
kaikille nuorille on tehnyt hyvää toi-
mia yhdessä erilaisten nuorten kans-
sa. Toki joitain pieniä ristiriitoja syntyi 
alkuun, mutta nyt on sujunut taas pa-
remmin.
Kari ja Tapsa ovat toimiva tiimi ja kol-
mannet apukädet tarjoaa Ismo Pal-
laskallio. Kokkonen painottaa, että 

”Mikä se on 
tuo neste, joka 
otsalle pukkaa?”

lähes kaikki tehdään yhdessä suun-
nittelusta toteutukseen. Monien har-
joitusten vetäminen viikossa on välil-
lä raskasta, jota ei yksin ehkä jaksaisi. 
Tiensuun hoitoalan koulutuksesta on 
ollut hyötyä, kun ryhmässä on melko 
paljonkin tukea tarvitsevia. 
Miehet puhkuvat intoa lajinsa paris-
sa. 
– Emme ole oikeastaan kokeneet epä- 
onnistumisia. Olemme myös osallis-
tuneet VAU:n järjestämille Sporttis-
leireille ja muutenkin olleet erilaissa 
tapahtumissa ja koulutuksissa muka-
na. Olemme olleet jopa ohjaamassa 
Sporttiskerhojen muita vetäjiä. Ja ol-
laan me järjestetty kolme näkövam-
maisten judoleiriäkin: kaksi Pajulah-
dessa ja yksi täällä Kuusankoskella. 
Työnantaja tarjosi tilat ja majoitukset 
rantasaunoineen käyttöömme, ke-
huu Kari.

Seuran perustaja Kari Tiensuu toimii 
siviilissä erikoissairaanhoitajana ke-
hitysvamma-alan laitoksessa.
– Etsittiin jatkoa näkövammaisten 
lasten Sporttiskerholle ja Törrösen 
Tuomaksen kanssa mietittiin sopi-
siko judo. Keväällä 2008 järjestet-
tiin judopäivä, jossa oli porukkaa lä-
hiseuduilta kaikkiaan viitisentoista. 
Ikähaitari oli taaperosta yläasteikäi-
seen koululaiseen. Porukan innostus 
ylitti odotukset, muistelee Tiensuu.
– Osa porukasta vieläpä ihmetteli, 
että mikä se on tuo neste, joka otsal-
le pukkaa. Hikoileminen oli sen ver-
ran uutta, naureskelee toinen puuha-
mies ja seuran puheenjohtaja Tapsa 
Kokkonen.

Ennakkoluulot taka-alalle
Aluksi ryhmä toimi näkövammais-
ten lasten erityisryhmänä. Nykyisin 
sovelletussa judossa ovat mukana 
kaikki vammaryhmät. Lisäksi judon 
yleiset treenit toimivat integraatio-
periaatteella, kaikille avoimena ryh-
mänä. Joukossa on näkövammaisia, 
kehitysvammaisia, tarkkaavaisuushäi- 
riöisiä ja yksi fas-poika. 
Sovelletun judon käynnistäminen on 
sujunut odotuksia helpommin. Yllät-
tävintä on ehkä ollut se, kuinka kivaa 
tekeminen on ollut. Molemmat seu-
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Näppäile nettiin

+ Judoliiton tuki ja liiton tarjoama sovelletun ju-
don koulutus
+ vammaisurheilun osaajien kannustus ja neu-
vot toiminnan alussa
+ kuuluminen VAU:n Sporttiskerhojen ohjaaja-
verkostoon
+ oma innostus, rohkeus ja ennakkoluulotto-
muus
+ halu tehdä työtä erilaisten nuorten kanssa
+ henkilökohtaiset suhteet alan toimijoihin
+ pienetkin tukirahat (esim. Sokeain Lasten Tuki)
+ edistymisen huomaaminen ja nuorten jatko-
polkujen seuraaminen

Haasteena
- kaupunki perii maksuja sovelletun judon esit-
telyistä ja tilaisuuksista
- toiminnalle ei ole olemassa rahallista tukea
- oikeiden tiedotuskanavien löytyminen

Näkövammaisjudo ry
Yhdistyksen tarkoitus on edistää näkövammaisten judo-
harrastus- ja kilpailutoimintaa. Yhdistys kehittää ja tukee 
sekä näkövammaisten judoharrastusta että kilpajudoa. 
Tavoitteena on lisätä näkövammaisjudon näkyvyyttä ja 
tunnettavuutta valtakunnallisesti. Yhdistys tarjoaa Suo-
men näkövammaisille judoharrastajille ja kilpailijoille sekä 
heidän kanssaan toimiville henkilöille ja yhteisöille yhtei-
sen foorumin, jonka kautta voi pitää yhteyttä sekä jakaa ja 
levittää näkövammaisjudotietoutta.

www.nvjudo.fi

Onnistumisen eväätSuurimmat onnistumiset ovat tyytyväisyys, innostus 
ja hyvä mieli. Mieltä lämmittää myös näkövammai-
sen Eetu Tiensuun pääsy nuorten paralympiaryh-
mään tavoitteenaan Rio de Janeiron paralympialai-
set vuonna 2016. .
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Info

Huipulla

Mentorointiohjelma tukee 
ja sparraa valmentajia

Lontooseen ehdolla olevien lajien valmentajat ovat 
tavanneet vuodesta 2009 lähtien 2–3 kertaa vuodes-
sa Suomen Paralympiakomitean valmentajien mento-
rointiohjelman puitteissa. Ampumaurheiluvalmentaja 
Pirjo Peltola ja jousiammuntavalmentaja Kyösti Laa-
sonen ovat kokeneet mentorointiohjelman hyödylli-
senä. 
– Olen saanut monta hyvää vinkkiä 
oman lajini valmennustyöhön. Kyn-
nys on madaltunut mielipiteiden 
vaihdossa eri lajien kanssa, ja samal-
la on saanut huomata kuinka saman-
kaltaisten asioiden parissa lajeista 
huolimatta painiskellaan, Laasonen 
sanoo.
Ampumaurheiluliitossa kehityspääl-
likkönä toimiva Pirjo Peltola on ol-
lut erityisen vaikuttunut päämentori 
Heikki Kantolan annista ryhmälle.
– Kantolan pitkä valmentajakokemus 
ja hänen kykynsä peilata ja analysoi-
da asioita on tehnyt suuren vaikutuk-
sen.
Peltola kuvaa kokoontumisten ilma-
piiriä hyväksi ja luottamukselliseksi. 
Hän kokee, että onnistumisista on 
voinut iloita muiden kanssa. Toisaal-
ta on voinut myös jakaa asioita, jotka 
eivät ole menneet aivan nappiin.
– Minulla on vammattomien puolel-
la erinomaisia valmentajakollegoja ja 
vammaisurheilussa erityispiirteitä on 
itse asiassa vähemmän kuin usein ku-
vitellaan. Kuitenkin joitain erityspiir-
teitä on, esimerkiksi joissain lajeissa 
valintajärjestelmä paralympialaisiin 
on hyvin monimutkainen verrattuna 
olympialaisiin. Näistä erityiskysymyk-
sistä on hyödyllistä vaihtaa ajatuksia 
nimenomaan paralympiavalmentaji-
en kanssa, Peltola sanoo.
Valmentajat ovat myös käyneet tu-
tustumassa Lontoon kisapaikkoihin 
ja lähiseudun harjoittelukeskuksiin 
syksyllä 2010.  Tuolloin Laasonen ja 
Peltola kävivät yhdessä tutustumas-
sa ampumapaikkoihin.
– Radoilta toiseen siirtyessä oli aikaa 

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN, KIMMO MUSTONEN
KUVA: HEIDI LEHIKOINEN

keskustella mm. valmentamisesta, 
kilpailemisesta ja joukkuehengestä. 
Se oli antoisaa, kertoo Peltola.
Sekä Laasosella että Peltolalla on nä-
kemys siitä, miten kokenut valmen-
taja voisi aloittelevaa valmentajaa tu-
kea.
– Näkisin hyvänä asiana sen, että 
alussa vanha ja uusi valmentaja voisi-
vat tehdä yhteistyötä 1–2 vuotta niin 
leirien kuin kilpailujenkin muodos-
sa. Näin uusi valmentaja saisi hyvää 
käytännön kokemusta tulevaisuutta 
varten. Jatkossa konkari olisi tausta-
tukena antamassa kokemusperäisiä 
neuvoja tarvittaessa, kiteyttää Laaso-
nen.
Peltolan mielestä konkarivalmenta-
jan tulisi osoittaa aitoa kiinnostusta, 
kysellä ja kuunnella.
– Hyvä konkari ei linnoittaudu pote-
roon, josta heristää sormeaan tyyliin: 
ennen oli kaikki hyvin, kyllä ennen 
osattiin, ennen pärjättiin, nykyään ei 
pärjätä... .

Mikä 
mentorointiohjelma?
Vammaishuippu-urheilussa toimivi-
en valmentajien mentorointiohjel-
ma käynnistettiin Suomen Paralym-
piakomitean ja Suomen Valmentajat 
ry:n yhteistyönä syksyllä 2007. Hank-
keen tavoitteina oli tukea ja ohjata 
valmentajien työtä valmistaudutta-
essa Pekingin paralympialaisiin sekä 
pidemmällä tähtäimellä Lontooseen 
2012, antaa työkaluja ja ideoita päi-
vittäisen valmennustyön toteutta-
miseen sekä auttaa valmentajaa ke-
hittymään ja jaksamaan vaativassa 
työssään. Hanke toteutettiin ryhmä-
tapaamisilla, joita oli vuoden aikana 
kuusi, puhelin/sähköpostikonsultaa-
tioina sekä kirjallisilla raportoinneilla.

Mentorointiryhmälle perustettiin 
myös oma nettisivusto, minkä kaut-
ta ryhmän jäsenet pystyivät esimer-
kiksi hakemaan erilaista materiaalia. 
Hankkeen päämentorina toimi Heik-
ki Kantola, mentorina Kimmo Mus-
tonen sekä aktoreina yhteensä 10 
paralympialajin valmentajaa. 
Hyvien kokemusten perusteella Pa-
ralympiakomitea päätti jatkaa men-
torointiohjelmaa kohti Lontoon pa-
ralympialaisia 2012. Tapaamisissa on 
ollut painottuneina ajankohtaisen 
informaation välittäminen niin kisa-
järjestelyjen osalta kuin myös lajien 
tilanteen kannalta sekä lajisuunni-
telmien sparraaminen.
Osittain Pekingin jälkeen vaihtuneet 
valmentajat ovat myös mentoroin-
titapaamisten yhteydessä päässeet 
tutustumaan toisiinsa ja toisaalta pi-
dempään mukana olleet ovat pys-
tyneet vahvistamaan omaa verkos-
toaan. Mentorointiohjelman hyödyt 
konkretisoituvat Lontoon paralym- 
pialaisissa ennen kaikkea hyvin suun- 
nitellun toiminnan ja yhteen hiileen 
puhaltamisen kautta menestyksek-
kääseen lopputulokseen.

Kyösti Laasonen



Vuoden urheilija -äänestyksen yhdeksäs 
sija, Porin vuoden urheilija, Suomen Ur-
heiluliiton vuoden yleisurheilija ja VAU:n 
vuoden vammaisurheilija. Ratakelaaja 
Leo-Pekka Tähti sai lyhyen ajan sisään run-
saasti tunnustusta vuoden 2011 saavu-
tuksistaan, joista kirkkaimpana loisti uran 
ensimmäinen maailmanmestaruus 100 
metrillä.
Vaikka suitsutusta tulee useasta suunnas-
ta, ei Tähti ehdi jäädä laakereille lepäile-
mään. Pian tammikuisen VAU:n palkitse-
mistilaisuuden ja sitä seuranneen Suomen 
Urheilugaalan jälkeen porilaiskelaaja lähti 
Teneriffalle.
– Lomailemaan… No ei kai, kolme viikkoa 
olisi tarkoitus treenata, Tähti sanoi.
Vuosi 2012 tuo tullessaan taas yhden kiin-
topisteen Tähden menestyksekkäälle ural-
le. Lontoon paralympialaisten T54-luokan 
sadan metrin finaali siintää mielessä. Uran 
neljäs paralympiakulta ei tule helpolla, 
siitä pitänee huolen ainakin Saksan kova 
Marc Schuh.
– On sinne paralympialaisiin vielä aikaa, jo-
ten ei se ihan joka hetki mielessä ole. Para-
lympiakulta on kuitenkin se pääsyy, minkä 
takia sitä kerta toisensa jälkeen raahautuu 
harjoituksiin, Tähti totesi.

Kerran urheilija, aina urheilija
VAU:n Vuoden urheiluteko -palkinnot me-
nivät menestyksekkäille naisurheilijoille: 

Tytti Lehtolalle, Tuija Näsilälle ja Tuija 
Helanderille. Kehitysvammaisten Special 
Olympics Kesämaailmankisoissa Ateenas-
sa kaksi kultaa ja hopean voittanut Leh-
tola sai palkitsemistilaisuudessa myös 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan kier-
topalkinnon.
Näsilä nousi näkövammaisten keilailun 
MM-kilpailujen mitalikuningattareksi kol-
mella kullalla ja yhdellä pronssilla, vaikka 
keilasi Malesiassa järjestetyt kilpailut läpi 
kipeällä ranteella.
Helander, joka yhä pitää hallussaan 400 
metrin aitojen Suomen ennätystä 54,62, 
oli elinsiirron saaneiden Maailmankilpai-
lujen tähti. Hän voitti Göteborgissa ME-tu-
loksilla kultamitalit kultamitalit 100 ja 200 
metrillä ja pituushypyssä.
Helanderin vuoden 2012 kilpailukalente-
riin on merkitty ainakin sydän- ja keuhko-
siirron saaneiden Euroopan kilpailut Hol-
lannin Apeldoornissa sekä mahdollisesti 
huhtikuiset yleisurheilun MM-hallikilpai-
lut, jotka järjestetään Jyväskylässä. Urheilu 
on edelleen isossa roolissa euralaisen elä-
mässä.
– Mihinkäs karhu karvoistaan pääsisi? Val-
mennan Eurassa nuorten tyttöjen poruk-
kaa ja treenaan usein mukana.
Joka päivä ei voi treenata kovaa, aika pal-
jon on sellaista keuhkojen kuntoa ylläpitä-
vää treeniä, vuonna 2000 keuhkojensiirron 
saanut Helander kertoi.
Vuoden joukkueen tittelin VAU:n palkitse-
mistilaisuudessa sai maalipallon EM-kul-
taa voittanut miesten maalipallojoukkue, 
jonka valmentaja Timo Laitinen pokka-
si myös Vuoden valmentajan palkinnon. 
Vuoden nuoreksi urheilijaksi valittiin yleis-
urheilija Aleksi Kirjonen, joka saavutti 
kaksi kultamitalia nuorten Maailmankilpai-
luista Dubaista. Hän ylitti myös Lontoon 
paralympialaisten A-rajan kuulantyönnös-
sä. Vuoden toimijana palkittiin pyörätuoli-
koripallon tuomaritoiminnan johtohahmo 
Seppo Viljanen..

Palkinnot matkaan ja 
kohti uusia saavutuksia
Leo-Pekka Tähti valittiin VAU:n 
vuoden vammaisurheilijaksi. 
Kotimaisen vammaisurheilun 
ykkösnimi ei kuitenkaan muis-
tele enää vuotta 2011, vaan 
hamuaa jo uusia saavutuksia 
vuodelle 2012.  

Kesälajien urheilija-
apuraha 23:lle 
paralympialajien 
urheilijalle
Kulttuuri- ja urheiluministeri Paa-
vo Arhinmäki myönsi 90:lle kesä-
lajien urheilijalle yhteensä 1 087 
500 euroa verottomina urheilija-
apurahoina. Urheilijoista 23 edus-
taa paralympialajeja.
Apurahan tavoitteena on taata 
urheilijalle taloudellinen perus-
turva ammattimaista harjoitte-
lua ja valmentautumista varten. 
Suuri urheilija-apuraha on 15 000 
euroa ja pieni 7 500 euroa. Esityk-
set apurahojen saajista tekevät 
Suomen Olympiakomitea ja Suo-
men Paralympiakomitea.
Tandempyöräilijä Jarmo Ollan-
kedolle ja hänen pilotilleen Mar-
ko Törmäselle suuri apuraha 
mahdollistaa totisen kamppailun 
ensin paralympiapaikasta ja mah-
dollisesta menestyksestä Lon-
toossa. Suomella on pyöräilyssä 
tällä hetkellä yksi maapaikka ja 
sille useampi halukas ottaja.
– Tämä on välineurheilua, eikä 
edes kannata luetella kaikkia ra-
hareikiä, mihin apurahaa tarvi-
taan. Tulee vain paha mieli, jos 
alkaa miettiä miten paljon tähän 
on mennyt rahaa. Sen sijaan voi 
miettiä, että tämä apuraha mah-
dollistaa sen, että pystyy täysi-
päiväisesti tekemään sitä mitä 
tykkää, Ollanketo summasi.

Kesäparalympialajien 
apurahaurheilijat

Suuri apuraha (15 000 euroa)
Ammunta: Minna Leinonen, 
Jousiammunta: Jean-Pierre An-
tonios, Osmo Kinnunen, Saana-
Maria Sinisalo, Judo: Jani Kallunki, 
Päivi Tolppanen, Pyöräily: Arttu 
Mäkinen, Jarmo Ollanketo, Aki Tu-
runen, Marko Törmänen, Pöytä-
tennis: Esa Miettinen, Ratsastus: 
Katja Karjalainen, Jaana Kivimäki, 
Yleisurheilu: Marjaana Huovinen, 
Toni Piispanen, Leo-Pekka Tähti
Pieni apuraha (7 500 euroa)
Purjehdus: Niko Salomaa, Uini:
Antti Latikka, Meri-Maari Mäki- 
nen, Voimanosto: Janne Piippo-
nen, Yleisurheilu: Aleksi Kirjonen, 
Amanda Kotaja, Janne Seppälä.

TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Vuoden urheiluteko -palkinnot menivät me-
nestyksekkäille naisurheilijoille: Tuija Helan-
derille, Tuija Näsilälle ja Tytti Lehtolalle.  

Leo-Pekka Tähti
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Huipulla

Vammaisurheilun kansainvälinen Pajulahti Games -kilpailutapahtuma 
järjestettiin 19.–22. tammikuuta 2012 toista kertaa Nastolassa. Seitse-
män lajin kilpailutapahtuma kokosi yhteen lähes 300 urheilijaa 17 eri 

maasta. Pääosaan nousivat suomalaisurheilijoiden hienot suoritukset.

Sokkopingiksessä juhlittiin täysin suomalaisvoimin, sil-
lä sekä naisten että miesten sarjassa suomalaispelaajat 
valloittivat tuloslistan kärkipaikat. Naisten kärkikolmik-
ko oli Hanna Vilmi, Sirpa Tuovinen ja Jaana Pesari. 
Miesten puolella voiton vei Juha Oikarainen ja muilla 
kärkisijoilla olivat Teemu Ruohonen ja Ari Lahtinen.
Suomalaispelaajista useampi on myös vakionimiä maa-
ilman rankinglistan kärkipaikoilla, joten Suomessa osa-
taan tehdä oikeita asioita lajin parissa – ja todella hyvin!
– Me jaamme kaiken tiedon ja taidon pelaajien kesken, 
joten kaikki opit ovat jokaisen käytettävissä. Pelaajien 
kesken vallitsee loistava yhteishenki, joten sitä kautta 
tasomme on noussut ja myös pysynyt maailman huipul-
la, kertovat Ruohonen ja Lahtinen.
Suomalaisässät tavoittelevat seuraavan kerran arvokil-
pailumenestystä heinäkuussa, jolloin Italian Milanossa 
taistellaan EM-mitaleista. Ruohonen puolustaa EM-ho-
peaa, joten tavoitteet on asetettu korkealle.
– Ei kai sitä huonompaa lähdetä hakemaan, joten vähin-
tään samaan on tarkoitus yltää tai sitten laitetaan pykä-
lää paremmaksi, tuumaa Ruohonen.

Maalipallojoukkueet hakivat pelaajille 
roimasti peliaikaa
Suomi osallistui Pajulahti Games -maalipalloturnauk-
seen neljän joukkueen voimin. Kovatasoisessa turnauk-
sessa saldona oli naisten toinen ja miesten kolmas sija. 
Keskelle harjoituskautta osunut turnaus antoi valmen-
nustiimille kullanarvoista tietoa pelaajien kunto- ja tai-
totasosta.
– Kaikki pelaajat saivat paljon peliaikaa ja näimme val-
mennustiimissä kunkin pelaajan kehittymistarpeet tä-
män turnauksen aikana. Tavoitteemme on hioa molem-
pien joukkueiden pelitaso yhtenäiseksi, jolloin myös 
yhteispeli tiivistyy, kertoi valmentaja Kevin Collet.
Lontoon paralympialaiset siintävät molempien joukku-
eiden ajatuksissa, joten edessä on työn täyteinen jakso 
ennen h-hetkeä elo-syyskuussa.
– Naisten joukkueella on hyvä meininki päällä. Saimme 
yhden lisävahvistuksen joukkueen kokoonpanoon, kun 
Natalie Ball sai Suomen kansalaisuuden. Nyt joukku-
eessa on mukavasti kilpailua pelipaikoista, joten harjoit-
teluun löytyy jokaiselta motivaatiota, kertoo joukkueen 
konkari Katja Heikkinen.

TEKSTI: NINA JAKONEN
KUVAT: NINA JAKONEN, ERKKI HÄMÄLÄINEN

Pajulahti Games
oli suomalaisurheilijoiden juhlaa

Hanna Vilmi
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Sekä naisten että miesten joukkue 
suuntaa Lontooseen hakemaan me-
nestystä. Onko yhteishenki koe-
tuksella, kun puhe kääntyy menes-
tymiseen ja siihen, kumpi joukkue 
menestyy paremmin?
– Kyllä maalipalloperhe on yhtä yh-
tenäistä perhettä. Ei me toistemme 
kanssa kilpailla, ennemminkin kan-
nustamme toisiamme eteenpäin, 
naurahtaa Heikkinen.
– Kiina on vahva voittajasuosikki Lon-
toossa, mutta muista mitaleista käy-
dään tiukka taistelu. Oma veikkauk-
seni on, että mitaleista taistelevat 
Kiinan ohella Suomi, USA ja Tanska.
Miesten joukkueen Jarno Mattila ja 
Petri Posio olivat tyytyväisiä turna-
uksen antamaan pelilliseen antiin, 
mutta sijoitus ei tyydyttänyt kum-
paakaan.
– Tšekin voitto oli pieni yllätys, mutta 
muuten joukkueet esittivät sitä mitä 
on totuttu näkemään.
– Tässä turnauksessa plussaa oli se, 
että voitimme alkulohkon ja finaali-
paikkakin oli loppujen lopuksi aika 
pienestä kiinni, kommentoi Posio.
Lontoo häämöttää myös maalipallo-
miesten mielissä, joten tavoitekin on 
kirkkaana ajatuksissa.
– Kaikki joukkueet harjoittelevat ko-
vaa, joten itseluottamus tulee näyt-
telemään isoa roolia. Mitaleista tul-
laan käymään erittäin tiukka taistelu 
ainakin Kiinan, Suomen, Liettuan ja 
Belgian välillä, mutta… Kyllä me kul-
taa lähdemme hakemaan, sanoivat 
maalipallomiehet yhteen ääneen.

Montoselle A-rajan ylitys, 
Kokolle uudet SE-lukemat
Yleisurheilun avoimissa SM-halli-
kilpailuissa kovimmista tuloksista 

vastasivat nuoret yleisurheilijat. Pi-
tuushyppypaikalla nähtiin Lontoon 
A-rajan ylitys, kun näkövammaisten 
sarjassa (luokka F11) Elisa Monto-
nen hyppäsi oman ennätyksensä 
387 ja ylitti samalla ensimmäistä ker-
taa Lontoon paralympialaisten A-ra-
jan 7 sentillä. Myös Ronja Oja (F11) 
paransi ennätystään ja hyppäsi 359 
ylittäen Lontoon B-rajan.
Ratakelaaja Amanda Kotaja (T54) 
paransi 60 metrin ennätystään peräti 
0,95 sekuntia, joten tulostaululla ko-
meilivat lukemat 11,73. Myös Aleksi 
Kirjonen (F56) oli terävässä kunnos-
sa, sillä kuularingissä oma ennätystu-
los parani reilusti ja Lontoon A-raja 
ylittyi jälleen kerran. Nyt lukemat kir-
jattiin luvuin 11,54.
Nuorten yleisurheilijoiden hienoja 
suorituksia täydensi Marjaana Huo-
vinen (F34), joka oli iskussa kuula-
ringissä. Oma ennätys parani reip-
paasti ja A-raja ylittyi jälleen kerran, 
sillä kuulakaarelle kertyi mittaa 7,46. 
Myös ratakelaaja Toni Piispanen 
kellotti 60 metrillä omassa luokas-
saan (T51) kovan ajan 15,30 ja Pette-
ri Peitso (F12) onnistui kuularingissä 
tuloksella 11,05 ylittäen myös Lon-
toon A-rajan.
Yksi uusi Suomen ennätyskin näki 
päivänvalon Pajulahti Games -kilpai-
lutapahtumassa, kun Jussi Kokko 
teki uudet SE-lukemat voimanoston 
SM-kilpailuissa: 56 kg:n sarjassa pen-
kistä nousi rautaa ylös 145,5 kg.

Näkövammaisjudokilpailu 
ensimmäistä kertaa 
Suomen tatamilla

Judokat Päivi Tolppanen ja Jani 
Kallunki hihkuivat innosta puhkuen, 

kun kaksikko pääsi ottelemaan kilpa-
kumppaneidensa kanssa historian 
ensimmäisessä näkövammaisten ju-
dokilpailussa Suomessa.
– Todella hienoa päästä vihdoin ja 
viimein kotimaan kamaralla kilpai-
lemaan näkövammaisjudossa. Tällä 
kertaa osallistujia saatiin jo mukavas-
ti mukaan ulkomailta, joten toivotta-
vasti ensi vuonna määrä kasvaa enti-
sestään, iloitsi Tolppanen.
– Totta kai kotikisat ovat aina koti-
kisat, joten nyt haluttiin antaa kil-
pakumppaneille hyvä kuva tapah-
tumasta, jotta sana kiirii eteenpäin 
muillekin, tiivisti Kallunki.
Molemmat suomalaisjudokat ovat 
melko varmuudella mukana Lontoon 
paralympialaisissa elo-syyskuun vaih- 
teessa. Virallinen lista paralympia-
laisiin matkaavista judokoista jul-
kaistaan maaliskuussa, mutta tä-
män hetkisten laskelmien mukaan 
suomalaisjudokoiden paikat ovat 
sinettiä vaille varmat.
– Lontoo häämöttää edessä, mutta 
sitä ennen on vielä valtavasti töitä. 
Nopeus on suurin haasteeni, joten 
siihen tullaan panostamaan. Jalka-
ketteryyttä lisää hyppyjen ja loikkien 
avulla – siinä tämän hetken harjoi-
tussuunnitelmat, kiteytti vasta kaksi 
vuotta lajin parissa kilpaillut Tolppa-
nen.

Pajulahti Games 
www.pajulahtigames.fi

Näppäile nettiin
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Kotikilpailut 
ulkomailla

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: VEIKKO KOSKEN KOTIALBUMI 

Nokian rahoitusyksikössä työskentelevä Koski muutti kevääl-
lä 2010 perheineen työnsä perässä Geneveen, joka Anzèren 
talviurheilukeskuksen tapaan sijaitsee Sveitsin eteläosissa.
Vaikka Kosken uusi asuinmaa on tunnettu laskettelumahdol-
lisuuksistaan, on 32-vuotias suomalainen silti perinteiseen 
tapaan murtomaahiihtomiehiä. Hän osallistuu talvimaail-
mankilpailuissa kolmen kilometrin kilpailuun ja tunnin hiih-
toon.
Harjoitteluolosuhteet eivät hiihtäjälle ole Sveitsissä aivan 
ihanteelliset, vaikka lunta olisikin tarjolla.
– Vähän ikävä tulee välillä Suomen latuverkostoa ja sitä työ-
tä, mitä latujen kunnossapidon eteen tehdään. On täällä-
kin tosin keskuksia, joissa murtomaahiihtoon on panostettu 
enemmän, mutta ne eivät ole ihan lähellä, Koski kertoo.
– Pyöräilykausi täällä on pitkä, joten treenaaminen on pai-
nottunut pyöräilyyn. Vähän tässä pelottaa, että kuinka mo-
nesti sitä ehtii ladulle ennen kisoja, hän jatkaa.
Koski sai sydämensiirron teini-iässä vuonna 1996. Se vei 
mahdollisuudet ryhtyä kaikkensa likoon laittavaksi huippu-
urheilijaksi, mutta urheilun iloa dramaattinen elämänmuu-
tos ei onneksi riistänyt.
– Olen sellainen paremman tason kuntohiihtäjä. Voin kun-
toilla normaalisti ja pyrin käymään lenkillä. Mikään hirvittävä 
hampaat irvessä tekeminen ei itselleni maistu, Koski sanoo.
Suoraan elinsiirto ei rajoita Kosken urheilemista, mutta se 
asettaa hänelle selkeät raamit. Niiden raamien sisällä toimi-
minen on pitkälti se, mistä elinsiirron saaneiden kilpailuissa 
on pohjimmiltaan kysymys.
– Tärkeintä on osallistuminen. Kilpailuissa näkee paljon tut-
tuja, joihin on törmännyt vuosien varrella. Huippusuorituk-
siin en pääse, mutta sinänsä elinsiirto ei rajoita minua, Koski 
toteaa.
Hän on osallistunut talvimaailmankilpailuihin kolme kertaa 
ennen Anzérea: vuonna 1999 Salt Lake Cityssä, vuonna 2004 
Italian Bormiossa ja vuonna 2008 Rovaniemellä. Koski kilpai-
lee siis jo toista kertaa urallaan asuinmaansa kamaralla..

Elinsiirron saaneiden World Transplant 
Games -talvimaailmankilpailut järjes-
tetään 4.–9. maaliskuuta 2012 Sveitsin 
Anzèressa. Muille suomalaisurheilijoille 
kilpailuihin osallistuminen tietää ulko-
maanreissua, mutta Veikko Koskelle ky-
seessä ovat käytännössä kotikilpailut.

Elinsiirron saaneiden 
World Transplant Games 
-talvimaailmankilpailut

Kahdeksannet WTG-talvimaailmankilpailut 
järjestetään 4.–9. maaliskuuta 2012 Sveitsin 
Anzèressa. Talvimaailmankilpailuissa kilpail-
laan pujottelussa, suurpujottelussa, supersuur-
pujottelussa, paripujottelussa, lumilautailun 
suurpujottelussa, maastohiihdon 3 kilometrin 
kilpailussa, tunnin hiihdossa, ampumahiihdos-
sa, curlingissa ja lumikenkäilyssä. Urheilijat kil-
pailevat omissa ikäluokissaan: 18–29-, 30–39-, 
40–49-, 50–59-, 60–69- ja yli 70-vuotiaissa.
Anzèren talvimaailmankilpailuihin osallistuu 
neljä suomalaisurheilijaa: Tarja Savolainen (3 
km hiihto, tunnin hiihto, ampumahiihto), Asko 
Räsänen (3 km hiihto, tunnin hiihto, ampuma-
hiihto, lumikenkäily), Salme Muurikka (3 km 
hiihto, tunnin hiihto, lumikenkäily) ja Veikko 
Koski (3 km hiihto, tunnin hiihto).
Vuorovuosin järjestettävien 
kesä- ja talvimaailman-
kilpailujen tarkoituksena 
on paitsi tuoda maailman 
urheileva elinsiirtoväki 
yhteen myös kiinnittää jär-
jestävän maan huomio-
ta vallitsevaan elin-
siirtotilanteeseen.

Huipulla
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VAU on nyt Facebookissa
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry on avannut itselleen Facebook-sivut. 
Osoitteessa www.facebook.com/vammais-
urheilu on tarjolla tuoreinta tie-
toa ajankohtaisista vammais-
urheilun ja -liikunnan aiheista.  
Tervetuloa tutustumaan!

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: RIIKKA JUNTUNEN

Jokiselle ja Laasoselle 
Pro Urheilu 
-tunnustuspalkinto
Pöytätenniksen moninkertainen paralympiamitalisti Kim-
mo Jokinen on yksi viidestä vuoden 2011 Pro Urheilu -tun-
nustuspalkinnon saajasta. Opetus- ja kulttuuriministeri-
ön jakama palkinto on suuruudeltaan 20 000 euroa, ja se 
myönnetään tunnustuksena merkittävästä urheilu-urasta 
tai huomattavasta urheilusaavutuksesta.
– Tämä on hieno tunnustus omasta urasta. Jotain on tullut 
tehtyä silloin oikein, Jokinen sanoi.
Myös jousiammunnan MM-kultamitalisti, nykyään vam-
maisjousiammunnan päävalmentajana toimiva Kyösti 
Laasonen sai Pro Urheilu -tunnustuksen. Muut tunnustus-
palkinnon saajat ovat keihäänheiton MM-kultamitalisti Tii-
na Lillak, hiihdon olympiamitalisti Toini Pöysti ja ampu-
mahiihdon olympiamitalisti Esko Saira.
– Te olette olleet lajeissanne tienraivaajia, ensimmäisiä ar-
vokisamenestyjiä sekä lajinne airuita. Teidän urheilu-uran-
ne ajoittui valtaosin aikaan, jolloin urheilu ei vielä ollut 
ammatti. Teidän ansiostanne me suomalaiset olemme saa-
neet nauttia niistä elämyksistä, jotka ovat säilyneet muis-
toissamme, sanoi tunnustukset jakanut kulttuuri- ja urhei-
luministeri Paavo Arhinmäki.
Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa jaettiin myös Pro Ur-
heilu -mitalit seitsemälle suomalaiselle urheilijalle tai ur-
heilussa muuten keskeisesti vaikuttaneelle henkilölle. Mi-
talin saivat ralliautoilija Markku Alén, urheiluvaikuttaja 
Nisse Hagman, jääkiekkoilija Jari Kurri, jalkapalloilija ja 
jalkapallovalmentaja Tommy Lindholm, voimisteluvaikut-
taja, koreografi Tuula Luhtanen, jääkiekkoilija ja jääkiekko-
valmentaja Kalevi Numminen sekä urheilutoimittaja Esa 
Sulkava.

Ahokas ja Vuokila tuomitsevat 
Lontoon paralympialaisten 
maalipalloturnauksessa 
Kaksi suomalaistuomaria, Janne Ahokas ja Juha Vuokila, on 
nimetty vuoden 2012 Lontoon paralympialaisten maalipal-
loturnauksen tuomareiksi. Kaikkiaan turnaukseen valittiin 18 
maalipallotuomaria 14 maasta. Suomen lisäksi vain Yhdysval-
lat, Saksa ja Kanada saivat kaksi maalipallotuomaria Lontoo-
seen.
Suomella on muutenkin vahva edustus paralympialaisten 
maalipalloturnauksessa, sillä sekä miesten että naisten maa-
joukkueet ovat varmistaneet paikkansa Lontooseen. Myös 
maalipallon tuomaritoiminnasta vastaava technical delegate 
on suomalainen Kari Räsänen. Lontoon paralympialaiset jär-
jestetään 29.8.–9.9.2012.

Kimmo Jokinen on yksi viidestä Pro Urheilu -tunnustuspal-
kinnon saajasta.
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Sportin iloa

TEKSTI: TUOMAS TöRRöNEN,  KUVA: LAURI JAAKKOLA

MISSÄ OLET SAANUT 
ENSIKOSKETUKSEN BOCCIAAN?
Pääsin pelaamaan bocciaa ensim-
mäistä kertaa Ruskeasuon koululla, 
kun reilu 20-henkinen joukkue val-
mistautui Kuortaneen Junior Games 
-kisoihin keväällä 2008. Voitimme sil-
loin bocciajoukkueella kultaa.

MIKÄ BOCCIASSA VIEHÄTTÄÄ?
Pelissä viehättää sen taktisuus, eikä 
sen kulkua edes kannata arvailla. Ei 
tule kahta samanlaista peliä. 

KAUANKO OLET PELANNUT?
Alle vuoden, jos peruskouluaikaisia 
pelailuja ei lasketa. Ensimmäinen lei-
rini oli tammikuussa 2011.

OLIT TREENI-LEIRILLÄ LOHJAN  
KISAKALLIOSSA. MITÄ PIdIT  
LEIRISTÄ?
Oli kiva päästä pelaamaan muita vas-
taan ja muutenkin vireeseen, koska 
kipeän käden takia treenaaminen on 
ollut vähäistä. Nyt on käsi kunnossa. 
Kaiken kaikkiaan leiri oli mukava.

MITKÄ OVAT TAVOITTEESI  
BOCCIAN PELAAJANA?
Omaan vahvan kilpailuvietin, joten 
tulevaisuudessa myös kansainvälisil-
lä kentillä menestyminen on tähtäi-
messä.

ONKO SINULLA 
HENKILöKOHTAINEN AVUSTAJA 
BOCCIASSA VAI PELAATKO 
USEIdEN AVUSTAJIEN KANSSA?
Bocciassa pidän tärkeänä sitä, että 
avustaja ei vaihdu ainakaan usein, 
koska silloin oma pelaaminen ja 
treenaaminen voi kärsiä. Peliavusta-
jinani toimii sekä isäni että entinen 
kouluavustajani.

MIKÄ ON MIELESTÄSI 
AVUSTAJAN TÄRKEIN 
OMINAISUUS BOCCIAPELISSÄ?
Kommunikoinnin tulee olla helppoa. 
Eli avustaja ymmärtää pelaajan oh-
jeet nopeasti, sillä pelissä ei ole aikaa 
toistella ohjeita, kun kello käy koko 
ajan.

MITEN KANNUSTAISIT NUORIA 
JA ENNEN KAIKKEA TYTTöJÄ 
BOCCIAN PARIIN?
Itse ainakin ihastuin bocciaan heti 
ensimmäisellä pelikerralla juuri sen 
taktisuuden vuoksi. Uskon, että jos 
nuoret vain pääsisivät kokeilemaan 
lajia, innostuisi moni – tytötkin. 

HARRASTATKO JOTAIN MUUTA 
LIIKUNTAA?
Olen ratsastanut reilut kymmenen 
vuotta, mutta se on ainakin toistai-
seksi tauolla.

ONKO SINULLA 
URHEILIJAESIKUVAA?
Ei varsinaisesti. Kaveripiireissä kyllä 
olen päässyt kurkistamaan treeni- ja 
kisaelämään, josta ehkä omakin in-
nostus kasvoi.

Treeni
-nuori

Vuoden 2012 Vammaisurheilu & -liikunta -lehden numeroissa esitellään kaikkien Treenilajien – sähköpyörä-
tuolisalibandyn, sokkopingiksen, pyörätuolikoripallon, boccian ja maalipallon – nuoria harrastajia. Juttusarjan 
aloittaa boccianpelaaja Hilla Lehtimäki.

Nimi: Hilla Lehtimäki
Ikä: 17
Kotipaikkakunta: Hyvinkää
Opiskelupaikka: Invalidiliiton Järven-
pään Koulutuskeskus, liiketalouden 
perustutkinto

Hilla Lehtimäkeä 
viehättää boccian taktisuus

Sporttiklubin Treeni-hanke

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

Sporttiklubin Treeni-hanke on kolmivuotinen (2011–
2013) lasten ja nuorten liikunnan hanke, jonka tavoit-
teena on saada lisää nuoria – ja ennen kaikkea määrä-
tietoisesti harjoittelevia nuoria – lajien pariin. Hankkeen 
painopistelajit ovat sähköpyörätuolisalibandy, pyörä-
tuolikoripallo, maalipallo, sokkopingis ja boccia. Kaikkiin 
Treeni-lajeihin on nimetty omat treenarinsa, jotka suun-
nittelevat ja toteuttavat leirejä ja tutustumispäiviä. Tar-
peen mukaan Treeni-hankkeen tiimoilta tehdään myös 
välinehankintoja.

Vuoden 2012 aikana Treeni-lajeissa tapahtuu mm. seuraavaa:
11.–12.4. Junior Games -kevätkisat, Kuortane, lajeina mm. maalipallo, salibandy 
ja boccia 
13.–15.4. Maalipallon treenileiri, Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
2.–6.7. Pyörätuolikoripallon Treeni-leiri Pitkis-Sport -leirin yhteydessä, Kokemäki
7.–9.9. Maalipallon Treeni-leiri, Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
9.–11.11. Maalipallon Treeni-leiri, Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
28.11. Junior Games -syyskisat, Jyväskylä, lajeina mm. sokkopingis
Muita tulevia Treeni-lajien tapahtumia voi seurata VAU:n verkkopalvelussa 
www.vammaisurheilu.fi.
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Syksyn perinteiset Junior Games 
-kisat täytti Jyväskylän Hipposhallin
intoa puhkuvista lapsista ja nuorista. 
Kun noin 370 koululaista kilpailee koulupäivän ajan 
yleisurheilun kolmiottelussa, sukkulaviestissä ja sokko-
pingiksessä, käy urheiluhallin yli melkoinen pyörremyrs-
ky.
Jyväskylän kupeesta Tikkakoskelta Hipposhalliin saa-
puneet Luonetjärven koululaiset olivat tyytyväisiä en-
simmäiseen Junior Games -kokemukseensa. Luonet-
järveläiset olivat kuulleet muilta Jyväskylän kouluilta 
positiivista viestiä tapahtumasta ja päättivät tulla haiste-
lemaan Suomen suurimman lasten ja nuorten vammais-
urheilutapahtuman tunnelmaa.
– Ihan varmasti tästä tulee meille jokavuotinen perinne. 
Oppilaat ovat olleet hirveän innokkaita, sanoi erityisluo-
kanopettaja Marita östman.
Luonetjärven koululaiset olivat harjoitelleet Junior Ga-
mes -lajeja syksyn mittaan urheilukentällä ja koulun sa-
lissa. Näin oppilaat olivat valmiita kilpailupäivän koetuk-
siin.
– Turbokeihäs on mun vahva laji. Mulla on aika paljon 
voimaa käsissä, niin keihäs lentää pitkälle, Luonetjärven 
ysiluokkalainen Anu Manninen kertoi.
Junior Games -syyskisoissa jaettiin ensimmäistä kertaa 
Sampo Pankin lahjoittamat Tsemppari-palkinnot, jot-
ka menivät Risto Simoselle (Teitäväisen koulu), Emmi 
Saukkoselle (Ruskeasuon koulu) ja Kalle Jokiselle 
(Huhtarinteen koulu).

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Junior Games 
-kisat loi iloisen 
pyörremyrskyn

Luonetjärven koulun Anu Mannisen ohjelmaan Junior Games 
-syyskisoissa kuului mm. pituushyppyä.

Tervetuloa Junior Games 
-kevätkisoihin Kuortaneelle!
Kevään Junior Games -kisat järjestetään 11.–12. 
huhtikuuta 2012 Kuortaneen Urheiluopistolla. Ki-
sat ovat avoimet kaikille liikunta-, näkö- ja kehitys-
vammaisille sekä elinsiirron saaneille ja erityistä tu-
kea tarvitseville nuorille. 
Kevätkisoissa on yksilölajeina uinti, keilailu ja pu-
hallustikka ja joukkuelajeina maalipallo, boccia ja 
salibandy. Ohjelmaan kuuluu perinteiseen tapaan 
myös avajaiset ja bilekeilailu.
Uinnissa, keilailussa ja puhallustikassa kilpaillaan 
alle 13-vuotiaiden (2000 ja myöhemmin syntyneet) 
ja yli 13-vuotiaiden (1994–1999) sarjoissa. Muissa 
lajeissa kilpaillaan yhdessä ikäsarjassa. Huom! Sa-
libandyssa joukkueessa saa olla yksi yli 18-vuotias 
pelaaja.
Kaikki osallistujat saavat Junior Games -diplomin. 
Alle 13-vuotiaiden sarjoissa (puhallustikka, keilailu 
ja uinti) osallistujat saavat osallistumismitalin. Hen-
kilökohtaisissa lajeissa alle 19-vuotiaiden sarjoissa 
kolme parasta palkitaan Junior Games -mitaleilla. 
Lisäksi joukkuelajeissa (maalipallo, salibandy, boc-
cia, uintiviesti) palkitaan kolme (3) parasta jouk-
kuetta Junior Games -mitaleilla osallistujien iästä 
riippumatta ja voittajajoukkueille jaetaan myös 
pokaalit. Junior Games -kisojen Paras kannustus 
-kiertopalkinto (joka on täynnä karkkia!) jaetaan 
kannustavimmalle ja karnevaalihenkisimmälle ryh- 
mälle. Palkinto jaetaan päättäjäisissä.
Pyörätuolinkäyttäjille parhaiten soveltuvat majoi-
tukset löytyvät Rasti-rivitalosta, Honkalan alaker-
roksesta ja Liikuntahotellista. Lisäksi majoitusta 
on varattu Rantamajasta, Ritolasta ja Koskelasta. 
Opistotason hinnat: majoitus aamiaisella 43 eu-
roa, täysihoitovuorokausi 65 euroa (päivällinen, aa-
miainen, lounas). Liikuntahotellin hinnat: majoi-
tus aamiaisella 62 euroa, täysihoitovuorokausi 86 
euroa (päivällinen, aamiainen, lounas). Keskiviik-
kona 11.4. on myös mahdollisuus varata iltapala 
ennakkoon (hinta 5,30 euroa). Iltapala on tarjolla 
klo 20.00–21.00. Majoitus- ja ruokalippuvarauk-
set on syytä tehdä etukäteen. Majoitusvaraukset 
suoraan Kuortaneen urheiluopistolle, puh. (06) 516 
6209/Leena Suomela. VAU:n tekemät majoitusva-
raukset ovat varattavissa 13.3. asti nimellä Junior 
Games. 
Ilmoittautumiset 13.3. mennessä ja lisätiedot: 
VAU, Tuomas Törrönen, Radiokatu 20, 5. krs., 00240 
Helsinki tai tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi, 
puh. 050 408 6152. Ilmoittautumislomakkeet löy-
tyvät osoitteesta www.vammaisurheilu.fi/fin/lap-
set_ja_nuoret/junior_games/ilmoittautumislo-
makkeet.
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Sportin iloa

Vuoden 2012 
Nuori toimija 
-koulutuksen 
haku käynnissä

Special Olympics Unified
-koripalloleiri

VAU järjestää Special Olympics Unified-ko-
ripalloleirin 14.–15. huhtikuuta 2012 Lii-
kuntakeskus Pajulahdessa, Nastolassa. Leiri 
on tarkoitettu kaikille Unified-koripallosta 
kiinnostuneille yli 15-vuotiaille kehitysvam-
maisille urheilijoille ja vammattomille Uni-
fied-partneripelaajille.
Leiri alkaa lauantaina 14.4. klo 9.30 ja päät-
tyy sunnuntaina 15.4. klo 16.00. Leirin tar-
koituksena on kartoittaa pelaajia lajival-
mennukseen tulevia kansainvälisiä Special 
Olympics Unified-koripalloturnauksia sil-
mällä pitäen. Leirillä käydään monipuoli-
sesti läpi koripallon lajitaitoja sekä lajiin liit-
tyvää fyysistä harjoittelua.
Leirillä valmennuksesta ja tuesta vastaavat 
omat leirivalmentajat. Mikäli leirille osallis-
tuja tarvitsee henkilökohtaista apua, tulee 
mukana olla oma avustaja. Leiriläisellä tu-
lee olla oma pallo mukanaan.
Majoitus on Liikuntakeskus Pajulahden 
tiloissa. Ruokailut tapahtuvat seisovasta 
pöydästä. Leiriläisten on hoidettava mat-
kajärjestelynsä ja matkoista aiheutuneet 
kustannukset itse.
Leirin hinta: 80 euroa/hlö (sis. täysihoito, 
valmennus, leirivakuutus ja liikuntatilojen 
käyttö). Sama hinta koskee myös leiriläisen 
avustajaa.
Ilmoittautumiset 29.2. mennes-
sä sähköisellä ilmoittautumislo-
makkeella, joka löytyy osoit-
teesta www.vammaisurheilu.
fi/fin/vau/special_olym-
pics.
Lisätiedot: val-
mentaja Pirjo 
Pellikka, puh. 
050 364 0578, 
pike.pellikka@
gmail.com.

RYHdY 

NUTOKSI!

Nuori toimija -koulutus on suunnattu kaikil-
le noin 13–19-vuotiaille urheilusta ja liikun-
nasta kiinnostuneille vammaisille nuorille. 
Kahdessa lähijaksossa järjestettävässä kou-
lutuksessa nuoret saavat edellytykset toi-
mia esimerkiksi apuohjaajina, avustajina tai 
toimitsijoina liikuntaleireillä, urheiluseuras-
sa tai kilpailutapahtumissa. Lyhyesti ilmais-
tuna koulutuksen käyneistä tulee Nutoja.
Vuoden 2012 Nuto-koulutuksen ensimmäi-
nen lähijakso järjestetään 20.–22. huhti-
kuuta Liikuntakeskus Pajulahdessa, Nasto-
lassa. Toinen lähijakso järjestetään samassa 
paikassa 24.–26. elokuuta ja näiden välissä 
koulutukseen valitut tekevät yksilöllisen vä-
litehtävän, jossa toimitaan esimerkiksi apu-
ohjaajana liikuntaleirillä tai urheiluseuran 
harjoituksissa.
Jokaisella Nutolla tulee olla tukihenkilö, 
joka toimii henkilökohtaisena tukijana kou-
lutuksen aikana. Tukihenkilö voi osallistua 
koulutuksen lähijaksoille ilman kustannuk-
sia. Jos tukihenkilöä ei löydy, auttavat kou-
luttajat tukihenkilön löytämisessä.

Hinnat:
1. lähijakso 20.–22.4.2012, 85 euroa.
2. lähijakso 24.–26.8.2012, 85 euroa.
Hinnat sisältävät täysihoidon, ohjelman, 
materiaalin ja opetuksen. Matkakustannuk-
set osallistujat maksavat itse.

Hakemukset 28.2. mennessä VAU:n verk-
kopalvelusta löytyvällä hakulomakkeella 
(http://www.vammaisurheilu.fi/fin/lapset_
ja_nuoret/nuori_toimija). Koulutukseen va-
lituille ilmoitetaan 15.3. mennessä valinnas-
ta.
Lisätiedot: VAU, Tuomas Törrönen, tuomas.
torronen@vammaisurheilu.fi, puh. 050 408 
6152.
Järjestäjä: Suomen Vammaisurheilu ja -lii-
kunta VAU ry
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VAU-pipo
Uusi, nuorekas VAU-pipo on 
nyt myynnissä! Sininen pipo 
valkoisin painatuksin on mu-
kava antaa lahjaksi tai ottaa 
omaan käyttöön. Tilaa omaksi!
Hinta: VAU:n jäsenille 10 eu-
roa, muille 12 euroa (+ toimi-
tuskulut 5 euroa).
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 
9824, toimisto@vammaisur-
heilu.fi

Special Olympics -koripalloviikko 
toi kehitysvammaisten koripallon 
valokeilaan
Kehitysvammaisten henkilöiden koripallotoiminta on Suomes-
sa vahvassa nosteessa. Tästä on todisteena marraskuussa 2011 
startannut valtakunnallinen Unified-koripallosarja, jossa samois-
sa joukkueissa pelaavat rinta rinnan kehitysvammaiset urheilijat 
ja vammattomat Unified-partnerit. Marraskuussa vietettiin myös 
Euroopan Special Olympics -koripalloviikkoa.
Koripalloviikon päätapahtuma järjestettiin Suomessa 30. mar-
raskuuta 2011 Helsingissä. Miesten Korisliigan ottelun Torpan 
Pojat–Kauhajoen Karhu tauolla kehitysvammaiset Special Olym-
pics -koripalloilijat pelasivat näytösottelun. Koripalloviikon 
Suomen päätapahtumaa kunnioitti läsnäolollaan myös tohtori 
Pentti Arajärvi.
Alkusysäyksen laajamittaiselle kehitysvammaisten koripallotoi-
minnalle antoi Euroopan komission tukema Special Olympics 
-nuorisohanke, jonka voimin Suomeen on perustettu kahden 
viime vuoden aikana useita Unified-koripallojoukkueita. Van-
taan Pussihukilla, BC Nokialla, Lappeenrannan NMKY:llä, Lahden 
SBG:llä, Helsingin NMKY:llä ja Helsingin Sykillä on omat Unified-
joukkueensa sekä Turun seudun seuroilla Riennolla, TuNMKY:llä 
ja Ura Basketilla yksi yhteinen joukkue.

Luovi-stipendit viidelle nuorelle 
vammaisurheilijalle
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry sekä valtakunnallisesti toimi-
va ammatillinen erityisoppilaitos Ammattiopisto Luovi ovat sopineet mo-
nivuotisesta yhteistyöstä. Tavoitteena on viedä monipuolista ja laaja-alaista 
vammaisurheilua eteenpäin yhteisvoimin ja yhteisin ajatuksin.
Yhteistyö näkyy monilla eri osa-alueilla. Ammattiopisto Luovi on mukana 
VAU:n tapahtumissa sekä luovuttaa vuosittain viisi Luovi-stipendiä innostu-
neille nuorille urheilijoille. Luovi-stipendit (1 000 euroa) luovutettiin toista 
kertaa vammaisurheilun Junior Games -kisojen yhteydessä marraskuussa 
Jyväskylässä.
Stipendin saivat Hilla Lehtimäki, Hyvinkää (boccia), Iida Kauppila, Hollola 
(maalipallo), Matti Hämäläinen, Nastola (melonta), Tuomas Manni, Lohja 
(uinti) ja Ville Mäntynen, Tampere (hiihto).

KUVA: LAURI JAAKKOLA

OSTA
OMAKSI!

KUVA: ANTERO AALTONEN
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Sirkustele huiveilla
Huiveilla jonglööraus sopii leikittäväksi kotona sekä lii-
kuntaryhmän lämmittelyleikiksi. Leikkiä rytmittämään 
voi käyttää reipasta musiikkia.
Etsi jonglööraukseen sopivia kevyitä 
ja värikkäitä huiveja. Sifonkihui-
vit ovat parhaita. Heitä hui-
vi ilmaan ja ota kiinni. Hei-
tä huivi kaverille. Kokeile 
onnistutteko heittämään 
huivit yhtä aikaa ilmaan ja 
saamaan ne kiinni. Anna 
aplodit. Hymyile ja kumar-
ra. Sirkustelu on HAUSKAA!

Vipanat liikkuvat

Liikuntavinkin 
antoi toiminnanjoh-

taja Pilvi Kuitu Lasten ja 
nuorten kulttuurikeskus 
PiiPoosta. Lue lisää so-
siaalisesta sirkuksesta 

www.sosiaalinen-
sirkus.fi.

Käyttäisitkö perheseteliä,  
jos siihen olisi mahdollisuus?

Uusi Törrönen vastaa 
-palsta käynnistyy
Perheiden arkeen tarvitaan liikkumista helpottavia 
vinkkejä. Kuulemme usein kysymyksiä, kuten: Mistä 
löytyy tietoa meille sopivista harrastusryhmistä? Missä 
pääsisi kokeilemaan jotakin lajia? Mikä laji sopii? Mis-
tä saisimme ideoita kouluun opettajallekin vietäväksi? 
Törrönen vastaa -palsta on avoin kaikille lasten ja 
nuorten liikuntaan ja urheiluun liittyville kysymyksille, 
joten laita kysymyksiä tulemaan!

Törrönen vastaa perheiden liikuntaa ja harrastamista 
koskeviin kysymyksiin. Vastaajana toimii VAU:n nuoriso-
toiminnan suunnittelija Tuomas Törrönen. Lähetä kysy-
myksesi sähköpostitse osoitteeseen tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi.

Tällä palstalla VAU:n nuorisotoiminnan suun-
nittelija Tuomas Törrönen vastaa perheiden 
liikuntaa ja harrastamista koskeviin  kysymyk-
siin. Lähetä kysymyksesi osoitteeseen 
tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi

KUVA: AIJA SAARI

Liikuntamaassa perhepäivänä Tuomas Törrönen jutteli Lahdes-
ta kotoisin olevan Vuorisen perheen kanssa sähköpyörätuolisa-
libandystä.
– Vinkkasin poikia pelailemaan yhdessä pihalla ja esittelin pe-
lituolia Sporttiklubi-treenari Saila Luumin kanssa. Vinkkini on, 
että säbää voi pelata myös yhdessä vaikka pihapelinä. Molem-
mat veljekset vaan mukaan tuolin, mailan ja pallon käsittelyä 
treenaamaan!, innostaa Törrönen.

TEKSTI: AIJA SAARI
KUVA: LAURI JAAKKOLA

Perheliikuntaverkosto, jonka jäsen 
myös Suomen Vammaisurheilu ja -lii-
kunta VAU ry on, kartoittaa nettiky-
selyllä tarvetta niin sanotuille perhe-

seteleille. Perheseteli olisi tarkoitettu vanhempien ja 
heidän lastensa yhteisen hyvinvointia edistävän teke-
misen ja toiminnan kustantamiseen. 
Kyselyn avulla pyritään selvittämään sitä, millaisia 
käyttötarpeita suomalaisperheillä perhesetelille olisi. 
Kymmenen kysymyksen laajuinen nettikysely löytyy 
osoitteesta www.perheliikunta.fi.

LIIKUNTAVINKKI

Törrönen
vastaa
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Tilaa omaksi

SdM-
HARJOITUSMENETELMÄ 
VAIKEASTI VAMMAISTEN 
JA AUTISTISTEN LASTEN 
LIIKUNNASSA -dVd 
(suomenkielinen)

DVD:llä kuvataan kolmen vaikeasti 
vammaisten lasten ja nuorten ryhmän 
harjoitustilanteita. Harjoitukset sovel-
tuvat mille tahansa ryhmälle sellaise-
naan tai muunneltuna, ja haastetta 
riittää myös yleisopetuksen tarpeisiin. 
DVD:n kantavana periaatteena on se, 
että myös vaikeasti vammaisella lap-
sella ja nuorella on oikeus itsenäiseen, 
haasteelliseen suoritukseen ja erilaisiin 
rooleihin. Ponnistelun tuloksena synty-
vän onnistumisen ilo näkyy läpi koko 
DVD:n. Sisältää opasvihon.

Hinta: 25 euroa + 
toimituskulut

VAMMAISURHEILU TUTUKSI -KORTTISARJA

VERONICA SHERBORNEN KEHITTÄMÄ 
SdM-HARJOITUSMENETELMÄ -dVd
(suomenkielinen)

DVD:llä on kuvaus kolmen ryhmän harjoitustilanteista. Kooste 
on valittu eri teemojen keskeisistä, hyvin toimivista ja helposti 
muunneltavista harjoituksista. Sisältää opaskirjan.

Hinta: 20 euroa + toimituskulut.

SENIORIKLUBI-
OHJAAJAN 
MATERIAALIPAKETTI 
(ikääntyvien 
kehitysvammaisten liikunnan 
ohjaamiseen)
Paketti sisältää ohjaajavihkon ja pe-
likortit. Ohjaajavihkossa on 52 esi-
merkkituntia, eli vuodeksi valmiit tun-
nit senioriklubin vetämiseen.

Tilaukset: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Maija Etholén, puh. (09) 4257 9824, 
toimisto@vammaisurheilu.fi, www.vammaisurheilu.fi.

Tuhti

tietopaketti

pallopeleistä!

Liikuntaa Kaikille Lapsille -hankkeen 
toteuttama Vammaisurheilu tutuksi 
-korttisarja on tuhti tietopaketti vam-
maisurheilun pallopeleistä viitepe-
leineen. Monipuolinen ja laaja kortti-
sarja tarjoaa toimivia pelejä kaikkiin 
ryhmiin sekä yhteisiin pelituokioihin 
vammaisten lasten ja nuorten kanssa. 
Nelivärinen korttisarja koostuu koko-
naisuudessaan 18 lajikortista ja 18 vii-
tepelikortista.
Lajikorteissa on mukana yhdeksän pa-

ralympiapeliä, Special Olympics -sar-
jan pelejä on neljä ja lisäksi mukana 
on neljä nk. extra-sarjan peliä. Extra-
sarjan peleihin on otettu mukaan suo-
malaisittain vahvoja vammaisurhei-
lulajeja, joissa kilpaillaan MM-tasolla 
paralympialaisten tai Special Olympics 
-kilpailujen ulkopuolella.
Jokaiseen lajiin on suunniteltu kaksi 
piirroskuvitettua viitepeliä. Viitepelit 
ovat itsenäisiä pienpelejä, joiden avulla 
voi harjoitella lajissa tarvittavia taitoja.

Hinta: 26 euroa 
+ toimituskulut.

Hinta: Jäsenhinta 30 euroa + toimituskulut, 
muut 35 euroa + toimituskulut.
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Kuntoillen

”Tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihan-
ki.” Runoilija Aaro Hellaakoskella oli viime vuosisadan 
puolivälin paikkeilla mielessään ehkä jotain muuta 
kuin lumikenkäily, mutta runonpätkä kuvaa osuvasti 
myös tätä luonnon vapautta ylistävää talviurheilula-
jia.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: NINA JAKONEN, TOVE RUUSKANEN

– Lumikenkäilyssä on hienoa se, että 
ei tarvitse mennä valmiita uria pit-
kin. Heti kotiovesta ulos astuttuaan 
voi löytää rauhan ja retkifiiliksen, sa-
noo Suomen Lumikenkäilijät ry:n pu-
heenjohtaja Virpi Palmén.
Kun ladut, polut ja tiet eivät rajoita, 
on mahdollista myös päästä paikkoi-
hin, joihin ei muuten tulisi lähdettyä. 
Talvinen luonto voi avata lumiken-
käilijälle uusia puolia itsestään.
Lumikenkäily on myös mainio perhe-
liikuntaharrastus.
– Isä voi esimerkiksi mennä edellä, 
sitten äiti ja lopuksi lapset. Näin isälle 
tulee treeniä, kun hän raivaa keulas-
sa uraa ja lapsille on sitten kevyempi 
mennä valmista uraa pitkin, Palmén 
selvittää.

”Muutaman kerran olin 
nenilläni”
Lumikenkäily on paitsi harrastemuo-
to myös kilpailulaji. Palmén on toi-
minut jo pitkään kehitysvammaisten 
Special Olympics -urheilijoiden lumi-
kenkäilyvalmentajana.
– Special Olympics -kisoissa juostaan 
suhteessa lyhyitä matkoja, sadasta 

Virpi Palmén on Suomen Lumiken-
käilijät ry:n puheenjohtaja ja Special 
Olympics -lumikenkäilyvalmentaja.

metristä kilometriin. Siellä ei men-
nä umpihangessa, vaan trampatuilla 
alueilla, Palmén kertoo.
– Kisoissa mennään lujaa. Fiilikset 
ovat korkealla ja lumi pöllyää, hän 
jatkaa.

Vuodesta 2005 lumikenkäilyn Spe-
cial Olympics -valmennusryhmään 
kuulunut Sami Korhonen päätyikin 
lajin pariin juuri nopeutensa ansios-
ta. Valmentajat pyysivät nastolalaista 
remmiin, vaikkei hänellä ollut aikai-
sempaa kokemusta lajista.
– Oli se aika outo laji aluksi, kun ver-
taa siihen, että minulla oli lähinnä 
joukkuelajitaustaa. Muutaman ker-
ran olin alkuun nenilläni, mutta hil-
jalleen se lähti rullaamaan, Korhonen 
muistelee.

Jaloissa oltava jytyä
Leppoisasta retkeilystä ei voi puhua, 
kun Korhonen ja kumppanit paahta-
vat satasen ja 200 metrin pikamatko-
ja Special Olympics -kisoissa. Esimer-

Lumikenkäily on 
pöllyävää lunta ja 
rauhaisaa retkifiilistä

””  Kisoissa mennään lujaa.  
Fiilikset ovat korkealla ja lumi pöllyää.”
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kiksi Japanin Talvimaailmankisoissa 
kilpailurykäisyjä saattoi olla useam-
pia samana päivänä, joten urheilijoi-
den jalat joutuvat koville.
– Jaloissa pitää olla paukkuja, räjäh-
tävää voimaa. Muuhun vartaloon ei 
tule kovin kovaa rasitusta, Korhonen 
sanoo.
Vammattomien puolella kilpaillaan 
keskimäärin pidemmillä matkoilla 
kuin Special Olympics -kisoissa. Suo-
messakin järjestetään esimerkiksi lu-
mikenkäilyn SM-kilpailuja, mutta laji 
ei ole vielä noussut yhtä suosituksi 
kuin Keski-Euroopan maissa.
– Lumikenkäily on Suomessa vielä 
melko uusi laji, se on ollut täällä vas-
ta vähän yli 10 vuotta, Virpi Palmén 
toteaa..

Näin pääset alkuun lumikenkäilyssä

– Lumikenkiä voi vuokrata esim. hiihtokeskuksista, kuntien liikunta-
toimien kautta, Suomen Ladulta tai VAU:sta.
– Laadukkaita lumikenkiä voi ostaa hyvin varustetuista urheiluliik-
keistä. Hyvät saa reilulla sadalla eurolla, halvemmillakin pääsee al-
kuun.
– Sauvat on myös hyvä olla, mielellään isosompaiset, jotta ne eivät 
uppoa hankeen.
– Kengiksi kelpaavat esimerkiksi vaellus- tai talvikengät, jotka suojaa-
vat nilkkoja ja akillesjänteitä.
– Pukeutumisen kannalta lumikenkäily on aika kuuma laji. Päälle ei 
kannata pukea ihan niin paljon kuin hiihtämään lähtiessä. Maltillinen 
kerrospukeutuminen on riittävä.
– Lumikenkäilemään voi lähteä käytännössä kotiovelta. Harrastami-
nen ei vaadi erillisiä latuja tai reittejä.
– Lumikenkäilytoimintaa Suomessa organisoi Suomen Lumikenkäi-
lijät ry.

Nastolalainen Sami Korhonen (oikealla) on kuulunut 
Special Olympics -valmennusryhmään vuodesta 2005.



MERI-MAARI 
MÄKINEN
laji: uinti (100 se, 100 ru)
syntymäaika: 26.2.1992
asuinpaikka: Turku
luokitus: S7 ja SB7
valmentaja: Antti Kauhanen
seura: Raision Urheilijat
saavutukset:
2010 MM  6. 100 selkäuinti
2010  MM  8.  100 rintauinti
2011  EM  4.  100 selkäuinti
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Kuntoillen TEKSTI: JUKKA PARVIAINEN
KUVA: SOLIA:N ARKISTO

SOLIA:n vertaisohjaajat 
apuna välinekokeiluissa
SOLIA:n koulutetut vertaisohjaajat tukevat ja auttavat välineiden 

kokeilussa lähellä kotipaikkakuntaa. Vertaisohjaajaan voi ottaa yhteyttä 
ja kysyä vinkkiä tai saada tukea välinekokeilussa. Vertaisohjaajan 

kanssa voi sopia myös tapaamisesta välinekokeilun merkeissä.

SOLIA:lla on 13 koulutettua vertaisohjaajaa ympä-
ri maata. Vertaisohjaajat ovat itse välineiden aktii-
vikäyttäjiä tai muuten aktiivisia vammaisurheilijoi-
ta tai -liikkujia. Vertaisohjaajia voi pyytää mukaan 
välinekokeiluun, jos ei itsenäisesti uskalla lähteä 

välinettä kokeilemaan.
Välineiden säätäminen 

voi tuottaa joskus on-
gelmia ja sitä kautta 
ensimmäisestä väli-
nekokeilusta saattaa 

tulla jopa epämiellyttävä. Vertaisohjaajat ovat 
useissa VAU:n sekä SOLIA:n tapahtumissa muka-
na esittelemässä välineitä ja opastamassa niiden 
turvallisessa käytössä. Kaikilla vertaisohjaajilla on 
oma erityisosaamislajinsa, mutta he ovat saaneet 
koulutusta myös muiden lajien välineisiin.
Vertaisohjaajat ovat käyneet SOLIA:n järjestämiä 
välinekoulutuksia. Välinekoulutukset on järjestet-
ty eri välineryhmittäin. Kouluttajina koulutuksissa 
on kyseisten välineiden valmistajia, maahantuojia 
ja alan muita huippuosaajia..

Esittelyssä SOLIA:n vertaisohjaaja 
Jyry Loukiainen Lappeenrannasta 

Vuodet SOLIA:n vertaisohjaajana: 4 vuotta
Oma laji: sulkapallo, pyörätuoliluokka
Paras kokemus SOLIA:n vertaisohjaajana: Kun näkee, 
että jengi pääsee kokeilemaan välinettä ja se antaa heille 
ilon kasvoille.
Mitkä välineet hallitset parhaiten: käsipyörä ja pelituolit
Vertaistukikontaktit vuodessa: 3–4 yksilökontaktia sekä 
muutama tapahtuma

Lisätiedot SOLIA:n vertaisohjaajista: 
www.vammaisurheilu.fi/fin/harrasteliikunta/so-

lia/vertaisohjaajat
SOLIA, apuvälineneuvoja Jukka Parviainen, 
puh. 045 677 0516, jukka.parviainen@vam-

maisurheilu.fi.
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Ostetaan-myydään-lahjoitetaan
Ostetaan-myydään-lahjoitetaan -palstalle voi ilmoittaa oman vanhan tarpeettoman urheilun ja liikunnan 
apuvälineen myyntiin tai lahjoitettavaksi eteenpäin muille välineen tarvitsijoille. Myydään-palstan ilmoituk-
sen hinta on 20 euroa/ilmoitus, muut palstat ovat maksuttomia. Myyjä vastaa itse siitä, että hänellä on lupa 
myydä väline. Palstalle ei oteta esim. tavallisia pyörätuoleja myyntiin, vaan välineet on oltava urheilun ja lii-
kunnan apuvälineitä.

Urheilun

apuvälineet

kiertoon!

Ohjeet ilmoittajalle

Myydään sähköpyörätuo-
lisalibandytuoli. Tuoli so-
pii sekä mailapelaajille että 
T-stick-mailalla pelaaville. 
Hinta 1200 euroa.
Lisätiedot: Elena Terehova, 
ellukasipyora@luukku.com, 
puh. 040 502 4812.

Lahjoitetaan pitkäaikaiseen käyttöön vanha 
kiinteärunkoinen kolmipyöräinen Sopur Spi-
rit -merkkinen käsipolkupyörä. Pyörässä on 27 
vaihdetta ja käsijarrut. Pyörä ei mene kokoon 
mitenkään. Ei sovellu erittäin pitkälle henkilölle 
kiinteän rungon pituuden takia.   
Lisätiedot: SOLIA, Jukka Parviainen, jukka.par-
viainen@vammaisurheilu.fi, puh. 045 677 0516.

Falmek Care Center tuo mukanaan 
uudet tuulet apuvälinemarkkinoille!
Tarjoamme laadukkaat apuvälineratkaisut

todella edullisin hinnoin

Tutustu mallistoomme osoitteessa
www.falmek.fi/carecenter

31.3. mennessä tehdyt tilaukset ilman toimituskuluja kaikkialle Suomeen.

Falmek Care Center
Rummunlyöjänkatu 7
24100 SALO

Puh. 0440 777 700
www.falmek.fi/carecenter
avoinna ma-pe 8.00-17.00

MYYdÄÄN LAHJOITETAAN

Myydään-palstan ilmoituksen hinta on 
20 euroa/ilmoitus, muut palstat ovat 
maksuttomia. Ilmoitus maksetaan etu-
käteen. Lähetä jäljennös tilisiirrosta 
sähköpostitse (lehti@vammaisurheilu.
fi). Ilmoitus maksetaan Suomen Vam-

maisurheilu ja -liikunta VAU ry:n tilille 
FI1580018710023586 maksuviitteellä 
20718. Ilmoitusta ei julkaista ilman jäl-
jennöstä tilisiirrosta. Lähetä ilmoitus säh-
köpostitse osoitteeseen lehti@vammais-
urheilu.fi.

Toimitus ei vastaa myynnissä olevista 
tuotteista, eikä ilmoitusten perusteella 
tehdyistä kaupoista. Toimitus pidättää 
oikeuden lyhentää, muokata sekä jättää 
julkaisematta toimitukselle lähetettyjä il-
moituksia.
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Kuntoillen TEKSTI: AIJA SAARI
KUVAT: IRMA VERHE JA JESSE ILMAN

Tilaajan on 
osattava vaatia 

esteetöntä
Kisakallion olosuhdepääl-
likkö Marko Rutille esteet-
tömyys ei ole jotakin ekst-
raa.
– Rakennushankkeissa ja 
peruskorjaushankkeissa 
esteettömyydestä on tullut 
itsestäänselvyys. Pyrin ke-
hittämään kaikista tiloista 
kaikille toimivia tiloja. 

Esteettömyys tarttui aikoinaan mu-
kaan Esteettä Luontoon Liikkumaan 
-hankkeesta. 
– Sain verkoston, jossa vaihdamme tie-
toa ja kokemuksia esteettömien ym-
päristöjen rakentamisesta. Nyt osaa 
omissakin rakennushankkeissa vaatia 
esteettömyyttä. Tulee myös muissa lii-
kuntapaikoissa käydessä seurattua mi-
ten asiat on otettu huomioon.

Vastuu tilaajalla
Mistä sitten johtuu, että liikunnan kou-
lutuskeskuksissa on niin paljon osallis-
tumisen esteitä? 
– Ongelmana on, että valtaosa liikun-
nan koulutuskeskuksista on vanho-
ja kiinteistöjä, jotka on rakennettu 
1960–70 luvulla. Esteettömyysasioita 
ei siihen aikaan juurikaan ymmärret-
ty. Uudet liikuntapaikat on rakennet-
tu nykysäädösten mukaisesti, mutta 
kaikkea ei vain osata ottaa kaikilta osin 
kokonaisvaltaisesti huomioon, miettii 
Ruti.
Hän itse painottaa tilaajan vastuuta.
– Tilaajan tulee vaatia esteettömyyttä 
suunnittelijoilta ja rakentajilta. Lisäk-

Ennen Kisakallioon siirtymistään Marko Ruti on ollut suun-
nittelemassa Siuntion Hyvinvointikeskuksen luontoliikun-
tapuistoa (kuva) ja toimittanut Irma Verhen kanssa Esteetön 
luontoliikunta -kirjan 2007. Tämän ja viereisen sivun kuvat 
ovat osa Esteettä Luontoon Liikkumaan -hankkeessa toteu-
tettua koulutusmateriaalia.  
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si tilaajan tulee valvoa rakentamisen 
suunnittelua ja toteutusta.
Ruti harmittelee, että rakentajilla saat-
taa olla perustiedot, mutta ei välttä-
mättä asennetta ottaa esteettömyys-
asioita kokonaisvaltaisesti huomioon. 
Se näkyy lipsahduksina. Esimerkiksi 
tiloihin tehdään leveät ovet, mutta ei 
muisteta laittaa matalia kynnyksiä. 

Urheilijat ovat hyvä 
tietolähde
Esteetön rakentaminen ei ole kalliim-
paa, jos asiat osataan ottaa ajoissa 
huomioon.
– Esteettömät tilat ovat helpompia 
käyttää ja pitkässä aikajänteessä ne 
tulevat jopa halvemmiksi helppokäyt-
töisyytensä vuoksi. Eikä se ole keneltä-
kään pois. Päinvastoin, esteettömyys 
lisää käytön helppoutta ja tuo uusia 
asiakasryhmiä. Tämän päivän asiak-
kaat jopa arvostavat sitä, vinkkaa Ruti.
Vammaisurheilu on oma maailmansa, 
mutta siitäkin oppii kyselemällä. 
– Pyrin jatkuvasti hankkimaan vam-
maisurheilusta lisää tietoa. Eri lajien 
urheilijat ovat hyvä tietolähde. Ja aina, 
kun he kokevat liikuntapaikoilla jonkin 
uuden esteettömyyskehityksen, niin 
siitä saa upean kiitospalautteen.
On toki ongelmiakin. Ruti tunnustaa, 
että vanhojen tilojen saneerauksissa 
joutuu usein tinkimään esteettömyys-
asioista. 
– Vaikka haluaisi toteuttaa asiat huip-
puhyvin, niin se voi koitua rakenteel-
lisesti ylivoimaiseksi tai nostaa hank-
keen kokonaiskustannuksia rajusti. 
Näissä tapauksissa täytyy vain etsiä pa-
ras mahdollinen ratkaisu. Esimerkiksi 
joskus joudutaan tekemään esteetön 
kulkureitti toista kautta.. 

Esteettömyys on osa 
turvallisuussuunnittelua 
Kuntien omistamia liikuntapaikkoja hoitavat Suomessa pääasias-
sa liikuntapaikkojen hoitajat, joiden esimiehinä toimivat liikunta-
paikkamestarit. 
– Liikuntapaikkamestarit ovat avainasemassa, kun puhutaan tai 
käsitellään esteettömyyteen liittyviä asioita, kertoo Kai Lager-
ström, joka katselee esteettömyysasioita sekä erityisuimaopetta-
jan että tulevan liikuntapaikkamestarin näkökulmasta. 
– Liikuntapaikkamestari pystyy halutessaan paljonkin vaikutta-
maan pieniin yksityiskohtiin liikuntapaikoilla ja korjaamaan jo 
olemassa olevia esteitä. Etenkin pienissä korjaustarpeissa paras, 
nopein ja tehokkain tapa on olla yhteydessä suoraan paikkakun-
nan liikuntapaikkamestariin eli alan päällikköön kunnassa. 
Vierumäellä opiskeleva Lagerström toivoo, että esteettömyys 
osattaisiin huomioida muuttuvissa turvallisuusohjeistuksissa. 
Turvallinen ja riskikartoitettu 
liikuntapaikka on usein myös 
esteetön ja helposti saavutet-
tavissa. 
– Lain mukaan kuntien on 
tehtävä turvallisuussuunni-
telmat kaikille kiinteistöille ja 
liikuntapaikoille lähiaikoina. 
Turvallisuussuunnitelmat on 
oltava tehtynä liikuntapaik-
kojen osalta 30.6.2012 men-
nessä ja muiden kunnan kiin-
teistöjen osalta vuoden 2013 
loppuun mennessä. 
Esteettömyystiedon lisään-
tyminen ja uusien vammais-
urheilulajien olosuhdevaati-
mukset edellyttävät tietojen 
päivitystä. Lagerstöm muis-
tuttaakin, että näitä sisältö-
jä pitäisi lisätä myös liikunta-
paikkahoitajien ja -mestarien 
koulutukseen.

Kai Lagerström on alkujaan lii-
kunnanohjaaja, joka on sittem-
min toiminut erityisryhmien 
uintivalmentajana.  Kun oman 
yritys laajeni liikuntapaikkojen 
hoitoon, hän aloitti liikunta-
paikkamestarin opinnot. Tavoit-
teena on valmistua Vierumäeltä 
keväällä 2012.
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Neljän polven 
treffit vuonna 2012

Nyt kaiken ikäiset liikkumaan, 
syömään ja tanssimaan yhdes-
sä. 2012 on EU:n teemavuosi, 
jonka aikana kannustetaan 
eri-ikäisiä toimimaan yhdessä. 

Samalla vastustetaan ikäpolvien välisten 
ristiriitojen kärjistymistä, kun väestö van-
henee ja jaettavaa lienee yhä vähemmän.
Elämänkulku ja ikäpolvet -hanke (www.
ikapolvet.fi) haastaa niin ruokakulttuurin, 
liikuntakulttuurin kuin perinteisemmän-
kin kulttuurin edustajat innovoimaan ja 
tuomaan esiin toimintaa, jossa neljä eri 
ikäpolvea toimii yhdessä. Tuo siis julki oma 
toimintasi tai kehitä uusi ja lähetä se mai-
nitun nettisivun kautta haastekampanjan 
järjestäjille. Vuoden lopulla parhaat pal-
kitaan ja kaikki ideat tuodaan näyttävästi 
esille. Voit myös järjestää oman kampan-
jan ja haastaa vaikkapa kaikki liittosi seu-
rat mukaan kampanjaan.

Helmikuussa kuntoillaan 
– ota osaa Kuntokuuhun!
Helmikuussa liikutaan ja kuntoillaan jälleen urakalla, sillä 
kuukausi on nimetty VAU:n Kuntokuuksi. Tavoitteena on 
saada ihmiset liikkumaan ja seuraamaan omaa liikkumista.
Kuntokuu on VAU:n harrasteliikuntatuote, joka antaa liik-
kujalle työkalun oman liikkumisen seuraamiseen. Kun-
tokuun kuntokortin täyttäminen motivoi liikkumaan ja 
seuraamaan omia liikuntatottumuksia kunto- ja terveys-
liikunnan kannalta. Suomalaiset liikuntasuositukset suo-
sittavat liikkumaan reippaasti vähintäänkin 2,5 tuntia vii-
kossa ja tekemään lihaskuntoharjoitteita kahdesti viikossa 
(lähde: UKK instituutti).
Kuntokuuhun voi osallistua kuntokortilla, johon kerätään 
liikuntasuorituksista merkintöjä. Palauttamalla Kuntokuun 
kuntokortin liikkuja osallistuu arvontaan ja saa osallis-
tumistarran, jonka voi liimata Kuntokuu-diplomiin. Kun-
tokuuhun osallistuneiden kesken arvotaan lahjakortteja 
sekä muita liikunnallisia palkintoja.
Kuntokuun materiaalitilaukset: Tiina Siivonen, puh. 040 
833 4869, tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi.

K
U

VA
: T

EE
M

U
 L

A
KK

A
SU

O



39

Svenska sidor öVERSÄTTNING AV SVENSKA SIDOR
åSA öHRMAN

Välkommen till 
Junior Games 
vårtävlingar i Kuortane!
Vårens Junior Games tävlingar ordnas i 
Kuortaneen Urheiluopisto i Kuortane den 
11–12 april 2012. Tävlingarna är öpp-
na för alla ungdomar med rörelsehinder, 
synskador eller utvecklingsstörning och 
för ungdomar som genomgått en organ-
transplantation och för ungdomar som är i 
behov av särskilt stöd. Individuella grenar 
i vårtävlingarna är simning, bowling och 
blåspil och som laggrenar goalball, boccia 
och innebandy. På traditionellt sätt ingår 
också invigningen av tävlingarna och par-
tybowlingen i programmet.
I simning, bowling och blåspil tävlar man 
i grenar för barn under 13 år (år 2000 och 
senare födda) och i grenar för ungdomar 
över 13 år (1994–1999). I de övriga grenar-
na tävlar man endast i en åldersklass. Obs! 
I innebandylaget får det finns en spelare 
som är över 18 år.

Anmälningar senast 13.3 och närmare 
information: VAU, Tuomas Törrönen, Ra-
diogatan 20, 5 vån., 00240 Helsingfors el-
ler tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi 
tfn 050 408 61 52.

Jokinen och Laasonen 
premierades med Pro 
Idrott utmärkelsen

Den flerfaldige paralympiamedaljö-
ren i bordtennis Kimmo Jokinen var 
en av de fem finländska idrottare som 
premierades med Pro Idrott utmärkel-
sen för år 2011. Undervisnings- och 
kulturministeriets pris är värda 20 000 
euro och de beviljas för en betydande 
idrottskarriär eller anmärkningsvärd idrottsprestation.
– Detta är ett fint erkännande för min karriär. Någonting har jag 
gjort rätt då, sade Jokinen. Även VM-guldmedaljören, bågskytten 
Kyösti Laasonen, numera förste tränare för handikappbågskytte, 
premierades med Pro Idrott utmärkelsen. Utmärkelsen delades 
också ut till VM-guldmedaljören, spjutkastaren Tiina Lillak, olym-
piabronsmedaljören i stafett, skidlöparen Toini Pöysti och tvåfal-
dige olympiasilvermedaljören i skidstafett, skidskytten Esko Saira.
På evenemanget som ordnades i Helsingfors mottog sju finlända-
re Pro Idrott medaljen, som delas ut till en framstående idrottare 
eller personer som har varit inflytelserika inom idrott. Mottagar-
na var rallychauffören Markku Alén, förgrundsfiguren inom idrott 
Nisse Hagman, ishockeyspelaren Jari Kurri, fotbollsspelaren och 
fotbollstränaren Tommy Lindholm, förgrundsfiguren inom gym-
nastik, koreograf Tuula Luhtanen, ishockeyspelaren och ishock-
eytränaren Kalevi Numminen samt idrottsjournalisten Esa Sul-
kava.

Idrottsakademierna 
i bräschen för förändringar

Kimmo Jokinen

Ändringsarbetet inom finländsk eliti-
drott är till fördel för idrottsakade-
mierna. I bästa fall kan akademierna 
representera en bättre morgondag 
också för handikappidrottare. Den 
finländska elitidrotten befinner sig 
oundvikligen i ett brytningsskede. 
Från ett systemcentrerat kaos försö-
ker man under ledning av HUMU-
gruppen (Huippu-urheilun muutos-
ryhmä) övergå till en modell som i 
högre grad utgår från och fokuserar 
på idrottarna.
Unga handikappidrottare har inte 
i tillräckligt hög grad ännu deltagit 
i idrottsakademiernas verksamhet, 
men en strävan mot en mer indivi-
duell och flexibel verksamhet än ti-
digare kan i framtiden öppna dörrar-
na även för dem. Förutsättningen är 
att handikappidrottarna är villiga till 

detta.
– Inom våra grenar finns det inga 
hinder för att det i akademiverksam-
heten också kunde delta handikapp-
idrottare. Katja Saarinen har redan 
tränat tillsammans med vår alping-
rupp, säger elitidrottskoordinator 
Reijo Jylhä vid Lapin Urheiluakate-
mia. Lapin Urheiluakatemia är en in-
stitution som i stor utsträckning allt 
sedan 2004 har verkat i anknytning 
till Lapin Urheiluopisto. De huvud-
sakliga grenarna i akademin är skid-
åkning, backhoppning, kombinerad 
och alpin skidåkning och som lag-
sport volleyboll.
– Inom finländsk idrott har man hit-
tills byggt upp organisationer, som 
man därefter har placerat idrottare i. 
Nu måste vi bygga upp stödfunktio-
ner för idrottarna och sträva efter att 

de får allt stöd och all hjälp de är i be-
hov av från en enda lucka.
Till denna konstellation hör enligt 
Jylhä också att handikappidrottare 
tränar i samma träningsgrupper till-
sammans med andra idrottare och 
att tränarna på ett flexibelt sätt kan 
ta deras specialbehov i betraktande. I 
det nya finländska idrottslivet måste 
även tränaren kunna omforma sig på 
nytt sätt.

Reijo Jylhä
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För Kisakallios chef för lokala förhållanden Marko 
Ruti är tillgänglighet inte något ovanligt och ex-
tra.
– I byggnads- och saneringsprojekt har tillgäng-
lighet blivit en självklarhet. Min strävan är att alla 
lokaliteter ska bli fungerande för alla användare.
Tack vare det tidigare motionsprojektet Esteettä 
Luontoon Liikkumaan har tillgänglighetsaspekter 
spridit sig inom handikappidrottssektorn. 
– Jag har blivit del av ett nätverk där vi utbyter in-
formation och erfarenheter om tillgängligt byg-
gande. Nu kan jag även i mina egna byggnads-
projekt kräva tillgänglighet. Då jag besöker andra 
motionsplatser har jag också börjat följa med hur 
man där har tagit tillgänglighetsaspekter i be-
traktande.
Vad kan det då bero på att det i utbildningscen-
traler för motion och idrott finns så många hinder 
för deltagande? 
– Problemet är att merparten av utbildningscen-
tralerna för motion och idrott är gamla fastighe-
ter, som är byggda redan på 1960- och 70-talet. 
På den tiden förstod man sig ännu inte så mycket 
på frågor om tillgänglighet. Nya motionsplatser 
är byggda enligt nuvarande lagstiftning, men på 
ett övergripande sätt kan man inte till alla delar ta 
allt i betraktande, resonerar Ruti.
Personligen betonar han beställarens ansvar.
– Den som beställer ska kräva tillgänglighet av 
planerare och byggnadsentreprenörer. Därutö-
ver ska den som beställer också bevaka hur pla-
neringen och genomförandet av byggnadsarbe-
tena sker.
Ruti förargar sig över att byggnadsentreprenö-
rerna nog kan ha grundläggande färdigheter, 
men nödvändigtvis inte attityder att allomfattan-
de beakta tillgänglighetsaspekter. Detta märker 
man av misstag som begås. Exempelvis entréer-
na till byggnader förses med breda dörrar, men 
man glömmer bort att installera låga trösklar.

Luovi -stipendier till fem unga 
handikappidrottare
Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf och den natio-
nellt verkande specialyrkesläroanstalten Ammattiopisto Luo-
vi har ingått ett avtal om ett flerårigt samarbete. Målet med 
samarbetet är att med gemensamma krafter vidareutveckla 
en mångsidig och omfattande handikappidrott.
Ammattiopisto Luovi delar också årligen ut fem Luovi stipen-
dier till engagerade unga idrottare. Luovi stipendierna (1 000 
euro) delades ut för andra gången i samband med Junior Ga-
mes tävlingarna i Jyväskylä i november. Stipendier fick Hilla 
Lehtimäki, Hyvinge (boccia), Iida Kauppila, Hollola (goal-
ball), Matti Hämäläinen, Nastola (paddling) Tuomas Manni, 
Lojo (simning) och Ville Mäntynen, Tammerfors (skidåkning).
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Sportklubbens Treeni projekt

Målet med Sportklubbens treåriga (2011–2013) motions-
projekt för barn och ungdomar Treeni, är att få fler unga 
personer – i synnerhet målmedvetet tränande unga per-
soner – att engagera sig i grenarna. Projektets huvudsak-
liga fokusgrenar är elrullstolsinnebandy, rullstolskorgboll, 
goalball, showdown och boccia. För alla Treeni grenar ver-
kar en egen tränare, som planerar och genomför läger och 
evenemang. Vid behov anskaffas även redskap för de olika 
grenarna.

Under 2012 ordnas bland annat följande evenemang 
inom ramen för de olika grenarna:
11–12.4 Junior Games vårtävlingar, Kuortane, grenar bl.a. goalball, 
innebandy och boccia 
13–15.4 Goalball träningsläger, Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
2–6.7 Rullstolskorgboll träningsläger i anknytning till lägret Pitkis-
Sport, Kumo
7–9.9 Goalball träningsläger, Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
9–11.11 Goalball träningsläger, Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
28.11 Junior Games hösttävlingar, Jyväskylä, grenar bl.a. showdown
Information om andra aktuella evenemang inom Treeni grenarna 
finns på VAU:s webbtjänst på adressen www.vammaisurheilu.fi.

Närmare information: VAU, Tuomas Törrönen, 
tfn 050 408 61 52, tuomas.torronen@vammaisurheilu.fi.

Beställaren ska kunna 
kräva tillgänglighet

Svenska sidor öVERSÄTTNING AV SVENSKA SIDOR
åSA öHRMAN

Marko Ruti
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Niko Salomaa sijoittui 13:nneksi 
purjehduksen IFDS MM-kilpailu-
jen 2,4 mR-luokassa Yhdysvaltain 
Charlotte Harborissa.
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VAU:ssa tapahtui vuoden vaihteessa muutamia henkilöstö-
muutoksia. lajikoordinaattori Suvi Aho palasi vuorottelu-
vapaalta 11.1. ja aluetoiminnan suunnittelija Timo Pelko-
nen jäi toimivapaalle 1.1.2012–31.12.213 väliseksi ajaksi. 
myös aluetoiminnan suunnittelija Tiina Siivonen on 6.2.–
1.5.2012 toimivapaalla.
koulutuskoordinaattori Piia Korven määräaikaista työso-
pimusta jatkettiin 31.1.2013 asti ja viestintäassistentti Lau-
ri Jaakkolan työsopimus jatkuu toistaiseksi voimassaole-
vana.

Henkilöstömuutoksia 
VAU:ssa

VAU:n liittokokous
suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n ensimmäinen 
liittokokous järjestetään 28. huhtikuuta 2012 Helsingissä. 
kokouksessa vahvistetaan mm. järjestön 3-vuotissuunnitel-
ma ja strategia, johon myös jäsenistö on saanut vaikuttaa. 
katkolla ovat ensimmäistä kertaa 3-vuotiset luottamustoi-
met niin hallituksessa kuin valtuustossakin. Yksityiskohtai-
sempaa tietoa kokoukseen liittyvistä asioista välitetään suo-
raan jäsenistölle, jonka toivotaan osallistuvan aktiivisesti 
kevään liittokokoukseen.
Lisätiedot: Eija kangas-Virtanen, puh. 0400 709 596, 
eija.kangas-virtanen@vammaisurheilu.fi.

VAU:n uutisia 

VAU järjestää jäsenyhdistystensä liikuntavastaaville koulutusta 
kevään 2012 aikana. koulutuksissa päivitetään liikuntavastaavi-
en VAU-tietämystä, tutustutaan vammaisurheiluun ja -liikuntaan 
laaja-alaisesti sekä päivitetään liikuntavastaavien tehtäväkent-
tää. koulutukset koostuvat teoria- ja käytäntöosuuksista.
koulutukset ovat VAU:n jäsenyhdistyksien liikuntavastaaville 
maksuttomia (max. 2 hlöä/yhdistys) ja koulutuspäivään sisäl-
tyy ilmainen lounas. VAU ei korvaa koulutuksesta aiheutuneita 
matkakuluja. mikäli ette ole ilmoittaneet yhdistyksenne liikun-
tavastaavan tietoja tai yhdistyksellänne ei ole nimettyä liikun-
tavastaavaa, voitte silti ilmoittaa maksuttomaan koulutukseen 
maksimissaan kaksi henkilöä per yhdistys.
Tarkempi koulutuspäivän ohjelma ja koulutuspaikka ilmoite-
taan lähempänä ajankohtaa.

Tampere la 18.2.  klo 10.00–16.00
Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 3.2.: Teemu lakka-
suo, teemu.lakkasuo@vammaisurheilu.fi, puh. 040 565 1001.

Helsinki la 3.3.  klo 10.00–16.00
Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 22.2.:  Teemu 
lakkasuo, teemu.lakkasuo@vammaisurheilu.fi,  
puh. 040 565 1001. 
 
Rovaniemi la 17.3.  klo 10.00–16.00
Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 2.3.: Jarno saapun-
ki, jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi, puh. 040 737 5882.

liikuntavastaavien koulutukset keväällä 2012

VAU:n strategiassa käännetään katseet kohti 
yhteistä tulevaisuutta 
TEKSTI: RIIkkA JUnTUnEn

VAU:n kahteen ensimmäi-
seen vuoteen mahtuu uuden 
organisaation lisäksi paljon 
tapahtumia, kilpailuja, liikun-
tapäiviä, koulutusta, liikunta-
maa 2011 -messutapahtuma, 
uusi kansainvälinen kisata-
pahtuma Pajulahti Games ja 
monia muita sykähdyttäviä 
kokemuksia. Toiveita VAU:n 
toiminnasta on kantautunut 
matkan varrelta ja vuoden 
2011 lopulla jäsenistöltä ky-

syttiin toiveita tulevaisuuden 
VAU:sta. liikuntatoimikun-
nat, jaostot, jäsenet ja muut 
toimijat ottivat kantaa vam-
maisurheilun tulevaisuuteen. 
Vastaukset osoittivat, että jä-
senten mielestä tulevaisuu-
dessa tarvitaan edelleen vam-
maisurheilua koordinoivaa ja 
järjestävää tahoa. VAU:lta toi-
votaan vahvaa otetta vam-
maisurheilun ja -liikunnan 
järjestämiseen ja kehittämi-
seen. Ensimmäisten vuosien 
aikana VAU on jatkanut pe-

rustajajärjestöjensä linjalla 
järjestäen erilaisia harraste- 
ja kilpailutapahtumia. samal-
la on kuitenkin työskennelty 
määrätietoisesti kohti kaikil-
le yhteistä ja avointa liikunta-
kulttuuria. Tavoitteena on, et-
tä jokaisella liikkujalla tulee 
olla mahdollisuus valita mis-
sä ja miten liikkuu, harrastaa 
tai urheilee. Yhdessä ja erik-
seen -toiminta tulee olemaan 
vammaisurheilun ja VAU:n 
toiminnan punaisena lanka-
na jatkossakin.

Vammaisurheilun perintei-
den pitää pysyä mielissämme 
katsoessamme tulevaisuu-
teen. VAU:n jäsenillä ei ole yh-
tä yhteistä historiaa, vaan sIU, 
sklU, nkl ja EllI loivat poh-
jan vammaisurheilun tule-
vaisuudelle toimien kukin it-
senäisinä järjestöinä. nyt on 
yhteisten tavoitteiden asetta-
misen paikka. mennyttä työ-
tä ei hukata – nyt sen päälle 
rakennetaan yhteinen tule-
vaisuus.  
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kahden toimintavuoden ai-
kana VAU:n jäseneksi on liit-
tynyt 210 yhdistystä ja seu-
raa. suurin osa jäsenistöstä 
on ollut mukana toiminnas-
sa jo perustajajärjestöjen ai-
kaan, mutta on mukana joi-
tain uusiakin. 
VAU käynnisti keväällä 2011 jä-
senhankintakampanjan ja lä-
hestyi niitä paikallisia yhdis-
tyksiä, jotka eivät vielä olleet 
VAU:ta löytäneet, mutta joiden 
jäsenistö kuuluu VAU:n toimin-
nan piiriin. 10 uusinta jäsentä 
saivat palkinnoksi veloitukset-
ta tutustua johonkin sOlIA:n 
sisäpeliin (Harjavallan seu-
dun kehitysvammaisten Tu-
ki, Huittisten seudun Invalidit, 
Ikaalisten Invalidit, Itä-savon 
munuais- ja maksapotilaat, 
kaarinan kehitysvammaisten 
Tuki, keski-Uudenmaan kehi-
tysvammaisten Tuki, nokian 
näkövammaiset, noormarkun 
seudun Invalidit, Rautavaaran 

Invalidit ja Valkeakosken seu-
dun kehitysvammaisten Tuki). 
seuraavat 10 uutta jäsentä sai-
vat soveltavan liikunnan apu-
välineet -kirjan (kankaanpään 
seudun Invalidit, lieksan seu-
dun Invalidit, Vakka-suomen 
Invalidit, Vihdin Invalidit ja Ää-
nekosken seudun Invalidit).
Jäsenhankintakampanja jat-
kuu edelleen. seuraavaksi VAU 
lähestyy urheiluseuroja, jois-
sa liikkuu eri tavoin vammai-
sia tai elinsiirron saaneita hen-
kilöitä.

Liity jäseneksi!
niin paikallisesti, alueellises-
ti kuin valtakunnallisestikin lä-
hes kaikki VAU:n tapahtumat 
ovat avoimia kaikille vamma-
ryhmille ja elinsiirron saaneil-
le henkilöille, mukaan mahtuu 
myös vertaisryhmätoimintaa. 
liikuntatarjonta kattaa koko 
elämänkaaren VAU:n jäsenis-
tön erilaiset tarpeet huomioi-

den – matalan kynnyksen las-
ten ja nuorten tapahtumista, 
kunto- ja terveysliikuntaan, ai-
na kilpaurheiluun saakka. VAU 
antaa nyt enemmän mahdolli-
suuksia olla mukana mitä eri-
laisimmissa tapahtumissa yh-
dessä ja erikseen.

VAU:n jäsenyys kannattaa, sil-
lä VAU tarjoaa jäsenetuina
- uusia mahdollisuuksia, koke-
muksia ja elämyksiä paikalli-
sesta verkostosta
- taustatukea omaan paikalli-
seen edunvalvontatyöhön
- palvelua ja neuvontaa pai-
kallisen toiminnan kehittämi-
seksi
- uusia yhteistyökumppaneita 
ja vapaaehtoistoimijoita
- yhteisöllisyyttä
- kohdennettua postia ja tie-
toa tapahtumista sekä VAU:n 
toiminnasta
- tapahtumia, leirejä, kilpailuja, 
seminaareja ja VAU-esittelyjä

- jäsenpostia 3–4 kertaa vuo-
dessa
- kolme Vammaisurheilu & -lii-
kunta -lehden vuosikertaa
- vaikuttamiskanavan koko 
vammaisurheilun ja liikunnan 
kehittämiseen VAU:n liittoko-
kouksissa
- jäsenetuja ja alennuksia 
tuotteista
- vammaisurheilun ja liikun-
nan koulutusta erikseen sovit-
tuna                                                                      
- mahdollisuuden hakea eri-
laisia liikunnan ja urheilun 
hanke- ja kehittämisavustuk-
sia
Jäsenlomake löytyy VAU:n 
verkkopalvelusta tai sen voi 
pyytää VAU:n toimistosta. Jä-
senmaksu on vain 30 euroa/
vuosi/yhdistys/seura. 
Lisätiedot: Eija kangas-Vir-
tanen, puh. 0400 709  596, 
eija.kangas-virtanen@vam-
maisurheilu.fi, 
www.vammaisurheilu.fi.

VAU:n jäsenhankintakampanja

Vuoden 2012 
seuratoiminnan 
kehittämistuet 
haettavissa
Vuonna 2012 seuratoiminnan kehittämistukea voi ha-
kea seuran/yhdistyksen liikunta- ja urheilutoiminnan 
kehittämiseen. Rahat myöntää opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö ja ne ovat kokonaisuudessaan Veikkauksen 
tuottoa.
lasten ja nuorten kehittämistukea voi hakea seuraa-
ville hankkeille: seuran kehittäminen sinettiseuraksi, 
harrastusmahdollisuuksien lisääminen 6–19-vuotiail-
la sekä 11–15-vuotiaiden harjoittelukulttuurin kehit-
täminen.
Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämistu-
kea voi hakea ohjaajien osaamisen kehittämiseen, uu-
den säännöllisen toiminnan lisäämiseen, aikuisten lii-
kuntatoiminnan aloittamiseen ja kuntayhteistyöhön.
Hakuaika päättyy 15.3.2012. katso tarkemmat haku-
kriteerit ja -lomakkeet osoitteesta www.seuratuki.fi.
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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 2012 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 vapai-
ta huoneita. Varaus tulee tehdä osoit-
teessa www.scandichotels.fi VAU:n asia-
kasnumerolla (D000026745) kohdassa 
varauskoodi.

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

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



Timo Pelkonen
aluetoiminnan suunnittelija 
(läntinen alue)
(toimivapaalla 1.1.2012–
31.12.2013)
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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
- 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
- tutkimus
- 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) 
(toimivapaalla 6.2.–1.5.)
puh. 040 833 4869, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi
- eteläisen alueen 
  harrasteliikunnan ja 
  aluetoiminnan suunnittelu
- tapahtumien suunnittelu ja 
  toteutus
- harrasteliikuntatuotteiden 
   kehittäminen

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, petan- 
 que, 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

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,   
 pyörätuolikoripallo, pyörätuoli-
 tennis, pöytätennis, ratsastus, 
 soutu, uinti ja yleisurheilu
- lajit: maalipallo

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

Suvi Aho
lajikoordinaattori, 
puh. 0400 933 312, 
suvi.aho@vammaisurheilu.fi
- lajit: CP-jalkapallo, kelkkajääkiekko,       
 istumalentopallo, pyörätuolirugby   
 ja sähköpyörätuolisalibandy
- sporttiklubin Treeni-hanke

Piia Korpi
koulutuskoordinaattori,
puh. 044 767 1368, 
piia.korpi@vammaisurheilu.fi
- koulutus
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teudu (ilmoittautuneita vähemmän kuin 7), siirretään sarjan mie-
het yleiseen sarjaan ja naiset naisten sarjaan.
Huom! sunnuntain finaalit pelataan yhdellä kentällä/sarja. kil-
pailuissa järjestetään A-finaali (voittaja suomen mestari) ja b-fi-
naali (sijat 7–12).
Osallistumismaksu: 16 euroa/henkilö, maksetaan bocciajaos-
ton tilille FI3457008120170159.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 2.4. mennessä: Onerva Uuttera, 
Hallituskatu 13 A 6, 35800 mänttä tai sähköpostilla onerva.uut-
tera@nic.fi.
Majoituspaketin hinta Pajulahdessa on noin 63 euroa/
henkilö/2hh/vrk (sis. yöpymisen ja puolihoidon). sitovat huo-
nevaraukset 20.3. mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä mai-
nittava henkilöiden nimet huoneittain ja liikuntaesteisyys (pyö-
rätuolin käyttäjät). Varaukset ja lisätiedot: puh. 0400 753 662 
(iltaisin).
Lisätiedot: marko Yli-kleemola, puh. 045 126 5974. Omat pallot 
ja mittatikut mukaan.

bOCCIAN PARIKILPAILU
Rauman Invalidit ry järjestää kaikille avoimen boccian parikil-
pailun 28. huhtikuuta 2012 klo 9.00 alkaen Eurajoen jäähallilla 
(Jäähallintie 1).
Sarjat: naiset, yleinen ja luokat 1–3. naisten ja luokkien 1–3 sar-
jojen neljä parasta palkitaan ja sarjojen voittajat pääsevät jat-
koon tavoittelemaan rahapalkintoja yhdessä yleisen sarjan par-
haiden kanssa. luokkien 1–3 sarjan parin voivat muodostaa 
pelaajat, jotka eivät kuulu samaan seuraan tai yhdistykseen.
Osallistumismaksu: 16 euroa/pari, maksetaan Rauman Invalidit 
ry:n tilille: länsi-suomen Osuuspankki FI55 5630 0020 2694 00.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 20.4. mennessä ja lisätiedot: mar-
ko Yli-kleemola, koivulankatu 16, 26200 Rauma, markoyk@
gmail.com, puh. 045 126 5974.
Palkinnot: palkintosumma 320 euroa jaetaan seuraavasti (mak-
setaan pelaajan tai yhdistyksen tilille): voittajapari 160 euroa, toi-
nen 80 euroa, kolmas 50 euroa, neljäs 30 euroa.
Majoitus: Eurajoen kristillinen opisto (koulutie 4, pelipaikal-
ta n. 800 m). majoitusvaraukset tehtävä 10.4. mennessä (mainit-
se boccia): puh. (02) 868 0516, opisto@eko.fi. Hinta 31,50 euroa/
hlö/2hh/vrk tai 61 euroa/hlö/2hh/2vrk, sis. aamupalan. Varauk-
sen yhteydessä ilmoitettava osallistuuko iltaruokailuun (hinta 
8,50 euroa/hlö).
kilpailupaikalla ruokailumahdollisuus ja arvonta.

xVI ORAS-TURNAUS (HENK.KOHT.)
Rauman Invalidit ry järjestää kaikille avoimen boccian henkilö-
kohtaisen XVI Oras-turnauksen 29. huhtikuuta 2012 klo 9.00 al-
kaen Eurajoen jäähallilla (Jäähallintie 1).
Sarjat: naiset, miehet, 70-vuotiaat, miehet ja naiset samassa ja 
luokkien 1–3 pelaajat.
Osallistumismaksu: 10 euroa/henkilö, maksetaan Rauman Inva-
lidit ry:n tilille: länsi-suomen Osuuspankki FI55 5630 0020 2694 
00.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 20.4. mennessä ja lisätiedot: mar-
ko Yli-kleemola, koivulankatu 16, 26200 Rauma, markoyk@
gmail.com, puh. 045 126 5974.
Majoitus: Eurajoen kristillinen opisto (koulutie 4, pelipaikal-
ta n. 800 m). majoitusvaraukset tehtävä 10.4. mennessä (mainit-
se boccia): puh. (02) 868 0516, opisto@eko.fi. Hinta 31,50 euroa/
hlö/2hh/vrk tai 61 euroa/hlö/2hh/2vrk, sis. aamupalan. Varauk-
sen yhteydessä ilmoitettava osallistuuko iltaruokailuun (hinta 
8,50 euroa/hlö).
kilpailupaikalla ruokailumahdollisuus ja arvonta.

KILPAILUKUTSUJA

AMPUMAURHEILU

KEVÄTMALJA-ILMA-ASEKILPAILU
Haapajärven Ampumaseura järjestää avoimen alueellisen kevät-
malja-ilma-asekilpailun 31. maaliskuuta 2012 Haapajärven mo-
nitoimitalon liikuntasalissa (Opintie 2). mukana sarjat myös lii-
kunta- ja näkövammaisille ampujille. 
Ilmoittautumiset 18.3. mennessä ja lisätiedot: Erkki Pekkala, 
e.pekkala@hotmail.fi, puh. 0400 560 651.

bOCCIA

x HARJAVALTA bOCCIA (PARI)
Harjavallan seudun Invalidit ry järjestää boccian avoimet parikil-
pailut 3. maaliskuuta 2012 klo 9.00 alkaen nakkilan liikunta-
keskuksessa (kuntopolku 1).
Sarjat: yleinen, naiset ja luokat 1–3 (parin ei tarvitse kuulua sa-
maan yhdistykseen). 
Osallistumismaksu: 14 euroa/pari, maksetaan tilille FI12 2109 
1800 0144 03.
Ilmoittautumiset 27.2. mennessä: Harjavallan seudun Invalidit 
ry, keskustie 5 A 3, 29200 Harjavalta tai puh. (02) 537 3671 / 044 
0877020 tai haseinva@dnainternet.net.
Lisätiedot: Jaakko ketonen puh. 0400 864 639. Omat pallot ja 
mittatikut mukaan. kilpailupaikalla mahdollisuus ruokailuun.

VII REVONTULI-bOCCIA (PARI, JOUKKUE)
Tampereen seudun Invalidit ry järjestää VII Revontuli-boccia -kil-
pailut 14.–15. huhtikuuta 2012 Hankasalmella, valtatie 9:n var-
rella sijaitsevassa lomakeskus Revontulessa. kilpailut alkavat lau-
antaina klo 10.00 ja jatkuvat sunnuntaina klo 9.00.
Sarjat: luokat 1–3 parikilpailu (parin ei tarvitse kuulua samaan 
yhdistykseen), yleinen sarja joukkuekilpailu.
Osallistumismaksu: 14 euroa/pari, 18 euroa/joukkue, makse-
taan Tampereen seudun Invalidit ry:n tilille 114630-871571. mak-
saessasi ilmoita maksava yhdistys.
Majoituspaketti: hotelli 2–3 hengen huoneissa tai 4 hengen 
mökissä. lauantaina päivällinen ja sunnuntaina lounas. Paket-
tihinta 63 euroa/hlö. Yhden hengen huonelisä 15 euroa/vrk. li-
sävuorokaudet +35 euroa/hlö/vrk. Varaukset: lomakeskus Re-
vontuli, puh. 014 8448 200 tai myynti@revontuli.fi. Varatessasi 
mainitse Revontuliboccia.
Ilmoittautumiset 9.4. mennessä ja lisätiedot: lasse mäkinen, 
Tampereentie 480, 33880 lempäälä tai teemu.makinen2@gmail.
com, puh. 0400 727 898. Omat pallot ja mittatikut mukaan.

SISÄKENTTIEN SM-KILPAILUT (HENK. KOHT.)
boccian sisäkenttien henkilökohtaiset sm-kilpailut järjestetään 
21.–22. huhtikuuta 2012 nastolassa, liikuntakeskus Pajulahdes-
sa (Pajulahdentie 167). kilpailut alkavat lauantaina klo 11.00 ja 
sunnuntaina klo 9.00. Osanoton varmistus lauantaina klo 10.00 
ja sunnuntaina klo 8.30.
Sarjat: luokat 1–3, naiset, yleinen ja seniorit. luokat 1 –3 -sar-
jassa miehet ja naiset pelaavat yhdessä. Hyvityspisteet: luokan 
1 pelaaja 6 pistettä, luokan 2 pelaaja 3 pistettä. naisten sarjas-
sa pelaavat luokkaan 4 kuuluvat naiset. Yleisessä sarjassa pelaa-
vat luokkaan 4 kuuluvat miehet ja naiset. senioreiden sarja on 
tarkoitettu luokkaan 4 kuuluville 70 vuotta täyttäneille (s. 1942) 
miehille ja naisille. naiset saavat 2 hyvityspistettä. Jos sarja ei to-
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WILLIMIES-bOCCIA (JOUKKUE)

Etelä-saimaan Invalidit ry järjestää avoimen Willimies-boccia 
-joukkuekilpailun 19. toukokuuta 2012 klo 10.00 alkaen lap-
peenrannassa, sammonlahden liikuntahallissa (Ruskolahdenka-
tu 7). luokkien 1–3 pelaajien hyvityspisteet ovat käytössä.
Osallistumismaksu: 15 euroa/joukkue, maksetaan 9.5. mennes-
sä Etelä-saimaan Invalidit ry:n tilille sHb 313130-1208008.
Majoitusvaraukset: loma- ja kokoushotelli marjola, puh. (05) 
452 4160.
Ilmoittautumiset 9.5. mennessä: Etelä-saimaan Invalidit ry, mi-
konsaarentie 15, 53300 lappeenranta, puh. 0400 987 346/Päivi 
Huhtiniemi tai paivi.huhtiniemi@esitsto.inet.fi tai marjatta Hirvi-
kallio, puh. 040 776 6388.
Lisätiedot: Etelä-saimaan Invalidit ry, marjatta Hirvikallio, puh. 
040 776 6388. Omat pallot mukaan. Paikan päällä puffetti ja ar-
pajaiset.

HIIHTO

MAASTOHIIHDON SM-KILPAILUT 
maastohiihdon sm-kilpailut järjestetään 10.–11. maaliskuuta 
2012 klo 10.00 alkaen Pieksämäellä Urheilutalon maastoissa. Ta-
pahtumapaikkana toimii bovallius-keskus (ent. lukio) (Opintie 2). 
kilpailukanslia aukeaa lauantaina 10.3. klo 8.00 ja sunnuntaina 
11.3. klo 9.00. lauantaina hiihdetään perinteisellä tyylillä ja sun-
nuntaina vapaalla.
Kilpailuluokat, -sarjat ja -matkat:
b1–b3, b4 = näkövammaiset, lW2–9 = liikuntavammaiset (pysty-
luokat), lva= liikuntavammaiset avoin (pystyluokka), k= kehitys-
vammaiset, E= elinsiirrokkaat
T ja P 20v – La: sprintti 1 km (P), 2,5 km (P) Su: 5 km (V)
N ja M yleinen – La: sprintti 1 km (P) 5 km (P), E-luokka 5 km
(P) Su: 10 km (V), E-luokka 5 km (V)
N ja M yli 50v – La: sprintti 1 km (P), 2,5 km (P) Su: 5 km (V)
(omissa luokissaan)
N ja M yli 60v - La: sprintti 1 km (P), 2,5 km (P) Su: 5 km (V)
(omissa luokissaan)
lW10–12 = liikuntavammaiset (kelkkahiihto)
T ja P 20v - La: sprintti 1 km, 2,5 km Su: 5 km
N ja M yleinen - La: sprintti 1 km, 2,5 km Su: 5 km
N ja M yli 50v - La: sprintti 1 km, 2,5 km Su: 5 km (omissa luokis-
saan)
N ja M yli 60v - La: sprintti 1 km, 2,5 km Su: 5 km (omissa luokis-
saan)
näkö- ja liikuntavammaisten alle 20-vuotiaiden sekä n ja m ylei-
sessä sarjassa yhdistetyissä kilpailuluokissa b1–b3, lW2–9 sekä 
lW10–12 käytetään IPC:n vuosittain julkaisemaa %-hyvitysjär-
jestelmää tuloslaskennassa. T/P 20-vuotiaiden sarjoihin voivat 
osallistua vuonna 1992 tai sitä myöhemmin syntyneet kilpailijat. 
n/m yli 50-vuotiaiden sarjoihin voivat osallistua vuonna 1962 tai 
sitä aikaisemmin syntyneet kilpailijat. n/m yli 60-vuotiaisen sar-
joihin voivat osallistua vuonna 1952 tai sitä aikaisemmin synty-
neet kilpailijat.
sprintit hiihdetään sarjoittain yhteislähtöinä ja muut matkat 30 
s. väliaikalähdöllä. 
Palkintojenjako suoritetaan kilpailupäivänä bovallius-keskukses-
sa. kilpailuissa noudatetaan VAU:n maastohiihdon sm-kilpailu-
sääntöjä.
kilpailukutsu ja tarkempi aikataulu on nähtävissä ilmoittautu-
misajan päätyttyä osoitteessa 
http://pieksamaenveikot.sporttisaitti.com/jaostot/hiihto.
Osallistumismaksu: 8 euroa/päivä, maksetaan 25.2. mennessä 
Pieksämäen Veikkojen hiihtojaoston tilille FI56 5340 0040 1269 
79.

Ilmoittautumiset 25.2. mennessä sähköisellä ilmoittautumislo-
makkeella osoitteessa www.vammaisurheilu.fi/fin/tapahtumia.
Ilmoittautumislomakkeen voi tarvittaessa tilata VAU:sta: toimis-
to@vammaisurheilu.fi, puh. 09 4257 9824.
Lisätiedot: kilpailunjohtaja Asko Hankilanoja, asko.hankilanoja@
pieksamaki.fi, puh. 044 588 3712 tai VAU, marko suhonen, puh. 
0400 543 679, marko.suhonen@vammaisurheilu.fi tai kimmo 
Aalto puh. 0500 797 758, kaalto@kopteri.net
Majoitusmahdollisuudet: Hotelli savonsolmu (Toikantie 9, puh. 
(015) 223 50) tai lomapirtti (Uistinkuja 6, puh. (015) 424 586).
Ruokailumahdollisuus bovallius-keskuksessa. Hinnasto ja tar-
kennukset seuran nettisivuilta.

JOUSIAMMUNTA

SM-KILPAILUT (SISÄ)
Vammaisjousiammunnan sisäratojen sm-kilpailut järjestetään 
24. maaliskuuta 2012 Äetsässä. Harjoitusammunta alkaa klo 
10.00 ja kilpailu klo 10.45. kilpailuissa ammutaan 18 metrin etäi-
syydeltä. Finaalit järjestetään luokissa, joissa on neljä tai useam-
pia osallistujia.
Ilmoittautumiset 18.3. mennessä ja lisätiedot: keijo kallunki, 
puh. 0400 456 109, keijo.kallunki@elisanet.fi.

JUDO

SOVELLETUN JUDON SM-KILPAILUT
lappeenrannan kamiza järjestää judon sm-kilpailujen yhteydes-
sä sovelletun judon sm-kilpailut 31.3.–1.4.2012 lappeenran-
nassa.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: seuraa Judoliiton kotisivuja 
www.judoliitto.fi.

KEILAILU

KEILACUP 2011–2012, 7. OSAKILPAILU
keilacupin kauden 2011–2012 seitsemäs osakilpailu järjestetään 
24. maaliskuuta 2012 klo 10.00 alkaen Joensuussa, kuntokei-
taan keilahallilla (linnunlahdentie 10).
Kilpailuluokat: A, b, C, D ja E. Jokaisen luokan kolme parasta pal-
kitaan.
Osallistumismaksu: 23 euroa/keilaaja, maksetaan 2.3. mennes-
sä yhdistyksittäin/seuroittain Joensuun keilaajat ry:n tilille nor-
dea IbAn FI58 10403000308357. seliteosaan tiedoksi ”VAU/kc/
luokka/osallistujan nimi”.
Ilmoittautumiset 2.3. mennessä: marjaleena laakkonen, puh. 
050 5587 511, marjaleena.laakkonen@jns.fi. Ilmoittautumiset en-
sisijaisesti s-postilla tai tekstiviestillä. Puhelimella klo 17.00 jäl-
keen. Ei jälki-ilmoittautumisia. Ilmoittautumisesta on selvittävä 
osanottajan nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö osoitetietoi-
neen.

SM-JOUKKUEKILPAILU
keilailun sm-joukkuekilpailu järjestetään 25. maaliskuuta 2012 
klo 12.00 alkaen Joensuussa, kuntokeitaan keilahallilla (linnun-
lahdentie 10). Yhdistykset voivat muodostaa 3-henkisiä joukkuei-
ta. kilpailussa noudatetaan sm-kilpailusääntöjä.
Sarjat: näkövammaiset, kehitysvammaiset sekä elinsiirron saa-
neet ja dialyysipotilaat.
Osallistumismaksu: 30 euroa/joukkue, maksetaan 2.3. mennes-
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sä yhdistyksittäin Joensuun keilaajat ry:n tilille nordea IbAn FI58 
10403000308357. Viitteeksi ”VAU/jsm/yhdistyksen nimi”.
Ilmoittautumiset 2.3. mennessä: marjaleena laakkonen, puh. 
050 5587 511, marjaleena.laakkonen@jns.fi. Ilmoittautumisen 
yhteydessä on nimettävä joukkueen keilaajat.
keilahallilla on ruokailumahdollisuus. Varaukset ilmoittautumi-
sen yhteydessä (kuinka monta ruokailijaa). Ruokailun hinta 10 
euroa/hlö, sis. kinkkukiusaus, salaatti, patonki ja ruokajuomat.

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

VAMMAISRATSASTUKSEN KILPAILUHARJOITUKSET
Pikkupihlajan Ratsastajat ry ja suomen Ratsastajainliitto järjes-
tävät vammaisratsastuksen kilpailuharjoitukset 15. huhtikuuta 
2012 klo 10.00 alkaen Ratsastuskoulu Pikkupihlajassa Tuusulas-
sa. kanslia aukeaa klo 9.00 ja sulkeutuu tunti kilpailujen päätty-
misen jälkeen. kilpailuharjoitukset ovat sRl:n vammaisratsastuk-
sen kilpailuharjoitus-cupin toinen osakilpailu. Tarkemmat tiedot 
kilpailusäännöistä ja lainahevoskäytännöistä VAU:n verkkopalve-
lusta www.vammaisurheilu.fi. 
Luokat: Luokka 1 (special Olympics, käyntiohjelma 1), Luok-
ka 2 (special Olympics, käyntiohjelma 2), Luokka 3 (special 
Olympics, käynti-raviohjelma 1), Luokka 4 (special Olympics, 
käynti-raviohjelma 2), Luokka 5 (special Olympics, käynti-ravi-
laukkaohjelma 1), Luokka 6 (special Olympics, käynti-ravi-lauk-
kaohjelma 2), Luokka 7 (Ryhmä Ia Ohjelma 3, 2006), Luokka 8 
(Ryhmä Ib Ohjelma 12, 2006), Luokka 9 (Ryhmä II Ohjelma 22, 
2006), Luokka 10 (Ryhmä III Ohjelma 32, 2006), Luokka 11 (Ryh-
mä IV Ohjelma 40, 2006), Luokka 12 (Ryhmä III ja IV, henkilökoh-
tainen ohjelma 2010). 
Lähtömaksu: 10 euroa/luokka, ratsastuskoulun hevosilla kilpai-
levat 10 euroa/rata. maksetaan maneesin kahvion yhteydessä 
olevaan kilpailukansliaan viimeistään 30 min ennen luokan al-
kua. 
Ilmoittautumiset 6.4. mennessä Ratsastuskoulu Pikkupihlajaan 
sähköpostitse: pikkupihlajanratsastajat@gmail.com. 
Lisätiedot: susanne Ursin, puh. 0400 817 706.
kilpailupaikalla on kahvio ja maksullinen ruokailumahdollisuus. 
Jos ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avustaja 
mukanaan. Majoitustiedustelut: Ratsastuskoulu Pikkupihlaja, 
puh. 0400 817 706. 
Kilpailuihin tähtäävä valmennus järjestetään Ratsastuskoulu 

Pikkupihlajassa 13.–14. huhtikuuta 2012. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset valmennukseen suoraan Ratsastuskoulu Pikkupihla-
jaan, puh. 0400 817 706, pikkupihlaja@kolumbus.fi.

VAMMAISRATSASTUSKILPAILUT
Ratsastusseura Varsa järjestää vammaisratsastuskilpailut 13. tou-
kokuuta 2012 klo 10.00 alkaen Huittisten Ratsastuskeskuksessa. 
kilpailukanslia aukeaa klo 9.00 ja sulkeutuu tunti kilpailujen päätty-
misen jälkeen. samana päivänä järjestetään myös vammaisratsas-
tuksen kilpailuharjoitukset, jotka ovat sRl:n vammaisratsastuksen 
kilpailuharjoitus-cupin kolmas osakilpailu. Tarkemmat tiedot kilpai-
lusäännöistä ja lainahevoskäytännöistä löytyvät VAU:n verkkopal-
velusta www.vammaisurheilu.fi.
luokat: Luokka 1 (Ryhmä 1a, ohjelma 3, 2006), Luokka 2 (Ryhmä 
1b, joukkueohjelma 2006), Luokka 3 (Ryhmä II, joukkueohjelma 
2006), Luokka 4 (Ryhmä III, ohjelma 34, 2006), Luokka 5 (Ryhmä 
IV, ohjelma 43, 2006).
Osallistumismaksu: 15 euroa/luokka + 2 euron starttimaksu/luok-
ka sekä hevosvuokra 10 euroa/luokka, maksetaan kilpailukansliaan 
kilpailupäivänä.
Ilmoittautumiset 5.5. mennessä kIPAan.
Lisätiedot: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. (02) 567 797.
Aamiaismajoitusmahdollisuus, tiedustelut ja varaukset: Huittis-
ten Ratsastuskeskus/Rekikosken majoituspalvelut, puh. (02) 567 
797. Jos ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avustaja 
mukanaan. kilpailupaikalla on puffetti ja maksullinen ruokailumah-
dollisuus.

VAMMAISRATSASTUKSEN KILPAILUHARJOITUKSET
Ratsastusseura Varsa järjestää vammaisratsastuksen kilpailuharjoi-
tukset 13. toukokuuta 2012 klo 10.00 alkaen Huittisten Ratsas-
tuskeskuksessa. kilpailukanslia aukeaa klo 9.00 ja sulkeutuu tun-
ti kilpailujen päättymisen jälkeen. kilpailuharjoitukset ovat sRl:n 
vammaisratsastuksen kilpailuharjoitus-cupin kolmas osakilpailu. 
Tarkemmat tiedot kilpailusäännöistä ja lainahevoskäytännöistä löy-
tyvät VAU:n verkkopalvelusta www.vammaisurheilu.fi.
luokat: Luokka 1 (special Olympics, käyntiohjelma 1), Luokka 2 
(special Olympics, käyntiohjelma 2), Luokka 3 (special Olympics, 
käynti-raviohjelma 1), Luokka 4 (special Olympics, käynti-ravioh-
jelma 2), Luokka 5 (special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 1), 
Luokka 6 (special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 2), Luok-
ka 7 (Ryhmä Ia ohjelma 3, 2006), Luokka 8 (Ryhmä Ib ohjelma 12, 
2006), Luokka 9 (Ryhmä II ohjelma 22, 2006), Luokka 10 (Ryhmä III 
ohjelma 32, 2006), Luokka 11 (Ryhmä IV ohjelma 40, 2006), Luok-
ka 12 (Ryhmä III ja IV, henkilökohtainen ohjelma 2010). luokat 1–6 
ovat avoimia kehitysvammaisille, luokat 7–12 kaikille vammaisrat-
sastajille.
Lähtömaksu: 10 euroa/luokka, hevosvuokra 10 euroa/luokka. 
kaikki maksut maksetaan kilpailukansliaan.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Huittisten Ratsastuskeskus, kiviran-
nantie 240, 32700 Huittinen, puh. (02) 567 797, toimisto@huittis-
tenratsastuskeskus.fi.
Huittisten Ratsastuskeskuksessa on majoitusmahdollisuus (sis. aa-
mupalan). Tiedustelut ja varaukset: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. 
(02) 567 797. kilpailupaikalla on puffetti ja maksullinen ruokailu-
mahdollisuus. Jos ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda 
avustaja mukanaan.
Perjantaina ja lauantaina 11.–12. toukokuuta järjestetään val-
mennusleiri halukkaille. Ilmoittautumiset Huittisten Ratsastuskes-
kukseen, puh. (02) 567 797, toimisto@huittistenratsastuskeskus.fi.
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RYTMINEN VOIMISTELU

RYTMISEN VOIMISTELUN SPECIAL OLYMPICS  
-KILPAILUT
 
naantalin Voimistelijat ja suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry järjestävät rytmisen voimistelun special Olympics -kilpai-
lut 21. huhtikuuta 2012 klo 13.00 alkaen naantalissa, Taimon 
koululla (soinistentie 2). 
Kilpailuluokat: yhdistetty n/m A, b sekä n1, n2, n3 ja n4. Tasoil-
la A, b ja 1 välineinä naru, vanne, pallo ja nauha. Tasoilla 2 ja 4 
välineenä vanne, pallo, keilat ja nauha. Tasolla 3 välineenä naru, 
pallo, keilat ja nauha. 
Osallistumismaksu: 10 euroa/laji, maksetaan 20.4. mennessä 
naantalin Voimistelijoiden tilille: FI3452840240032181.  
Ilmoittautumiset 5.4. mennessä: Assi Aalto, puh. 050 305 1885, 
assi_aalto@hotmail.com tai Johanna Roivanen, puh. 050 303 
5591, johanna.roivanen@raseko.fi 
Lisätiedot: Assi Aalto, puh. 050 305 1885, 
assi_aalto@hotmail.com

SALIbANDY

SPECIAL OLYMPICS -SALIbANDYTURNAUS
salibandyseura Welhot järjestää kehitysvammaisten salibandyn 
special Olympics -turnauksen 28.–29. huhtikuuta 2012 kuo-
pio-hallissa (Opistotie 4). 
Turnauksessa pelataan harraste- ja kilpasarja. molempiin sarjoi-
hin otetaan mukaan kahdeksan joukkuetta ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Jokaiselle joukkueelle tulee vähintään neljä ottelua, 
joiden peliaika on 2x15 minuuttia. kilpasarja pelataan saliban-
dysäännöin. Harrastesarjassa kentällä on neljä pelaajaa per jouk-
kue ja maalivahdit ja pelit pelataan pienemmällä kentällä. 
Osallistumismaksu: 120 euroa/joukkue.
Ilmoittautumiset 13.4. mennessä ja lisätiedot: salibandyseu-
ra Welhot ry, Ville Punkki, puh. 050 537 7173, ville.punkki@wel-
hot.fi. 
Joukkueilla on mahdollisuus varata ennakkoon ruokailuja hin-
taan 7 euroa/hlö/ateria. Ruokailumäärät ja mahdolliset erityis-
ruokavaliot on ilmoitettava järjestäjälle 13.4. mennessä. 
majoituksista sb Welhot toimittaa ilmoittautuneille joukkueille 
turnaustarjouksen.

Kilpailujen tulokset löytyvät 
VAU:n verkkopalvelusta lajeittain 

(www.vammaisurheilu.fi). 
Tulokset ovat myös tilattavissa

kilpailujärjestäjältä tai 
VAU:n toimistolta.

SHAKKI

SM-KILPAILUT

shakin sm-turnaus järjestetään 2.–4. maaliskuuta 2012 toimin-
takeskus 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

SOKKOPINGIKSEN SM-KILPAILUT
sokkopingiksen sm-kilpailut järjestetään lauantaina 17. maalis-
kuuta 2012 Helsingissä, näkövammaisten palvelu- ja toiminta-
keskus Iiriksessä (marjaniementie 74).
Sarjat: A (kilpa) ja b (harraste). 
Osallistumismaksu 15 euroa/pelaaja, laskutetaan ilmoittautu-
misen jälkeen sähköpostitse tai kirjeellä.
Ilmoittautumiset 26.2. mennessä ja lisätiedot: Petri Räbinä, 
puh. 050 596 5104, petri.rabina@vammaisurheilu.fi. Ilmoittautu-
misen yhteydessä on mainittava sähköposti- tai kotiosoite.

TAITOLUISTELU

SPECIAL OLYMPICS -TAITOLUISTELUKILPAILUT
Vihdin Taitoluistelijat ry järjestää kehitysvammaisten special 
Olympics -taitoluistelukilpailut 25. helmikuuta 2012 Vihdissä, 
nummelan jäähallissa (kuoppanummentie 22). Ilmoittautumi-
nen 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 pakolli-
set kuviot ja heti sen perään vapaaohjelman ilman väliaikaa. 
Osallistumismaksu: 30 euroa/urheilija, maksetaan ti-
lille: Vihdin Taitoluistelijat ry OP 529700-232513 (IbAn: 
FI0352970020032513).
Ilmoittautumiset 16.2. mennessä (ilmoitettava henkilön nimi, 
syntymäaika ja taso) ja lisätiedot: saana.aronen1@gmail.com, 
puh. 040 5817 927. 
nummelan jäähallissa on kahvio, josta voi ostaa lämmintä juota-
vaa ja mm. voileipiä. Tuomarikulut jaetaan osallistuvien seurojen 
kesken.
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kilpailut (k, l, n) Vaasa
3.2. Paikallista toimintaa! -seminaari 
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11.2. Liikkeelle-peruskoulutus Espoo
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harjoitusleiri ja SULKISCUP III osakilpailu 
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18.2. Liikuntavastaavien koulutus 
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18.–19.2. Pyörätuolikoripallon 5. SM- ja 
1-divisioonaturnaus (l) Turku
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International -kilpailu (l) Dubai, 
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2–4.3. Shakin SM-kilpailut (n) Helsinki
3.3. X Harjavalta boccia (pari) (l) nakkila
3.3. Liikuntavastaavien koulutus Helsinki

3.3. Istumalentopallon 1. SM-finaali (l)
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17.3. Istumalentopallon 2. SM-finaali (l)
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(k) lahti
17.3. Sokkopingiksen SM-kilpailut ja 
sokkopingiscupin 4. osaturnaus (n) 
Helsinki
17.3. Lumilauantai (E, k, l, n) leppävirta
17.3. Liikuntavastaavien koulutus 
Rovaniemi
17.3. Jousiammunnan yleisten luokkien 
SM-kilpailut (sisä) (E, l) kouvola
18.3. Istumalentopallon 3. SM-finaali 
(tarvittaessa) (l)
20.–25.3. Pöytätenniksen Lignano Master 
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20.–31.3. Vammaishiihdon ja 
-ampumahiihdon maailmancupin finaalit 
(l, n) Vuokatti
21.–27.3. Voimanoston 4th Fazaa 
International Competition (l) Dubai, 
Arabiemiraatit
23.3. Ampumaurheilun Kevätmalja-
kilpailu (l, n) Haapajärvi
24.3. Jousiammunnan sisäratojen SM-
kilpailut (l) Äetsä
24.–25.3. boccian KVES-turnaus (joukkue) 
(l) kuopio
24.–25.3. Keilailun SM-joukkuekilpailu ja 
keilacupin 7. osakilpailu (E, k, l, n) Joensuu
24.–25.3. Pyörätuolikoripallon 6. SM- ja 
1-divisioonaturnaus (l) Orimattila
24.–25.3. Pyörätuolirugbyn 2. sarjaturnaus 
(l) Helsinki
26.–30.3. Alppihiihdon Eurooppa-Cupin 
osakilpailu (l, n) Auron, Ranska
30.3.–1.4. Pyörätuolirugbyn bernd best-
turnaus (l) köln, saksa
31.3. Kevätmalja-ilma-asekilpailu (l, n) 
Haapajärvi
31.3.–1.4. Judon SM-kilpailut (k, n) 
lappeenranta

31.3.–1.4. Vammaisurheilun työpajat, 
ohjaamisen peruskurssi Haukipudas

Huhtikuu
7.4. Käsipyöräilyn Lontoo 2012 
-pistekilpailu (l) Rosenau, Ranska
6.–8.4. Vammaisuinnin british Open (k, l, 
n) sheffield, Iso-britannia
7.–8.4. Pyörätuolitanssin Hollannin 
avoimet (l) Cuijk, Hollanti
11.4. Sporttiklubin perheliikuntapäivä (E, 
k, l, n) kuortane
11.–12.4. Junior Games -kevätkisat (E, k, l, 
n) kuortane
12.–14.4. IPC:n ampumaurheilun 
maailmancup (l, n) szczecin, Puola
13.4. Nurmo-boccia (joukkue) (l) seinäjoki
13.–15.4. Sporttiklubin Treeni-
maalipalloleiri (n) nastola
14.4. Keilacupin 8. osakilpailu (E, k, l, n) 
Tampere
14.–15.4. VII Revontuli-boccia (pari, 
joukkue) (l) Hankasalmi
14.–15.4. Pyörätuolikoripallon SM-sarjan 
ja 1-divisioonan finaaliturnaus (l) Helsinki
14.–15.4. Sähköpyörätuolisalibandyn 3. 
SM- ja Finlandia-sarjaturnaus ja finaalit 
(l) Oulu
14.–15.4. Pyörätuolirugbyn Ruotsin 
sarjaturnaus (l) Tukholma, Ruotsi
14.–15.4. Unified-koripalloleiri (k) nastola
14.–15.4. Vammaisurheilun työpajat, 
ohjaamisen peruskurssi kälviä
15.4. Vammaisratsastuksen 
kilpailuharjoitukset (E, k, l, n) Tuusula
16.–17.4. boccian sisäkenttien SM-kilpailut 
(Ekl, henk. koht.) (l) Hankasalmi
19.–25.4. Pöytätenniksen China Para TT 
Open (l) Peking, kiina
20.–21.4. Sherborne-peruskurssi Oulu
20.–22.4. Nuori toimija -koulutuksen 1. 
lähijakso (E, k, l, n) nastola
20.–22.4. Pyörätuolirygbyn Ruotsin sarjan 
lopputurnaus (l) norrköping, Ruotsi
21.4. Istumalentopallon HIY:n 
kevätturnaus (l) Espoo
21.4. Istumalentopallon ykkössarjan 5. 
osaturnaus (l) Espoo
21.4. Sokkopingiscupin 5. osaturnaus (n) 
kuopio
21.4. Rytmisen voimistelun Special 
Olympics -kilpailut (k) naantali
21.4. Vammaissulkapallon SM-kilpailut ja 
SULKISCUP IV osakilpailu (l) mikkeli
21.–22.4. boccian sisäkenttien SM-kilpailut 
(henk. koht.) (l) nastola
21.–22.4. Pyörätuolitanssin belgian 
avoimet (l) Hasselt, belgia
21.–22.4. Maurin Kymppi -ilma-asekilpailu 
(l, n) seinäjoki
23.–28.4. Istumalentopallon ECVD 
Continental Cup (l) Evpatoriya, Ukraina
27.4. Pyörätuolitanssin Saksan avoimet (l) 
Rheinsburg, saksa
27.4.–1.5. Sokkopingiksen kansainvälinen 
Milan Open -turnaus (n) milano, Italia
28.4. boccian parikilpailu (l) Eurajoki
28.–29.4. Special Olympics 
-salibandyturnaus (k) kuopio
29.4. boccian xVI Oras-turnaus (henk. 
koht.) (l) Eurajoki

kalenteri 2012 helmi-huhtikuuE = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat
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