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KISAKALLIO

i-puoti on sekä verkkokauppa että myymälä. 
Meiltä löydät nyt myös heijastavan liivin ja 
repunsuojan ja pyöränpinnaheijastimia niin  
harrastus-, opiskelu- kuin työmatkoillekkin.
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Soveltava liikunta on perusoppikirja 
liikunta- ja terveysalan opiskelijoille sekä käsikirja 
alan ammattilaisille kuten liikunnanopettajille, 
-ohjaajille ja fysioterapeuteille. Teos tarjoaa apua 
harraste- ja vertaisohjaajille sekä vanhemmille 
ja itse liikkujille esittelemällä laajasti eri liikunta-
muotojen soveltamismahdollisuuksia.

Pauli Rintala, Terhi Huovinen ja Satu Niemelä: 
Soveltava liikunta 

(Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 168, 527 sivua, 2012)

Hinnat: 60 € (norm.), 50 € (LTS:n jäsenet), 40 € (opisk.) 
+ toim.kulut. Ryhmätilaukset erikseen.

Lisätietoja ja tilaukset: 
www.lts.fi | tuula.valli@lts.fi | p. 010 778 6601.

                                                

                                                     Kuntoudu Kankaanpäässä!
 Kuntoutussuunnitelmaan pohjautuva yksilöllinen jakso. Lääkärin ja fysioterapeutin alkututukimusten
 pohjalta rakennetaaan henkilökohtainen kuntoutusohjelmasi painottuen aktiiviseen liikuntaan, toimintaan ja
 tarvittaviin yksilöterapioihin. Jakson suunnittelussa huomioimme sisältö- ja aikatoiveesi. Tarjoamme osaa-
 vat ammattilaisemme, erinomaiset liikuntatilat sekä ajanmukaiset kuntoiluvälineet käyttöösi.

         Ota yhteys: Tarja Lammi puh. 02 573 3250, email: tarja.lammi(at)kuntke.fi           www.kuntke.fi

     Kelankaari 4, 38700  Kankaanpää



Resurssit käyttöön
Urheilujärjestöjen ja huippu-urheilun muutoksessa resurssit ja erityisesti nii-
den riittämättömyys ovat viime aikoina olleet keskustelujen keskiössä. Pääl-
lekkäisyyksien poistaminen, hallinnon raskaiden rakenteiden purkaminen, 
rahan valuminen kentälle itse toimintaan ja palveluiden saaminen yhdestä 
luukusta ovat olleet painavia perusteluita muutostyölle.  

Vammaisurheilun muutoksen alkuaskeleista on jo hieman aikaa. VAU:n kah-
den ensimmäisen toimintavuoden aikana on rakennettu tulevaisuutta perus-
tajajärjestöissä tehdyn työn jatkoksi. Kentän toiveita on kuunneltu ja niihin 
on yritetty vastata – välillä menestyksekkäästi ja rehellisesti sanottuna välillä 
vähemmän menestyksekkäästi. VAU:n nykyisessä toiminnassa olennaista on, 
että käymme keskustelua työryhmissä, paikallisissa liikuntatoimikunnissa, la-
jijaostoissa, hallituksessa, muissa luottamustoimissa ja erilaisissa tapaamisissa. 
Olennaista on muistaa, että pelkkä keskustelu ei riitä. Keskustelu on vuorovai-
kutusta, jonka päämääränä on muutos. Muutoskaan ei sellaisenaan riitä, vaan 
tavoitteena on toimia tulevaisuudessa paremmin. 

Resurssikeskustelun velloessa laskettiin myös VAU:n henkilöstökulujen osuus 
toiminnan kuluista. Tuloksena on, että toiminnan kuluista noin kolmannes me-
nee palkkoihin. Minulle palkkakulut tarkoittavat, että VAU:ssa 
on töissä ihmisiä, jotka ovat innostuneita ja motivoituneita 
ja joiden tehtävänä on toimia voimavarana, asiantuntijana 
ja resurssina vammaisurheilun ja -liikunnan valtakunnalli-
sessa kehittämisessä ja kansalaistoiminnan tukemisessa. 
Ilman ihmisiä ei ole toimintaa. Ilman motivoituneita ja in-
nostuneita ihmisiä toiminta ei kehity. 

Veikkausvoittovarat takaavat toistaiseksi sen, että VAU:n toi-
minta on taloudellisesti vakaalla pohjalla ja jäsenistö sekä 
yhteistyökumppanit voivat luottaa VAU:n tarjoamaan 
osaamiseen ja apuun. Tapahtumien järjestämiseen, 
kilpailumatkoihin, koulutukseen, viestintään ja 
muuhun palvelutoimintaan tarvitaan myös jat-
kossa rahaa ja osaamista. Näistä kahdesta tär-
keästä resurssista osaamista ja asiantuntijuutta 
on hankalampi hankkia. Resurssikeskustelussa 
huomio pitäisi kiinnittää myös osaamiseen ja 
innostukseen, motivaatioon, intohimoon ke-
hittää ja kehittyä. 

Muutostyön keskiössä pitää muistaa mik-
si me tätä teemme. Miksi VAU on olemas-
sa? Muun liikuntakulttuurin keskittyessä mi-
taleihin ja menestykseen voimavaramme 
ja resurssimme ovat yhteistyö, erilaisuuden 
hyödyntäminen, osaaminen ja halu pitää vam-
maisurheilu ja -liikunta mukana suomalaisessa 
liikuntakulttuurissa. Mitaleita voidaan saavut-
taa projekteilla ja hankkeilla, mutta hyvä ja 
laadukas perustyö liikuntamahdollisuuksien 
edistämiselle on ainoa tae tulevaisuuden 
menestykselle. 

RiikkA JunTunEn
TOIMINNANJOHTAJA
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kAnnEn kuVA
Vammaisurheilun postimerkkiarkki
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Toimitus pidättää oikeuden lyhentää, 
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k
u

VA
: L

A
U

RI
 J

A
A

KK
O

LA



6

TEkSTi JA kuVAT: LAURI JAAKKOLATeema

Tuskin kenellekään tulee yllätyksenä 
tieto siitä, että vammaisurheilussa ei 
liiku isoja sponsorirahoja. Vammaisur-
heilun näkyvyys on ollut vuosien saa-
tossa kasvussa, mutta yhä se on kovin 
vaatimatonta. Tämä riittää useimmil-
le potentiaalisille sponsoreille perus-

teeksi sille, että vammaisurheiluun ei 
panosteta.
Vammaisurheilun, kuten koko suo-
malaisen liikunnan ja urheilun kentän 
onneksi valtio tukee eri instansseja 
veikkausvoitoista saatavilla varoilla. 
Vammaisurheilu ja -liikunta on ulko-

puolisten tulojen vähäisyyden joh-
dosta erityisen veikkausvoittovara-
riippuvainen instituutio. Veikkauksen 
toimitusjohtaja ja alkuperäisen Huip-
pu-urheilutyöryhmän puheenjoh-
taja Risto Nieminen pitää tätä jos-
sain määrin jopa terveenä toiminnan 

Rahat ulos rakenteista
Veikkauksen toimitusjohtaja Risto nieminen toivoo suomalaisen urheilun käyttä-
vän resurssinsa tehokkaammin. Tämä koskee myös veikkausvoittovarariippuvaista 
vammaisurheilua.



Info
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pohjana.
– Erilaiset taloudelliset kytkökset tie-
tysti lisäävät mahdollisuuksia, mutta 
niissä voi piillä negatiivisiakin piir-
teitä. Taloudelliset resurssit saatta-
vat keskittyä liikaa sellaisiin kohtiin, 
jotka herättävät eniten ulkopuolista 
huomiota, Nieminen sanoo.
– Tasapainossa olevan toiminnan ke-
hittäminen saattaa järjestöissä olla 
joskus helpompaakin, jos ei olla lii-
kaa ns. kaupallisen rahan varassa, 
hän jatkaa.

Vammaisurheilun tuet 
kestävät painetta
Kun suomalainen pelaa Veikkauksen 
rahapelejä, kilahtaa aina pieni osa 
jokaisesta eurosta myös vammaisur-
heilun ja -liikunnan pussiin. Veikka-
usvoittovarat jaetaan jakosuhdelain 
mukaisesti tieteelle (17,5 prosent-
tia), taiteelle (38,5 prosenttia), liikun-
nalle (25 prosenttia) ja nuorisotyölle 
(9 prosenttia). Jäljelle jäävä kymme-
nen prosenttia jaetaan vielä erikseen 
yleensä jakosuhteiden mukaisesti.
Vuonna 2010 liikunnalle myönnettiin 
tukea 128,5 miljoonaa euroa, josta 
vammaisurheilun ja erityisliikunnan 
toimijat (VAU, Suomen Paralympia-
komitea, Suomen Kuurojen Urheilu-
liitto, Soveltava Liikunta SoveLi ym.), 
erilaiset hankkeet ja apurahaurheili-
jat saivat reilut 3,7 miljoonaa euroa.
Veikkauksen tuotto on jatkuvassa 
kasvussa, mutta yhteiskunnan heik-
kenevä taloudellinen tilanne saat-
taa johtaa siihen, että veikkausvoit-
tovarojen jakamisen suhteen tulee 
valtiovallan taholta muutospaineita. 
Nieminen kuitenkin uskoo, että vam-
maisurheilun ja -liikunnan toimijat 
voivat olla suhteellisen luottavaisin 
mielin.
– Voi ehkä sanoa, että vammaisurhei-
lu kestää tätä (tuen pienenemisen) 
uhkaa vähän paremmin kuin muut 
tahot. Siihen liittyy enemmän sosi-
aalisia ulottuvuuksia kuin moneen 
muuhun tukikohteeseen, Nieminen 
arvioi.

”Asian puolesta, ei 
edunvalvonnan”
Suomalaisen urheilun järjestökent-
tää on viime aikoina kritisoitu an-

Veikkausvoittovaroista 
jaetut vammaisurheilun ja 
erityisliikunnan tuet 2010
– Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry: toiminta-avustukset      
1 475 000 euroa, erilaiset hankkeet 80 000 euroa
– Suomen Paralympiakomitea ry: toiminta-avustukset 863 000 euroa, 
erilaiset hankkeet 121 500 euroa
– Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry: toiminta-avustukset 308 000 eu-
roa, erilaiset hankkeet 63 000 euroa
– Soveltava Liikunta SoveLi ry: toiminta-avustukset 145 000 euroa + 
lisäavustus 25 000 euroa, erilaiset hankkeet 38 000 euroa
– Muut järjestöt: Epilepsialiitto ry 14 000 euroa, Hengitysliitto Heli ry 
46 000 euroa, Mielenterveyden Keskusliitto ry 79 000 euroa, Suomen 
CP-liitto ry 35 000 euroa, Suomen MS-liitto ry 46 000 euroa, Suomen 
Parkinson-liitto ry 18 000 euroa, Suomen Reumaliitto ry 46 000 euroa, 
Suomen Sydänliitto ry 46 000 euroa
– Urheilija-apurahat paralympialajien urheilijoille: 24 urheilijalle, yh-
teensä 277 500 euroa.

Yhteensä: 3 726 000 euroa.

Lisäksi esimerkiksi VAU:n alaisuudessa toimiva Soveltavan liikunnan 
apuvälinetoiminta SOLIA sai vuonna 2010 Raha-automaattyhdistyk-
sen tuotoista jaettavaa tukea 79 000 euroa. RAY:n rahapelitoiminnasta 
saatavat varat käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistä-
miseen.

karasti tehottomuudesta ja ylipö-
höttyneisyydestä. Nieminen, kuten 
muutkin huippu-urheilun muutos-
työssä mukana olevat henkilöt toi-
vovat järjestökenttään lisää yhteis-
työkyvykkyyttä.
– Jokaisen järjestötyössä toimivan 
pitää sisäistää, että toimitaan asian 
puolesta, ei edunvalvonnan puo-
lesta. Edunvalvonta johtaa aina täl-
laisissa tapauksissa siihen, että sen 
sijaan, että ajettaisiin yhteistä etua, 
niin jaetaan sitä pottia, ajetaan 
oman ryhmän etua. Tällainen johtaa 
aina huonoon tulokseen.
Nieminen toistaa kaikkien Humu-
henkilöiden suusta monta kertaa 
kuullun fraasin: Urheilun toimintata-
van pitää muuttua, silloin rakenteet-
kin muuttuvat sen seurauksena.

– Rakenteita muuttaessa laitetaan 
usein vain niitä rakennustelineitä 
eri järjestykseen, mutta sillä ei vält-
tämättä saada mitään aikaan. Ainoa 
oikea tie tulokseen on se, että teh-
dään työtä horisontaalisella tasol-
la: lajien välillä, valmentajien välillä, 
toiminnanjohtajien välillä. Se on se 
toimintatavan muutos.

Pelkkä apuraha ei riitä
Pahimmassa tapauksessa veikkaus-
voittovarojen jakaminen urheilujär-
jestöille voi olla kuin kehitysavun ja-
kamista diktatuurimaihin. Vain osa 
resursseista päätyy lopulta apua tar-
vitseville ruohonjuuritason toimi-
joille. Iso osa hukkuu rakenteisiin. 
Veikkausvoittovaroista jaettavissa ur-
heilija-apurahoissa on se hyvä puo-



Rahapelimonopoli ei murene 
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Suomalaisessa urheilussa pelätään 
jo etukäteen sitä päivää, jolloin eu-
rooppalainen lainsäädäntö vie Veik-
kaukselta pois sen kansallisen ra-
hapelimonopolin. Millä urheilu ja 
liikunta sen jälkeen rahoitetaan?
Veikkauksen toimitusjohtaja ja Kan-
sallisten rahapeliyhtiöiden maail-
manjärjestön (WLA) puheenjohtaja 
Risto Nieminen kehottaa kuitenkin 
laittamaan jäitä hattuun.
– Yksinoikeus kaikkein tuottavim-

massa pelialueessa eli lotossa ja raa-
putusarvoissa on käytännössä kat-
soen jokaisessa Euroopan maassa, 
eikä se ole murtumassa. Se keskus-
telu, mitä Euroopassa tällä hetkellä 
käydään, liittyy urheiluvedonlyön-
tiin ja erilaisiin netin kasinopeleihin, 
että millaisia vaihtoehtoja niiden 
toteuttamiseen jäsenmailla on, Nie-
minen selvittää.
Nieminen painottaa, että Suomessa 
käytössä oleva monopolijärjestel-

mä on taloudellisesti kannattava ja 
vastuullinen verrattuna esimerkiksi 
peliyhtiöille jaettaviin lisensseihin.
– Yksityisten peliyhtiöiden intressi 
ei ole maksaa veroja, vaan tuottaa 
voittoa omistajilleen. Monilla näistä 
on lisenssi Maltalla tai Gibraltarilla, 
missä se on halpa. Esimerkiksi Rans-
kassa otettiin urheiluvedonlyönnis-
sä käyttöön lisenssijärjestelmä, ja 
siellä yhteiskunnan tulot vähenivät 
selkeästi.

li, että rahat menevät suoraan ur-
heilijoille. Vuodelle 2012 kesälajien 
urheilija-apurahaa sai 90 urheilijaa, 
joista 23 edusti paralympialajeja.
– Näissäkin on sellainen riski, että jos 
annetaan apurahaa 23 urheilijalle, 
niin synnytetään sellainen tilanne, 

että jokainen on sen jälkeen taval-
laan oman onnensa seppä. Huippu-
urheilun muutoksessa on kyse myös 
siitä, että varmistetaan kaikin tavoin 
se, että urheilija saa parhaan mah-
dollisen valmennuksen, lääketieteel-
lisen avun, ravinnon ja niin edelleen.

– Tällä hetkellä huippu-urheilijat 
joutuvat vielä tekemään aika paljon 
itse, ja monet urheilijat ovatkin ih-
metelleet, että minkä takia joutuu 
tekemään niin paljon töitä, että saa 
asiantuntemusta käyttöönsä..

Teema
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Kolumni

Jotta voi nousta hyväksi ammattimaiseksi urheilijaksi ja py-
syä sellaisena, on oltava hyvät taustajoukot, lahjakkuutta, 
resursseja ja taloudellinen toimeentulo. Tästä on usein vai-
kea tehdä toimivaa yhtälöä.

Huippu-urheiluun kuuluu myös toimiva valmennus ja joka 
sektorin toimivuus. Urheilijalle ei aina riitä, että olisi lahjak-
kuutta ja halua urheilla, jos resurssit eivät ole sillä tasolla, 
että hommaa voisi tehdä kunnolla tinkimättä olosuhteista. 
Raha ei itsessään luo menestystä, mutta se on silti edellytys 
menestymiselle sekä elämiselle huippu-urheilijana. Ilman 
taloudellisia tukijoita on turha yrittää pysyä maailman kär-
jessä. 

Suomessa monen nuoren urheilijan suurin toimeentulo tu-
lee vanhemmilta sekä opiskelun kautta opintotuesta. Ne 
ovat välttämättömiä tulonlähteitä monelle urheilijalle, oli 
hän sitten vammaisurheilija tai vammaton.

Sen lisäksi menestyksen ja suhteiden avulla on mahdollis-
ta saada tukijoita ja sponsoreita, joista muodostuu tärkeä 
pala kokonaisuuteen. Monen urheilijan kohdalla, myös it-

selläni, suhteiden avulla muodostuu melkein koko tukipot-
ti, joten suhteet ja kontaktit yrityksiin ovat todella tärkeitä. 

Monet lajit vaativat paljon panostusta rahallisesti sisältäen 
välineet, valmennuksen, lihashuollon, leirit ja joskus myös 
kisamatkat. Omalla kohdalla välinepuoli on tullut suoraan 
maahantuojilta ja valmistajilta jo monta vuotta. Leiritykset 
pyörivät pääosin maajoukkueen mukana, mutta sen lisäk-
si on huomioitava, että harjoitteluolosuhteet kotona eivät 
aina ole hyvät. Usein syksystä tai alkutalvesta on lähdettävä 
omalle leirille hakemaan hyviä treeniolosuhteita, että pys-
tyy kisakaudella tekemään hyviä suorituksia.

Myös kotona on paljon päivittäisiä menoja, joista ei voi luo-
pua. Tämä vaatii resursseja. Tukijoiden löytäminen on haas-
tavaa ja pitkäjänteistä työtä, ja löydetyistä tukijoista täytyy 
myös koko ajan pitää huolta. Jokainen euro on merkittävä, 
jotta voidaan panostaa urheiluun täysillä ja ammattimai-
sesti.  

iLkkA TuOMiSTO
HIIHTäJä

Urheilijan toimeentulo

”” Raha ei itsessään 
luo menestystä, mutta 
se on silti edellytys 
menestyä sekä elää 
huippu-urheilijana. Ilman 
taloudellisia tukijoita 
on turha yrittää pysyä 
maailman kärjessä.”
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TEkSTi: LAURI JAAKKOLA
kuVAT: NINA JAKONEN, ERKKI HäMäLäINEN

Piispanen ehti olla pitkään yhden lajin 
mies. Kun pyörätuolirugbymaajoukku-
een kapteeni pääsi vuonna 2010 kokei-
lemaan ratakelausta, muuttui miehen 
urheilu-ura melko totaalisesti.
– Olimme pyörätuolirugbymaajoukku-
een kanssa paralympialeirillä, missä oli 
mukana kaikkien lajien edustajia. Ai-
noa aloitteellinen asia, mitä itse silloin 
tein, oli se, että kävin kysymässä, voi-
vatko ratakelausvalmentaja ja kelaajat 
tulla katsomaan meidän treenejä ja an-
tamaan vinkkejä, miten voisimme ke-
lata rugbytuolilla kovempaa, Piispanen 
kertaa.
Piispasesta oli helppo huomata, että 
hänellä on hyvät lähtökohdat ratake-
laukseen. Suomen Urheiluliiton (SUL) 
vammaisyleisurheilun lajipäällikkö 
Marko Hyytiäinen järjesti paralym-
piavoittaja Leo-Pekka Tähden vanhan 
kelaustuolin Piispasen käyttöön ja pian 
mentiinkin kovaa jo ulkomailla.
– Ensimmäinen kisamatka Italian Imo-
lassa meni sen verran hyvin, että sain 
rikottua tulevien MM-kilpailujen A-ra-
jat.
Tässä vaiheessa viimeistään kävi 
selväksi, että ratakelaus on lähes 
F1:mäistä välineurheilua. Piispanen ei 
mitenkään voinut osallistua Uuden-
Seelannin Christchurchissa järjestet-
tyihin MM-kilpailuihin Tähden vanhalla 
tuolilla, koska se oli suunniteltu paitsi 
Tähden mittoihin myös kokonaan toi-
selle vammaluokalle. Tähti kilpailee 
T54-luokassa, Piispasen luokka on ns. 
tetraluokka T51.
– Se Lepen tuoli oli aivan mahdoton, 
todella etupainoinen. Siinä sai kiittää 

Ilmaista tietä parhaaksi ei ole
Ratakelaus maa-
ilman huipulla on 
paitsi raakaa työtä 
myös melkoista vä-
lineurheilua. Toni 
Piispanen on saanut 
huomata, että talou-
delliset seikat ovat 
alati läsnä kelaajan 
arjessa.

luojaa, että pysyi radalla sen koko sata 
metriä, eikä mennyt nurmikon puolel-
le.

Millin tarkkaa 
mittatilaustyötä
Piispanen matkusti lokakuussa 2010 
Iso-Britanniaan tuolivalmistaja draf-
tin tehtaalle, jossa hänelle muovailtiin 
mittatilaustuoli. Piispasen tuoli oli en-
simmäinen tetraluokan tuoli Suomes-
sa, jossa ratakelaus on hyvin pitkäl-

le tarkoittanut samaa kuin Tähden ja 
kumppaneiden T54-luokka, eli ns. pa-
raluokka.
– Ne ottivat siellä Briteissä kolme päi-
vää mittoja, kääntelivät laitoja eri suun-
tiin. Aika tarkkaa työtä siellä tehtiin. 
Tuoli rakennettiin aivan puhtaasti mi-
nun ympärilleni.
draft on oman arvonsa tunteva tuoli-
tehdas. Se ei edes suostu rakentamaan 
kelaustuolia, ellei urheilija saavu itse 
paikalle. Jos joku jossain näkisi jonkun 
kelaavan draftin tuolilla, joka ei täysin 
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istu kelaajalle, olisi se huonoa mainos-
ta firmalle.
– kuutamon Osku yritti tilata Liikun-
takeskus Pajulahteen vapaasti ko-
keiltavaksi tetrakelaustuolin samasta 
firmasta, mutta he eivät suostuneet 
tekemään sitä, kun ei ollut kelaajaa ke-
nelle sen tekisi. draft suostui kuitenkin 
tilaamaan Oskulle tuolin toiselta fir-
malta Yhdysvalloista.
Tästä kaikesta voi päätellä, että kela-
ustuolit ovat kalliita. Piispanenkaan ei 
kahden pienen lapsen isänä olisi pys-
tynyt omasta taskustaan pulittamaan 
itselleen huippuunsa viritettyä kelaus-
tuolia.
– Näissä kilpavehkeissä on pointtina se, 
että ne ovat mahdollisimman kevyitä. 
Niihin laitetaan hiilikuituvanteet, jotka 
jo pelkästään maksavat tuhat euroa. Se 
menee noin neljän puolen, viiden tu-
hannen euron luokkaan koko tuoli.
– Parasta tässä oli, että kuvio SUL, Pa-
ralympiakomitea, sponsorit, toimi ihan 
loistavasti. Niiden kolmen ansiosta sain 
hommattua kelaustuolin. Pt-keskus oli 
ainoa sponsori, joka uskalsi lähteä tuke-
maan urheilijaa, jolla ei ollut minkään-
laisia meriittejä, Piispanen kiittelee.
Rohkean sponsorin satsaus kannat-
ti. Piispanen voitti vuoden 2011 MM-
kilpailuista hopeaa sadalta metriltä ja 
pronssia 200 metriltä, vaikka uuden-
karhean tuolin säädöt olivat vielä kau-
kana optimaalisista. Kesällä syntyi 
oman luokan maailmanennätys sadal-
la metrillä ja vuoden 2011 kruunasi eh-
dokkuus Suomen Urheilugaalan Vuo-
den läpimurto -kategoriassa.

”Ei voi heittäytyä urheilun 
vietäväksi”
Vuosi oli Piispaselle menestyksekäs, 
mutta taloudellisesti hankala.

Oman luokkansa tähti
Lontoon paralympialaisten suurimmat suomalaiset kultamitalitoivot ovat 
ratakelaajat Leo-Pekka Tähti ja Toni Piispanen. Molemmat ovat sadan met-
rin kelauksen maailmanennätysmiehiä luokissaan.
Suurelle yleisölle vammaisurheilun luokittelusysteemi on melkoista hep-
reaa. Voi olla hankala ymmärtää, että on kaksi suomalaista maailman no-
peinta kelaajaa, etenkin kun Tähti on sekuntikaupalla Piispasta nopeampi.
– Olemme jo etukäteen valmistautuneet siihen, että tullaan kyselemään, 
miten meidän luokkamme (Tähden T54 ja Piispasen T51) eroavat toisis-
taan. Simppeli vastaus on, että minun luokassa kelataan pelkillä käsillä ja 
Lepen luokassa käytetään käsien lisäksi myös kroppaa, Piispanen selvittää.
Suomalaiset ratakelaajat ovat viime vuosina voineet osallistua joihinkin 
vammattomien yleisurheilun kansallisen Eliittikisasarjan kilpailuihin. Piis-
panen pohtii näihin kilpailuihin osallistumista kuitenkin tarkasti, sillä niissä 
eri luokan kelaajat kilpailevat useimmiten samanaikaisesti.
– On vähän kurja mennä samaan lähtöön 54:sten kanssa. Ne jättävät savut 
silmille, eikä siitä oikein synny oikeanlaista kuvaa. Katsojat ajattelevat, että 
tuohan on ihan paska. Onko tuo muka vetänyt maailmanennätyksen?

– Treenasin paljon ja kovaa ja jouduin 
ottamaan palkatonta vapaata töistä 
sen mahdollistamiseksi. Huomattiin, 
ettei se ole taloudellisesti mahdollista 
pitkällä tähtäimellä.
– Kun kotona on kaksi pientä lasta ja 
asuntovelat, niin ei voi heittäytyä pel-
kästään urheilun vietäväksi. Ilman töi-
tä ei pärjää, Liikuntatieteellisen Seuran 
koordinaattorina työskentelevä Piispa-
nen kertoo.
Helpotus taloudelliseen ahdinkoon 
saapui alkuvuodesta 2012 opetus- ja 
kulttuuriministeriön suunnasta. Suuri 
urheilija-apuraha, 15 000 euroa, mah-
dollistaa Piispaselle täysipainoisen 
valmistautumisen uran tähänastiseen 
huipennukseen, Lontoon paralympia-
laisiin.
– Urheilija-apuraha menee ihan täysin 
kompensoimaan menetetyt palkka-

tulot siitä, että teen lyhennettyä työ-
päivää. Jos joutuisi työpäivän jälkeen 
menemään treenaamaan, niin siinä ei 
pääkoppa kestäisi, kun joka ilta menisi 
niin, ettei näkisi perhettä.
Piispanen käy harjoittelemassa Espoon 
Esport Centerissä, jossa ratakelaajat 
saavat säilyttää tuolejaan. Treenaami-
nenkaan ei ole ilmaista, vaan kelaaji-
en on maksettava kausikortit normi-
hinnaston mukaisesti. Myös kotimaan 
matkustelu ja käytössä kuluvat varus-
teet aiheuttavat lisämenoja.
– Siinä kaikessa on ollut suurena apuna 
urheiluseurani Espoon Tapiot, joka on 
omasta mielestäni Suomen paras vam-
maisurheiluseura. Heidän antamansa 
tuki on vuositasolla merkittävä, Piispa-
nen toteaa ja kiittelee myös valmen-
tajakaksikkoaan Hyytiäistä ja Rauno 
Saunavaaraa..
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Teema TEkSTi JA kuVA: LAURI JAAKKOLA

Jyry Loukiainen oli harrastanut 
vammautumisensa jälkeen sulkapal-
loa kuntoutusmuotona ja sittemmin 
myös ihan harrastusmielessä. Muilta 
osin Lappeenrannan vammaissulka-
pallokenttä vaikutti autiolta ennen 
vuoden 2011 syksyä.
Se oli silmänlumetta. Halukkaita pe-
laajia kyllä löytyi, heille täytyi vain 
luoda mahdollisuus. Kauden 2011–
2012 vammaissulkapallon SULKISCUP 
starttasi syyskuussa Lappeenrannan 
osakilpailulla ja sen yhteyteen järjes-
tettiin tutustumistapahtuma, johon 
ohjaajat saatiin paikallisesta sulka-
palloseurasta Willimiehen Sulasta.
Kiinnostuneita pelaajia saapui paikal-
le ja iso osa heistä myös jäi mukaan 
toimintaan, kun Lappeenrannan ur-
heilutalolla käynnistettiin vammais-
sulkapallon vakiovuoro torstaisin 
WilSun, VAU:n sulkapallojaoston ja 
Lappeenrannan kaupungin liikunta-
toimen yhteistyönä.
– Kunnan erityisliikunnan puolelta 
oli tullut viestiä, että he kaipaisivat 
jotain uutta toimintaa, mutta heillä 
ei ole resursseja järjestää muuta kuin 
salivuorot, Loukiainen selvittää.

innostuneita nuoria
Loukiainen kuuluu VAU:n sulkapallo-
jaostoon, kuten myös valmentajana 
Lappeenrannan vammaissulkapallo-
vuorolla usein käyvä Yrjö Viitikko. 
Hän on paitsi WilSun jäsen myös elin-
siirron saaneiden arvokilpailujen mo-
ninkertainen mitalisti.
Viitikko ei ehdi torstain vammais-
sulkapallovuorolle ihan joka viikko, 
mutta käy mahdollisuuksien mukaan 
ohjaamassa innokkaita pyörätuoli-
sulkapalloilijoita. Tunnin mittaisella 
vuorolla on käytettävissä kaksi kent-
tää ja pelaajia on riittänyt noin 6–10.
– Alkutekijöissä ollaan vielä, mutta 

Lappeenrannasta löytyi tilausta 
vammaissulkapallolle
Vammaissulkapallotoiminta rantautui Lappeenran-
taan nopeasti sulkapalloseura WilSun ja kaupungin 
liikuntatoimen avustuksella.

hyvin se on lähtenyt liikkeelle. Aika 
innostuneita pelaajia siellä käy, esi-
merkiksi neljä nuorta tyttöä, jotka 
ovat paikalla joka kerta, Viitikko kiit-
telee.

Helposti sisään
Jyry Loukiainen painottaa, että vam-
maissulkapallovuorolle saa tulla tu-
tustumaan kuka tahansa. Osallistujat 
ovat olleet enimmäkseen pyörätuo-
lin käyttäjiä, mutta muutkin ovat ter-
vetulleita.
– Syksyn tutustumistapahtumassa 
oli neljä kehitysvammaista pelaajaa, 
mutta heitä ei ole sittemmin näky-
nyt. Nyt meillä on käynyt kuitenkin 
yksi kehitysvammainen pelaajakin. 
Häntä vastaan pelaa aina joku pyörä-
tuolipelaaja, ja homma on toiminut 
hyvin, Loukiainen sanoo.
Joustavuus onkin sulkapallon eh-
doton etu verrattuna moneen muu-
hun lajiin. Pelaamisen aloittamiseen 
ei tarvita muuta kuin maila, pallo, 
verkko ja kenttä. Molemmilla puolilla 
verkkoa ei tarvitse olla pyörätuolipe-
laajaa, vaan vastassa voi olla vaikka 
oma lapsi, kuten Loukiaisella usein. 
Kevyt harrastaminen onnistuu taval-
lisella pyörätuolillakin.
– Mutta kyllä pelituoli on suotavaa 
olla. Se estää esimerkiksi turhat kaa-
tumiset, kun peli on aika nopeatem-
poista. Suomalainen on vähän sellai-
nen, että kun hän saa mailan käteen, 
niin pian jo pelataan tosissaan, Lou-
kiainen toteaa.

nopeaa nostetta
Lajia kokeilemaan saapuva voi lai-
nata alkuun pelituolia muilta ja in-
nostuksen kasvaessa vuokrata sellai-
sen käyttöönsä Soveltavan liikunnan 
apuvälinetoiminta SOLIA:lta. Kun 

sulkapallokärpänen puraisee toden 
teolla, voi investoida omaan pelituo-
liin ja lähteä vaikkapa kiertämään 
SULKISCUPin osakilpailuja.
Vammaissulkapallo on Juhani Pip-
purin johdolla aktiivisesti toimivan 
sulkapallojaoston työn tuloksena 
nostanut profiiliaan merkittävästi vii-
meisen vuoden aikana.
– Kankaanpään SULKISCUPissa hel-
mikuussa meillä oli jo melkein 30 
osallistujaa. Kilpailijamäärä on mel-
kein viisinkertaistunut vuodessa ja 
harrastajamäärät ovat vielä suurem-
mat, Loukiainen laskeskelee ja mai-
nitsee Imatran erityisliikunnan oh-
jaajan ilmaisseen kiinnostuksensa 
vammaissulkapallon rantauttami-
seen Lappeenrannan naapurikau-
punkiin..

Nuoret ovat alkaneet löytää entistä pa-
remmin sulkapallon pariin. Kuva viime 
syksyn Liikuntamaa-messutapahtumas-
ta Tampereelta.
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TEkSTi: AIJA SAARI, KAISU MONONEN
kuVA: KIHU:N ARKISTO

tutkittua

Tarve tutkimukseen ja myös rahoitus 
tulee Suomen Paralympiakomitean 
kautta. Esimerkiksi vuodelle 2012 Pa-
ralympiakomitea myönsi KIHU:n ke-
hitysprojekteihin yhteensä 32 500 eu-
roa. Nykysin KIHU:n henkilökunnasta 
jo lähes kolmasosa on tavalla tai toi-
sella mukana vammaisurheilun kehit-
tämisprojekteissa.
Tutkija Mikko Häyrinen on ol-
lut mukana lähinnä palloilulajeissa. 
Hän kuvaa KIHU:n tutkijoiden roolia 
enemmänkin apuvalmentajina ja val-
mennustiimin tukena kuin perinteisi-
nä tutkijoina.
– Alku oli hankalaa, koska emme tun-
teneet lajeja. Mitään ohjelmia tai ana-
lyysimenetelmiä ei ollut valmiina. Nyt 
2–5 vuoden yhteistyön jälkeen osa-
taan jo enemmän. Paralympiakomi-
tean pitkäjänteinen tuki on ollut tosi 
tärkeää.
Häyrinen tunnustaa, että perinteises-
sä vammaisurheilun tutkimuksessa 
Suomessa ei olla maailman kärkeä. 
Esimerkiksi luokittelututkimus tuntuu 
olevan maailmalla paljon yleisempää. 
– Sen sijaan näissä käytännöllisissä 
tutkimusprojekteissa me ollaan edel-
läkävijöitä. Ei mikään muu maa tee 
pelien ohessa kuvauksia ja tietoko-
neanalyysiä. 

kuka tästä hyötyy?
Palloilulajien valmentajat vakuuttavat 
tyytyväisyyttään KIHU-yhteistyöhön, 
etenkin pelianalyyseihin ja video-
koosteisiin.
– Saimme täsmällistä ja luotettavaa 
tietoa pelin tapahtumista sekä oman 
että vierasjoukkueen mahdollisista 
vahvuuksista ja heikkouksista. Lisäksi 
videoinnin avulla oli palautteen anta-
minen helpompaa, koska kuva kertoi 

KIHU on vammaisurheilun 
kehittämisprojektien edelläkävijä 

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) tekee vammais-
urheilun kehittämisprojekteja 5–7 hankkeen vuosivauhdilla. Ta-
voitteena on auttaa urheilijaa ja joukkueita menestykseen para-
lympialaisissa sekä muissa kansainvälisissä arvokilpailuissa.

KIHU:n vammaisurheilun kehittämis-
projekteista voi lukea lisää osoittees-
ta www.kihu.fi.

Kun KIHU:laiset levittävät kamerat ja tietokoneet kentän reunalle moni tulee kiinnostu-
neena kyselemään: ”Mitäs te oikein täällä teette?”.

enemmän kuin sata sanaa, kuvailee is-
tumalentopallon valmentajana toimi-
nut Ossi Pulli.
Ajansäästön lisäksi KIHU:n raportit 
helpottavat turnaukseen valmistautu-
mista. Esimerkiksi maalipallon pääval-
mentaja Timo Laitinen kiittelee sitä, 
että iltaisin voidaan käydä läpi omas-
sa huoneessa pelit ja analysoida omat 
sekä vieraat. Valmentajan aika ei kulu 
peleissä istumiseen. Hän painottaa 
tutkijoiden pitkää kokemusta ja am-
mattitaidolla tehtyjä raportteja. Tutki-
jat myös löytävät sellaisia tärkeitä asi-
oita, jotka voisivat jäädä valmentajilta 
huomaamatta. 
– Pystymme lukemaan esimerkiksi 
vastustajan rangaistusheiton suun-
nat ja taktiikan sekä heikot kohdat ja 
hyökkäystaktiikan. Tämä on tosi tärke-
ää, sanoo Laitinen.
Tutkimuksesta on hyötyä myös har-
joittelussa.  Fyysisten testien avulla 
seurataan pelaajien kuntoa. Lisäksi 
videoanalyyseistä on voitu osoittaa 

pelaajalle tärkeitä harjoittelun paino-
pistealueita, kertoo pyörätuolirugbyn 
maajoukkuevalmentaja Valtteri Leh-
tinen. 

…mutta miten käy 
tulevaisuudessa?
Miten käy KIHU:n kansainväliselläkin 
tasolla vertailukelpoisen soveltavan 
ja lähellä käytäntöä olevan vammais-
urheilututkimuksen? Häviääkö Para-
lympiakomitea kehitysrahoineen huip-
pu-urheilun kartalta Humun jälkeen? 
Puheissa korostetaan ”urheilijan hien 
hajussa” olemista, ja eiköhän tämä toi-
minta ole juuri sitä parhaimmillaan. 
Toivottavasti päättäjätkin näkevät sen 
tärkeänä. .
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TEkSTi: 
TEIJO PYYKKÖNEN

Teema

Aj
as

sa
kuka saa ja 
kenelle annetaan?
Liikuntajärjestöjen rahat eivät kasva puissa, vaan valtionavustuksissa. Rahan 
mukana on tullut muutakin, sillä edes julkinen raha ei ole neutraalia. Projek-
tiavustuksilla on järjestö- ja seuraväkeä opetettu ammattilaisiksi ja toimintaa 
kammettu palvelemaan liikuntalain ja valtioneuvoston tavoitteita. Valtionhal-
linto on keventynyt, mutta ”valtionhallinto” järjestöissä kasvanut.

Järjestöjen ja seurojen ”virkamiehet” osaavat entistä enemmän, mutta ovat ai-
empaa yksinäisempiä, sillä liikuntakentillä ei enää häärää vapaaehtoisista koos-
tuvaa pelastusarmeijaa. Ehkä hyvä niin, sillä järjestöjen ja seurojen koko ajan 
kallistuvien palvelujen asiakkaat eivät tyydy harrastelijoiden virityksiin, vaan 
odottavat ammattilaisten tuottamia liikuntapalveluja. ”Jos maksan, haluan laa-
tua”. 

Eikä sekään riitä kaikille. Parasta A-laatua hakeva vaurain ja vapain kansanosa 
on aikoja sitten karannut liikuntayritysten hyvinvointikeitaille. Katoa on käy-
nyt myös toisessa päässä. Varatonta ja syrjäytynyttä väestönosaa ei nähdä sen 
enempää yritysten kuin yhdistysten asiakkaina. 

Organisoitu liikunta on pitkään keskiluokkaistunut ja on nykyään jo ylempikes-
kiluokkaista. Näin julkisen vallan avustustoiminta tukee käytännössä parhaiten 
– järjestöjen ja seurojen kautta – kohtuullisesti toimeentulevan ja ”kunnollisen” 
keskiluokan liikuntaharrastusta.

Rahalla on järjestöissä saatu paljon hyvää aikaan, mutta ehkä jotain on saman-
aikaisesti menetetty – ei välttämättä rahan, vaan ajan hengen myötä. Tasa-arvo, 
osallisuus, yhteisöllisyys, saavutettavuus ja oikeudenmukaisuus ovat edelleen 
hyviä sanoja strategiateksteissä, mutta kentällä lienee parempi puhua liikunnan 
hinnasta kuin arvoista.

Soveltavalla liikunnalla (erityisliikunnalla) on liikuntakulttuurin kehityksessä ol-
lut oma erityinen historiansa. Tasa-arvovaatimuksista aikanaan vauhtia saanut 
alan kehitystyö jäi julkisen vallan tehtäväksi, kun se ei perinteisiin sitoutunei-
ta liikuntajärjestöjä kiinnostanut. Hallinnolle tämä on ollut ehkä taakka, mutta 
myös siunaus. Soveltavan liikunnan myötä liikuntapolitiikan agendalla on on-
nistuttu pitämään aidosti myös arvokysymyksiä. Nyt tätä arvokeskustelu- ja ar-
gumentointikokemusta soisi hyödynnettävän laajemmin liikuntakulttuurissa: 
minkälaista ja kenen liikuntaa julkinen rahoitus todellisuudessa edistää? Kenen 
liikuntaa sen tulisi ensisijaisesti tukea ja miksi? .
MiTEn On, VOiSikO ERiTYinEn PELASTAA YLEiSEn?
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Vammaisurheilu, erityisliikunta 
ja soveltava liikuntatermin-

selittäjä

lehti-
katsaus

Tällä palstalla pureudutaan 
vammaisurheilussa ja 
-liikunnassa käytettävien 
termien taustoihin.

Vammaisurheilun ja -liikunnan kentällä luovi-
taan melkoisessa termiviidakossa. Tämän voi 
havaita jo siitä, ettei edellä mainitun sanapa-
rin jälkimmäistä osaa, vammaisliikuntaa, juuri 
koskaan kuule käytettävän. Sen sijaan puhu-
taan erityisliikunnasta tai soveltavasta liikun-
nasta. Mutta mistä tietää, milloin on kysymys 
mistäkin?

1 Erityisliikunta, tai erityisryhmien liikunta, 
on liikuntaa, jota järjestetään erityistä tu-

kea tarvitseville henkilöille. Opetus- ja kult-
tuuriministeriön arvion mukaan yli miljoona 
suomalaista kuuluu liikunnan erityisryhmiin 
korkean iän, sairauden tai vamman vuoksi. 
Vammaisliikunnasta ei puhuta lähinnä sen ra-
jaavan luonteen vuoksi. Esimerkiksi iäkkäät 
henkilöt saattavat tarvita liikkuessaan erityis-
tä tukea kuulumatta kuitenkaan mihinkään 
vammaryhmään.

2 Erityisliikunta ja soveltava liikunta ovat lä-
hes synonyymeja, mutta niiden välinen 

ero syntyy painotuksista. Erityisliikunnassa 
painotetaan liikkujia eli erityistä tukea tarvit-
sevia. Soveltavassa liikunnassa painotus puo-
lestaan on liikunnassa. Soveltamalla liikunta-
muodoista voidaan tehdä sellaisia, että kuka 
tahansa voi niitä harrastaa. Erityisliikunta on 

terminä vanhempi ja se on vakiintunut kie-
lenkäyttöön, mutta yhä enemmän pyritään 
siirtymään soveltavasta liikunnasta puhu-
miseen. Soveltava liikunta on terminä yhte-
neväinen englannin kielen Adapted Physical 
Activityn kanssa.

3 Syy siihen, miksi erityisurheilusta tai so-
veltavasta urheilusta ei kuule puhuttavan, 

liittyy urheilun luonteeseen. Urheilussa on 
pitkälti kysymys kilpailusta, urheilijoiden vä-
lisestä mittelöstä. Jotta mittelö olisi mielekäs, 
täytyy sääntöjen olla selvät. Tällöin vammais-
urheilussa nousevat esiin sellaiset seikat kuin 
vammaryhmät ja luokittelu. Erityisurheilu 
tai soveltava urheilu ovat hieman löyhärajai-
sia määritteitä, jos kyseessä on nimenomaan 
vammaisten henkilöiden urheilu. Tosin tule-
vaisuudessa vammaisurheilu-termin oikeel-
lisuudestakin tullaan varmasti keskustele-
maan. Tästä antoi jo viitteitä proteesijuoksija 
Oscar Pistoriuksesta noussut kohu.

Lähteet: Rintala P., Huovinen T. & Niemelä S. 2012. So-
veltava liikunta. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu 
168. Tampere: Tammerprint Oy.
Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisliikunnan inter-
netsivut: www.minedu.fi/OPM/Liikunta/kansalaistoi-
minta/erityisliikunta.
Liikuntatieteellisen Seuran soveltavan liikunnan inter-
netsivut: lts.fi/soveltava-liikunta.

Hiihtovalmentaja 
Niclas Grön toimii 
kaksoisagenttina

”  Sama lähestymistapa fyysiseen harjoitteluun, 
jonka mukaan suomalaiset maajoukkuehiihtä-

jät toimivat, tulee nyt myös Ruotsin kelkkajääkiek-
komaajoukkueen käyttöön – sovelletussa muo-
dossa

Anita Gullberg seurasi päivän 
ajan Ruotsin vammaisurheilu-
liiton (SHIF) tuoreen huippu-ur-
heilun kehittäjän niclas Grönin 
työskentelyä. Grön työskentelee 
nykyään 80-prosenttisesti SHIF:n 
ja Ruotsin paralympiakomitean 
(SPK) huippu-urheilun kehittäjä-
nä ja 20-prosenttisesti Suomen 
maastohiihtomaajoukkueen 
apuvalmentajana. Handikappid-
rott 1/12.

Tällä palstalla seurataan vammaisurheiluun liittyvien 
aiheiden käsittelyä meillä ja muualla.

Vammaisurheilijat 
joutuvat ulos Porvoon 
maratonilta

” Porvoon maratonin reittejä on 
uudistettu ja vammaisurhei-

lu on jäänyt taka-alalle. Käsipyö-
räilijöille ja pyörätuolikelaajille ei 
ole enää omia sarjoja… Porvoon 
Invalidit järjesti Porvoon marato-
nin ensimmäisen kerran vuonna 
1991. Porvoon Urheilijat otti en-
simmäistä kertaa järjestämisen 
päävastuun vuoden 2010 kisois-
ta. Vuonna 2011 apuvälinesarjat 
olivat ensimmäisen kerran poissa 
Porvoon maratonilta… Porvoon 
maratonilla on ollut aiemmin ainoa Suomessa virallisesti mi-
tattu maratonmatka myös apuvälinesarjojen edustajille.

Toimittaja Jouni Lampinen kirjoittaa järjestäjänvaihdoksen tuomista 
linjausmuutoksista Porvoon maratonilla, Uusimaa 22.2.2012.
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Teema
TEkSTi: EIJA KANGAS-VIRTANEN, SUVI AHO
kuVAT: SUSANNA TERO, LAURI JAAKKOLA, NINA HALME

Suurempiin tarpeisiin kuin harrasta-
miseen ovat vaihtoehtoina erilaiset 
avustukset, apurahat, tuet ja stipendit. 
Tietoisuus eri vaihtoehtojen olemassa-
olosta vaatii jonkun verran salapoliisi-
työtä ja löytymisen jälkeen työtä teet-
tää vaihtoehtoihin perehtyminen ja 
hakemusten tekeminen, mutta usein 
vaiva myös palkitaan.

Mistä rahoitusta voi hakea?
VAU:n verkkopalveluun www.vam-
maisurheilu.fi on kerätty eri tahoja, 
joista taloudellista tukea voi hakea. 
Hakuajat ovat usein kaksi kertaa vuo-
dessa tai jatkuvia. Joihinkin voi kirjoit-
taa vapamuotoisen hakemuksen, toi-

Usein oma aktiivisuus palkitsee eri 
rahoitusvaihtoehtojen kartoittamisessa
Mistä rahat, kun kiinnostava koulutus on tiedossa? Tai erityisryhmille haluttaisiin tarjota liikunta-
toimintaa lähellä kotia? Tai urheiluvälineen tai avustajan puute estää harrastamisen? Tai edessä 
on pitkä ja kallis ulkomaan opinto- tai kilpailumatka? Tai liikunta-alan jatko-opiskelu kiinnostaa? 
Vaihtoehtoja kannattaa etsiä aktiivisesti, sillä jo nykyään tarjolla on monia rahastoja ja säätiöitä, 
joista pystyy hakemaan rahoitusta vammaisurheiluun ja -liikuntaan liittyvään toimintaan. 

Ahos-säätiön apuraha vei sovelletun 
alppihiihdon opettajat Interski-koulu-
tukseen Itävaltaan vuonna 2011.

Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Ammattiopisto Luovi 
jakaa vuosittain kannustestipendejä nuorille vammaisurheilijoille.
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Stipendeillä tuetaan 
vammaisurheilijoita
Kesko ja Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Ammattiopisto 
Luovi jakavat vuosittain kannustestipendejä nuorille vammaisurheili-
joille. Myös Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevalla on pitkät perinteet 
kehitysvammaisten urheilijoiden tukemisessa stipendein. Stipendien 
saanti edellyttää, että urheilija on jo pidemmän ajan osoittanut selvää 
aktiivisuutta lajissaan mm. sitoutumalla säännölliseen harjoitteluun, 
olemalla urheilullisena esikuvana vammaisurheilussa sekä positiivise-
na esimerkkinä kaikilla vammaisurheilun parissa toimiville henkilöille. 
Stipendejä ei voi erikseen hakea, vaan stipendien saajat päättää VAU 
yhteistyössä stipendin myöntäjien kanssa.

siin taas on valmiit hakulomakkeet.  
Eri vaihtoehtoihin kannattaa tutustua 
ja lukea tarkkaan mihin tarkoitukseen 
mikäkin apuraha ja tuki on tarkoitettu. 
Tässä muutama esimerkki:

Ohjaajille, valmentajille, 
kouluttajille, urheilijoille...
AHOS-säätiön apurahan haku on 
kaksi kertaa vuodessa (helmi- ja lo-
kakuussa) vammaisurheiluun liitty-
viin kotimaisiin tai ulkomaisiin opin-
toihin. Apurahoja on myönnetty 
mm. sähköpyörätuolisalibandyn luo-
kittelijakoulutukseen, pöytätennik-
sen huoltaja-/teippauskoulutukseen, 
pyörätuolirugbyn rekrytointi- ja lei-
rin järjestämiskoulutukseen, Special 
Olympics MATP-ohjaajakoulutukseen, 
joogaohjaajakoulutukseen ja ISAPA-
symposiumiin.

Paikallisille toimijoille
kki-ohjelma jakaa kaksi kertaa vuo-
dessa tukea paikallisille toimijoille, jot-
ka järjestävät aloittelijoille sopivaa lii-
kuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja 
houkutella terveytensä kannalta liian 
vähän liikkuvia yli 40-vuotiaita sään-
nöllisen liikuntaharrastuksen pariin

Paikallisille yhteisöille (seurat, yhdis-
tykset, valmentajat, kouluttajat, urhei-
lijat)

kunta jakaa tukea kuntakohtaisesti.

Huippu-urheilijoille, 
valmentajille ja avustajille
Paralympiakomitea jakaa tukea huip-
pu-urheilijoille, valmentajille ja avusta-
jille.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö 
edistää lasten ja vanhusten henkistä 
ja ruumiillista hyvinvointia. Säätiö tu-
kee lääketiedettä, terveydenhoitoa 
sekä tarkoitukseen liittyvää muuta 
toimintaa. Lasten kohdalla painopiste 
on henkisen kehityksen edistämisessä 
sekä sellaisten haittojen lievittämises-
sä, jotka johtuvat ruumiillisesta ja hen-
kisestä vajaakykyisyydestä. 

Siu-rahasto tukee fyysisesti vammais-
ten henkilöiden urheilu- ja liikuntatoi-
mintaa, haku kaksi kertaa vuodessa. 
Avustusta voi hakea fyysisesti vam-
mainen urheilija, joka ei saa urheilija-

apurahaa valtiolta (OKM), fyysisesti 
vammainen liikunnan harrastaja, edel-
lä mainittujen avustajat, valmentajat, 
ohjaajat, liikunnan vetäjät ja toimijat, 
jäsenyhdistys, erityiskoulu tai vastaava, 
Sporttiskerho tai vastaava.

urheilija-apurahojen haku- ja jako-
perusteista voi lukea tarkemmin osoit-
teesta www.noc.fi (Suomen Olym-
piakomitea –> huippu-urheilu –> 
tukipalvelut/ Urheilijoiden ammatin-
edistämissäätiö).

urheiluopistosäätiö jakaa tutkimus- 
ja urheiluapurahoja. Tutkimusapura-
haa myönnetään liikuntatieteelliseen 
ja liikuntalääketieteelliseen väitöskir-
jatasoiseen tutkimukseen. Apurahaa 

voi saada myös tutkimukseen liittyvi-
en julkaisukustannusten kattamiseen. 
Urheiluapurahat on tarkoitettu rekiste-
röidyille yhdistyksille ja yksittäisille ur-
heilijoille. 
Vammaisurheilun Tuki ry (VUT) tu-
kee yksilö- ja joukkuelajien vammais-
urheilijoita mm. kotimaan kilpailu-
matkoista aiheutuneisiin matka- ja 
majoituskuluihin. Tukea myönnetään 
taloudellisen tilanteen mukaan kirjal-
listen hakemusten perusteella.

Älä unohda näitä: oma urheiluseura, 
paikallinen tukiyhdistys, paikallinen 
invalidiyhdistys, paikallinen näkövam-
maisten yhdistys, Lions-klubi, seura-
kunta, yritykset, paikalliset palvelun 
tuottajat/pankki, vakuutusyhtiö….

Vammaisratsastajat hakivat Ahos-apurahan turvin lisäoppia Iso-Britannian vammaisrat-
sastuskeskuksista.
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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

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

Peurunkaan kuntoutumaan!

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

Uusi liikunta- ja tapahtumakeskus on valmistunut. 

Katso www.peurunka.fi/ liikkumisjatoimimisesteiset.
Meillä myös nuorten selkäydinvammaisten jakso 28.5.-10.6.2012. 

Falmek Care Center Puh. 0440 777 700
Rummunlyöjänkatu 7 www.falmek.fi/carecenter
24100 SALO avoinna ma-pe 8.00-17.00

Falmek Care Centeristä
alumiiniset ajosillat
todella edullisesti!

Ramppien leveys avattuna 74 cm.

Ramppien pituus
avattuna 227 cm.

Pituus: Hinta:
  61 cm 129,-
  91 cm 179,-
122 cm 229,-
152 cm 279,-
183 cm 319,-

Salkkumalliset
pyörätuolirampit:

Mönkijärampit
nyt 149,-/pari (199,-)

Falmek Care Center Puh. 0440 777 700
Rummunlyöjänkatu 7 www.falmek.fi/carecenter
24100 SALO avoinna ma-pe 8.00-17.00

Falmek Care Centeristä
alumiiniset ajosillat
todella edullisesti!

Ramppien leveys avattuna 74 cm.

Ramppien pituus
avattuna 227 cm.

Pituus: Hinta:
  61 cm 129,-
  91 cm 179,-
122 cm 229,-
152 cm 279,-
183 cm 319,-

Salkkumalliset
pyörätuolirampit:

Mönkijärampit
nyt 149,-/pari (199,-)

Falmek Care Centeristä alumiiniset 
ajosillat todella edullisesti!



Lyhyesti 

Ahos-ideat jakoon -tilaisuus koko-
si 7. helmikuuta 2012 pienen, mut-
ta idearikkaan joukon SLU-talolle. 
Ahos-apurahan turvin maailmalle ja 
kansainvälisille pelikentille on mat-
kannut myös istumalentopallotuo-
mari Pauli Sievinen.
– Olen ollut lentopallon parissa 
8-vuotiaasta lähtien ja tuomariuralla 
pian 16 vuotta, joten ainakin minul-
le oli luonnollista ja mielenkiintoista 
päästä mukaan myös kansainväli-
seen tuomaritoimintaan, kertoi Sie-
vinen.
Sievinen haki Ahos-apurahaa kan-
sainväliseen tuomarikoulutukseen 

Sarajevossa ja 20 prosentin omavas-
tuun turvin pääsi myös matkaan.
– Ei sinne enää mennä sääntöjä 
opettelemaan, vaan näyttämään 
omaa osaamistaan. Minulle istuma-
lentopallo on tuonut mahdollisuu-
den kansainväliseen tuomariuraan, 
jota vammattomien pystylentopal-
lossa on erittäin haasteellista tai lä-
hes jopa mahdotonta saavuttaa.
Tuomarikoulutuksen ohjelmassa oli 
lajin sääntöjä, käytännön harjoitte-
lua sekä erilaiset loppukokeet.
– Sain reissusta kansainvälisen ero-
tuomarikandidaatin statuksen sekä 
roppakaupalla itseluottamusta. Nyt 

aion viheltää Suomessa niin pal-
jon istumalentopallo-otteluita kuin 
mahdollista ja osallistua seuraavaan 
kansainväliseen turnaukseen, kun 
kutsu tulee. Totta kai pitkän tähtäi-
men tavoitteena on joskus tuoma-
roida myös paralympialaisissa, heh-
kutti Pauli Sievinen.
Ahos-apurahan turvin vuonna 2011 
toteutui myös monia muita koulu-
tus-, seminaari- ym. matkoja. 
Ahos-apurahan haku on kaksi kertaa 
vuodessa: helmi- ja lokakuun lopus-
sa. Hakulomake löytyy VAU:n verk-
kopalvelusta (www.vammaisurheilu.
fi).

Kankaanpäässä leireili helmikuun 
toisena viikonloppuna lähes 30 
vammaissulkapalloilijaa ja lajiin pe-
rehtynyttä ohjaajaa. Näyttelijä ismo 
Apellin esitys kehon kielestä veti lei-
reilijät ja alueen yrittäjät uusiin ulot-
tuvuuksiin. Illan tuotto meni lyhen-
tämättömänä vammaissulkapallon 
edistämiseen.
Vammaissulkapallon lajijaoston pu-
heenjohtaja Jussi Pippuri muistut-
taa, että harrastus tuo kavereita ja yl-
läpitää hyvää kuntoa.
– Ismon kutkuttava parituntinen oli 
4 000 euron tuki vammaisliikunnalle, 
ja lisäsysäys uudelle lajillemme.
– Sulkapallo on hyvässä nosteessa ja 
lajista kiinnostuneet harrastajat ote-
taan avosylin vastaan, kertoo Pippu-
ri.

Ahos-apuraha vei Pauli Sievisen kansainväliselle tuomariuralle

Näyttelijä Ismo Apellin 
johdolla vammais-
sulkapallolle muhkea 
hyväntekeväisyyssumma

Kokki Markus Maulavirta ja Lapp-
set Group Oy:n Risto ikäheimo ovat 
aktiivisia pyöräilyn harrastajia. Oman 
harrastuksen tiimoilta he ottivat aikoi-
naan yhteyttä ja halusivat tukea syn-
tymäpäivälahjarahoilla myös muita 
liikkujia. Yhteistyössä löytyi lahjoitus-
kohde: innokkaat pyöräilyn harrasta-
jat lahjoittivat merkkipäivärahansa ja 
SOLIA:lle hankittiin kaksi tandempyö-
rää vammaisliikkujien käyttöön.
Hyväntekeväisyyttä on tehnyt myös 
innokas hiihdon harrastaja ja yri-
tysmaailmassa vahvasti vaikuttava 
Heikki Palosuo, joka on jo muuta-

Tule mukaan tukemaan 
VAU:n toimintaa!
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man vuoden ajan lahjoittanut VAU:lle 
ja sitä kautta vammaishiihdolle syn-
tymäpäivä- ym. juhlapäivien lahjara-
hat, joilla on tuettu vammaishiihtäji-
en harjoittelua ja kilpailumatkoja.
VAU:n toimintaa ovat tukeneet myös 
muusikko ja entinen seiväshyppää-
jä Jouko Mäki-Lohiluoma (Special 
Olympics -toiminta), valtion liikun-
taneuvoston erityisliikuntajaoston 
jäsen Pertti Perko (Sporttiklubitoi-
minta), Extreme Run -tapahtuma 
(Sporttiklubitoiminta), lääkeyhtiö 
MSD:n henkilökunta (Sporttiklubi-
toiminta) jne.
Tässä muutama esimerkki hyvänte-
keväisyyttä tehneistä tahoista. VAU:n 
toiminta on monipuolista, joten toi-
mintaa voi myös tukea monella tapaa: 
välinelahjoituksilla, syntymäpäivien- 
tai eläkepäivien lahjarahalahjoituksin 
jne. Mahdollisuudet ovat rajattomat! 
Tukijana voi toimia niin yksityishen-
kilö, yritys kuin yhdistyskin. Tuettava 
kohde on valittavissa jokaisen lahjoit-
tajan toiveen mukaisesti. Ota yhteyt-
tä, ovet ovat avoinna. Hyväntekeväi-
syys tekee hyvää!
Lisätiedot: VAU, toiminnanjohtaja 
Riikka Juntunen, puh. 0400 340 091, 
riikka.juntunen@vammaisurheilu.fi.

kuVA: MARKUS PITKäNEN

Hyväntekeväisyys tekee hyvää!

TEkSTi: NINA JAKONEN
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Huipulla TEkSTi: LAURI JAAKKOLA
kuVAT: OLLI ANTIKAINEN

Tähän jäätiin viime kerralla: Jorma 
Lehmus iskee viime hetkillä vuoden 
2010 MM-kilpailujen pronssiottelun 
6–5-voittomaalin ja Suomi pääsee 
juhlimaan historiansa ensimmäistä 
sähköpyörätuolisalibandyn MM-mi-
talia isäntämaa Italian nenän edessä.

Suomi haluaa esiintyä tiiviinä 
joukkueena kotiyleisölle 
Sähköpyörätuolisaliban-
dymaajoukkue lähtee 
Nastolan EM-kotikilpai-
luihin uuden päävalmen-
tajan johdolla, sillä Mika 
Saastamoinen astui Timo 
Nikkisen saappaisiin.

Vajaat kaksi vuotta myöhemmin lajin 
parhaat maajoukkueet kokoontuvat 
taas yhteen. Tällä kertaa EM-kilpailu-
jen merkeissä ja syksyisen Lignanon 
sijaan kesäisessä Nastolassa, Liikun-
takeskus Pajulahdessa 4.–11. kesä-
kuuta.
Maajoukkueen MM-mitaleille johta-
nut valmentaja Timo nikkinen joutui 
vetäytymään tehtävästään vuoden 
2011 aikana terveyssyiden vuoksi. Ti-
lalle löytyi jo MM-kilpailuissa joukku-
een mukana ollut Mika Saastamoi-
nen.
Saastamoinen on lähtenyt ajamaan 

rohkeasti sisään entistä kurinalai-
sempaa pelityyliä ja ryhtynyt uudis-
tamaan joukkuetta.
– Sama pelaajarunko on ollut kasas-
sa oikeastaan toistakymmentä vuot-
ta. Nyt käynnissä on sukupolvenvaih-
dos, Saastamoinen kertoo.
Kymmenhenkiseen maajoukkuee-
seen on nostettu neljä uutta pelaa-
jaa, jotka eivät olleet voittamassa 
MM-pronssia Italiassa: t-stick-pelaaja 
Vesa Seppänen sekä käsimailape-
laajat Antti Ämmänkoski, Markku 
Jansson ja Maaret Turunen.
Sähköpyörätuolisalibandyssa on 

kentällä samanaikaisesti maalivah-
ti ja neljä kenttäpelaajaa. Maalivah-
din ja yhden kentällä olevan pelaajan 
täytyy olla ns. t-stick-mailaa käyttä-
vä pelaaja. Pelituoliin kiinnitettävä 
t-stick-maila on suunnattu pelaajille, 
joiden käsien toimintakyky ei riitä kä-
simailan käyttämiseen.
Koska kentällä on samanaikaises-
ti vain vähän pelaajia ja vaihtopen-
killäkin heitä on vain kourallinen 
lisää, korostuvat sähköpyörätuolisa-
libandyssa helposti erityisen taidok-
kaat yksilöt. Maajoukkuevalmentaja 
Saastamoinen haluaa kuitenkin näh-
dä Suomen pelaavan nimenomaan 
joukkueena.
– Jo Italian MM-kilpailuissa meillä oli 
hyvin tasainen joukkue, jossa jokai-
nen sai peliaikaa, mitä ei voi sanoa 
esimerkiksi finalisteista, Saksasta ja 
Hollannista. Suomessakin seurajouk-
kueissa peli saattaa perustua muu-
tamaan vahvaan yksilöön, mutta 
maajoukkueessa pyritään tiiviiseen 
joukkuepeliin, jossa pelaajat on tark-
kaan roolitettu, Saastamoinen sa-
noo..
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Pyeongchang esitteli ensi 
vuoden Special Olympics 
Talvimaailmankisojen puitteita
Kehitysvammaisten 
urheilijoiden Special 
Olympics Talvimaail-
mankisat järjestetään 
Etelä-Korean Pyeon-
gchangissa alle vuo-
den päästä, 29.1.–
5.2.2013. 
Kisat tulevat olemaan 
historian suurimmat 
Special Olympics Tal-
vimaailmankisat, ja ne 
järjestetään samoilla 
suorituspaikoilla kuin 
vuoden 2018 talvi-
olympialaiset. 
Mukana on seitsemän lajia: alppihiihto, maastohiihto, lumilautailu, lumikenkäi-
ly, pikaluistelu, taitoluistelu ja floor hockey. Lisäksi kisoissa on näytöslajina sali-
bandy, johon osallistuu joukkue myös Suomesta.
Pyeongchangin kisaorganisaatio esitteli kisaohjelmaa, aikatauluja sekä ma-
joitus- ja kilpailupaikkoja 19.–21. maaliskuuta sadalle joukkueenjohtajalle 41 
maasta. Special Olympics Finland -joukkueen johtaja Hannele Pöysti vahvisti 
kisajärjestelyn olevan hyvällä mallilla.
– Joukkueet majoitetaan lähelle suorituspaikkoja, jäälajit ja lumilajit erikseen. 
Kaikki kisapaikat ovat alle tunnin etäisyydellä toisistaan, joten myös perheohjel-
maan osallistuvien perheenjäsenten on helppo seurata eri lajien kilpailutapah-
tumia, Pöysti raportoi Etelä-Koreasta.
Special Olympics Talvimaailmankisoihin tulee osallistumaan n. 2300 urheili-
jaa ja 1000 valmentajaa 113 maasta. Suomesta kisoihin osallistuu 33 urheilijan 
joukkue kuuteen lajiin. Joukkue julkistetaan 18. huhtikuuta 2012.
– Järjestäjien tavoitteena on järjestää kaikkien aikojen Special Olympics Talvi-
maailmankisat. Haasteena tulee olemaan mahdollinen kylmä sää ensi vuoden 
tammi-helmikuussa, sillä tänä vuonna pakkasmittari osoitti kisapäivien aikaan 
10–20 asteen miinuslukemia, Pöysti sanoi.

Special Olympics Talvimaailmankisojen kotisivut: www.2013sopoc.org/hb/en.

Sähköpyörätuolisali-
bandyn EM-kilpailut
Historian kolmannet EM-kilpailut järjes-
tetään 4.–11. kesäkuuta 2012 Liikunta-
keskus Pajulahdessa, Nastolassa. Isäntä-
maa Suomi pelaa samassa alkulohkossa 
Saksan, Italian ja Slovenian kanssa. Toi-
sessa alkulohkossa pelaavat Hollanti, 
Belgia, Tanska ja Sveitsi. Lohkojen kaksi 
parasta selviytyvät välieriin, jotka pela-
taan lauantaina 9.6. Mitali- ja sijoitusot-
telut pelataan sunnuntaina 10.6.

Suomen ottelut alkulohkossa:
7.6. klo 14.30 Suomi–Saksa
8.6. klo 11.00 Suomi–Italia
8.6. klo 18.00 Suomi–Slovenia

Suomen joukkue: maalivahti Atso 
Ahonen (Helsinki, t-stick-pelaaja:t 
Pyry niemelä (Helsinki) ja Vesa Sep-
pänen (Helsinki), käsimailapelaajat: 
Olli Palonen (Espoo), Antti Ämmän-
koski (Ilmajoki), Markku Jansson 
(Vaasa), Jorma Lehmus (Vantaa), Saila 
Luumi (Vantaa), Ella-Riikka isometsä 
(Helsinki) ja Maaret Turunen (Oulu).

EM-kilpailujen kotisivut: 
www.ewh2012.fi.

Hollanti ja Saksa 
suurimmat mestarisuosikit
Maajoukkuevalmentaja Mika Saas-
tamoinen arvioi Suomen vastustajat 
EM-kotikilpailuissa.
Saksa: Hallitseva maailmanmesta-
ri. Nojaa vahvoihin yksilöihin. Pelaa 
melko passiivisesti.
Hollanti: Maa, jossa on laajin taso. 
Pelaa Saksan tapaan melko passiivis-
ta peliä. Tautisen kovia viimeistelijöi-
tä.
italia: Suomi on voittanut Italian vain 
kerran, MM-kilpailujen pronssipelis-
sä. Pelaa ns. iloista peliä, jossa pallo 
liikkuu ja suu käy.
Belgia: Nojaa pitkälti maailman par-
haan pelaajan, Bjorn Sarrazijnin 
taitoihin. Vääntää tasaisesti Suomen 
kanssa.
Tanska: Belgian kanssa samaa ta-
soa ja hengittämässä Suomen nis-
kaan. Hävisi MM-kilpailuissa Suomel-
le maalilla.
Sveitsi ja Slovenia: Ovat ainakin 
toistaiseksi haastajan asemassa.

kuVAT: HANNELE PÖYSTI



 Lyhyesti
TEkSTi: HEIdI LEHIKOINEN

Paralympiapäivä Lontoo-
teemassa
Suomen Paralympiakomitean yhteis-
työssä yhteistyökumppaneidensa ja 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry:n kanssa järjestämä Paralym-
piapäivä takaa säpinää Helsingin Na-
rinkkatorille torstaina 31. toukokuu-
ta kello 11.00–17.00. Kuuden tunnin 
aikana pääsee kokeilemaan ainakin 
ammuntaa, jousiammuntaa, pyö-
rätuolirugbya ja -koripalloa, sähkö-
pyörätuolisalibandya, kelausta simu-
laattorissa, keihäänheittoa tuolissa, 
pöytätennistä ja maalipalloa. 
Osaa lajipisteistä pyörittävät laji-
en huippu-urheilijat, joten asian-
tunteva opastus on taattu. Jo nyt 
mukana olonsa ovat huippu-urhei-
lijoista vahvistaneet ratakelaaja, luok-
kansa ME-mies Toni Piispanen, vah-
van jousiammuntamaajoukkueen 
Saana-Maria Sinisalo sekä pyöräilijä 
Arttu Mäkinen.
Suosittuja ja yleisöä viihdyttäviä 
haasteotteluita pelataan tällä ker-
taa istumalentopallossa ja pyörätuo-
lirugbyssa. Istumalentopallon kol-

mimiehisissä joukkueissa on sekä 
huippu-urheilijoita että muista yhte-
yksistä tunnettuja henkilöitä, pyörä-
tuolirugbyssa haastematsin ottavat 
kaksi yläkoulun joukkuetta.
Luvassa on myös Lontoon paralym-
piajoukkueen kisavaatetuksen muo-
tinäytös. Paralympiapäivän avaa Iso-
Britannian Suomen suurlähettiläs 
Matthew Lodge.
Lisätiedot: www.paralympia.fi/para-
lympiapaeivae-2012.

Jokaisella urheilijalla on oikeus puh-
taaseen urheiluun ja huippusuori-
tuksiin terveyttään vaarantamatta. 
Tätä oikeutta varmistamaan on luo-
tu dopingvalvonta. Suomen Antido-
pingtoimikunta AdT ry:n tuore jul-
kaisu antaa ohjeita muun muassa 
asioista, jotka urheilijan pitää ottaa 
huomioon ulkomaanmatkoillaan.
AdT:n Kielletyt aineet ja menetelmät 
urheilussa -luettelot perustuvat Maa-
ilman Antidopingtoimisto WAdA:n 
julkaisemaan luetteloon urheilussa 
kielletyistä aineista ja menetelmis-
tä. Urheilijan tulee varmistaa, että 
hänellä on ajan tasalla oleva Kielle-
tyt aineet ja menetelmät urheilussa 
-luettelo. Uusin luettelo on julkaistu 
1.1.2012. Julkaisua voi tilata AdT:n 
toimistolta tai sen voi tulostaa osoit-
teesta www.antidoping.fi.

Yhdysvaltalaisten Stan Labano-
wichin ja Armand ”Tip” Thibou-
totin laatima laaja historiateos 
”Wheelchairs Can Jump! – The defi-
nitive History of Wheelchair Basket-
ball” (2011) tarjoaa yli 500 sivua tie-
toa pyörätuolikoripallon synnystä, 
kehityksestä ja arvokilpailuista.
Kirjan kirjoittajat Labanowich ja Thi-
boutot kuuluvat lajin merkittävim-
piin kehittäjiin ja taustahahmoihin, 
joten asiantuntevuuden puuttees-
ta jättiteosta ei voi syyttää. Kirja vie 
lukijansa läpi pyörätuolikoripallon 
vajaan 70 vuoden historian toisen 
maailmansodan jälkeisestä Yhdysval-
loista nykypäivään. Kirja on englan-
ninkielinen.
Tilaukset ja lisätiedot: 
www.wheelchairscanjump.com.

”Wheelchairs Can Jump!” -teos tarjoaa laajan 
katsauksen pyörätuolikoripallon historiaan

Kielletyt aineet 
ja menetelmät 
urheilussa 2012 
-julkaisu antaa 
urheilijalle tärkeää 
tietoa
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Huipulla
TEkSTi: POSTI, VAU
PiiRROkSET: KLAUS WELP

Vammaisurheilusta julkaistaan 
oma postimerkkiarkki

Pienoisarkin kuva-aiheina on posti-
merkkien lisäksi muita menestyneitä 
vammaisurheilijoita: maalipallon pe-
laajat Petri Posio ja Erkki Miinala, 
judoka Jani kallunki sekä pyöräilijä 
Jarmo Ollanketo ja pilotti Marko Tör-
mänen.
– Vammaisurheilusta ei ole aiemmin 
tehty postimerkkiä, joten Lontoon pa-
ralympiavuosi 2012 on hyvä aika no-
teerata kansainvälisesti menestyneet 
urheilijamme omalla merkillä. Leo-
Pekka Tähti on saavutustensa ansiosta 
itsestään selvä merkin aihe. Suomen 
Urheiluliitto valitsi hänet vuonna 2011 
vuoden yleisurheilijaksi ja VAU Vuoden 
vammaisurheilijaksi, kertoo tuotepääl-
likkö Tommi kantola Itella Posti Oy:stä.

ilmaveivistä 
vammaisurheiluun
Postimerkin suunnittelusta vasta-
si klaus Welp, joka on suunnitellut jo 
aiemmin useita postimerkkejä, kuten 
mm. jääkiekon maailmanmestaruuden 
kunniaksi tehdyn Mikael Granlundin 
ilmaveiviä kuvaavan merkin. Vammais-
urheilun merkkiarkin suunnittelu toi 
uusia haasteita myös graafikolle.
– Pidin suunnittelua haastavimpana 
kaikista tähän mennessä tekemistäni 
merkkiprojekteistani. Satsasin siihen 
poikkeuksellisen paljon aikaa ja vaivaa 
sen erittäin tärkeän aiheen vuoksi. Kun-
nioitukseni vammaisurheilua, sen har-

rastajia, ammattilaisia ja toimijoita koh-
taan on korkea, kertoo Welp.
– Vaikka itse olen ahkera liikunnan har-
rastaja, en seuraa huippu-urheilua, 
enkä pidä siihen liitettävästä kansal-
lisesta latauksesta. Tässä tapauksessa 
kuitenkin vammaisurheilun nostami-
nen koko kansan ylpeyden aiheeksi on 
kannatettavaa. Aihevalinta kiinnittää 
huomiota kaikkien tasa-arvoisuuteen, 
joka vauhdikkaina ja kovien arvojen ai-
koina tuppaa unohtumaan. Tutustues-
sani aiheeseen, urheilijoiden kisasuori-
tuksiin ja harjoitteluun tunsin todellista 
inspiroitumista ja motivaatiota merkki-
kokonaisuuden suunnitteluun.
Welp on itsekin aktiivinen liikkuja, sillä 
hän harrastaa mm. lenkkeilyä, pyöräi-
lyä, kuntosalia ja salibandya. Kiinnos-
tuksen kohteina ovat myös retkeily ja 
retkimelonta.
– Lisäksi olen intohimoinen perinne-
rakentaja, asun hirsitalossa Helsingin 
Kampissa ("Sadan markan Villat") sekä 
rakennan ja entisöin vanhaa torppaa 
Kotkassa, jatkaa Welp.

Postilta hieno ele huomioida 
vammaisurheilijoita
Vammaisurheiluaiheisen pienoisarkin 
idea lähti liikkeelle Postista.
– VAU otti hymyssä suin vastaan Pos-
tin idean toteuttaa vammaisurheilusta 
oma merkkiarkki. Yhteistyö toimi niin 
Postin kuin graafikonkin kanssa hie-

nosti, kertoo VAU:n viestintäpäällikkö 
nina Jakonen.
– Nyt kun merkkiarkki on valmis, niin 
lopputulos on erittäin onnistunut. 
Merkkiarkki on vauhdikas ja värikäs!
Vammaisurheiluaiheinen merkkiarkki 
on saanut myös urheilijoilta iloisen po-
sitiivisen vastaanoton.
– On todella hienoa, että vammaisur-
heilu on näin hienosti esillä. Ja tieten-
kin se, että on itse päässyt postimerk-
kiin edustamaan omaa lajia, kertovat 
Leo-Pekka Tähti ja Saana-Maria Sinisa-
lo.
– Lontoon paralympialaiset lähestyvät 
pikkuhiljaa ja toukokuussa päästään 
esikisoissa tutustumaan kilpailupaik-
kaan ja muihin systeemeihin. Esiki-
soilla on itselleni ainakin henkisellä 
puolella merkitystä. Esikisojen jälkeen 
ohjelmassa on kilpailuja ainakin Sveit-
sissä ja Englannissa sekä EM-kilpailut 
Hollannissa, jatkaa Tähti.
Myös Sinisalo matkaa esikisoihin Lon-
tooseen.
– Espanjan harjoitusleiri on takana ja 
nyt onkin hienoa päästä tutustumaan 
Lontoon kilpailupaikkoihin. Sen jäl-
keen voi rauhassa keskittyä kohti syk-
syn koitoksia, kun tietää mitä Lontoos-
sa on luvassa.
Pienoisarkkiin tulee pistekirjoituksel-
la teksti Vammaisurheilu suomeksi ja 
ruotsiksi sekä myös 1. luokasta kerto-
vat merkinnät. Pienoisarkista otetaan 
400 000 kappaleen painos. .

Maailmalla menestyneet suomalaiset vammaisurheilijat saavat oman postimerkin 7. toukokuu-
ta 2012. Vammaisurheilu-pienoisarkin kahteen postimerkkiin on kuvattu pyörätuolikelauksen 
ME-mies, maailmanmestari ja paralympiavoittaja Leo-Pekka Tähti ja MM-kilpailuissa pistesijoil-
le sijoittunut jousiampuja Saana-Maria Sinisalo. Molemmat merkkeihin kuvatut urheilijat ovat 
isoja mitalitoivoja myös seuraavissa paralympialaisissa Lontoossa 2012.
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Huipulla TEkSTi: LAURI JAAKKOLA
kuVA: ANTTI MUURIKKA

World Transplant Games: 
Lämmintunnelmaiset talvikilpailut
Suomen nelihenkinen joukkue rohmusi 13 mitalin saaliin 4.–9. maaliskuuta 
Sveitsin Anzèressa järjestetyistä elinsiirron saaneiden World Transplant Games 
-talvimaailmankilpailuista.

Suomalaisten mitalit 
elinsiirron saaneiden World 
Transplant Games 
-talvimaailmankilpailuissa

Asko Räsänen, 60–69-vuotiaat
2 kultaa: ampumahiihto, tunnin 
hiihto
2 hopeaa: 3 km hiihto, 2 km lumi-
kenkäily
Salme Muurikka, 30–39-vuotiaat
4 hopeaa: 3 km hiihto, tunnin hiihto, 
ampumahiihto, 2 km lumikenkäily
Tarja Savolainen, 40–49-vuotiaat
2 hopeaa: 3 km hiihto, ampumahiihto
1 pronssi: tunnin hiihto
Veikko koski, 30–39-vuotiaat
2 pronssia: tunnin hiihto, ampuma-
hiihto

Salme Muurikka (vas.), Veikko Koski, Asko Räsänen ja Tarja Savolainen muodostivat Suomen joukkueen elinsiirron saaneiden World 
Transplant Games -talvimaailmankilpailuissa Sveitsissä.

Karkkilalainen Asko Räsänen nousi 
kilpailujen aikana kahdesti korkeim-
malle palkintopallille 60–69-vuotiai-
den sarjassa: ampumahiihtokilpai-
lussa ja tunnin hiihdossa.
Tamperelainen Salme Muurikka kil-
paili ensimmäisissä elinsiirron saa-
neiden talvimaailmankilpailuissaan 
ja sai tuliaisiksi peräti neljä hopeis-
ta mitalia 30–39-vuotiaiden sarjas-
sa. Mitalit tulivat kolmen kilometrin 
hiihdosta, tunnin hiihdosta, ampu-
mahiihdosta ja kahden kilometrin 
lumikenkäilystä. Etenkin ampuma-
hiihtomitali yllätti Muurikan.
– Hyvin meni erityisesti siihen näh-
den, että ensimmäistä kertaa pidin 
ampuma-asetta käsissäni kilpailun 
harjoituksissa. Muut kanssakilpai-
lijat houkuttelivat osallistumaan, 
Muurikka sanoi.

Joensuulainen Tarja Savolainen 
saavutti 40–49-vuotiaiden sarjassa 
kaksi hopeaa ja pronssin. Sveitsin 
Genevessä asuva Veikko koski nap-
pasi kaksi pronssia.
Kaikkiaan suomalaisten mitaliti-
li näytti kahta kultaa, kahdeksaa 
hopeaa ja kolmea pronssia, mut-
ta elinsiirron saaneiden talvimaail-
mankilpailuissa mitalitaulukon tui-
jottaminen on kuitenkin toissijainen 
toimenpide. Elinsiirron kokeneiden 
urheilijoiden kohdatessa yhdessä 
oleminen ja rehti kilpa ovat aidosti 
etusijalla.
– Kilpailuissa oli erittäin lämmin ja 
välitön tunnelma. Elinsiirtourheilijat 
ovat kansallisuudesta riippumatta 
kuin yhtä suurta perhettä, Koski ku-
vaili..
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TEkSTi JA kuVAT: LAURI JAAKKOLA

Vaikka Junior Games -kisojen arvo tu-
lee muista asioista kuin vastustajan 
voittamisesta ja kultamitalien pokkaa-
misesta, niin olisi hurskastelua väittää, 
ettei menestymisellä olisi kisojen nuo-
rille osallistujille merkitystä. Kyllä se ai-
dosti harmittaa, jos keilat eivät kaadu 
tai salibandyjoukkue etenee tappiosta 
toiseen.
Pienistä onnistumisista kirpoaa kui-
tenkin usein suuri ilo. Näin kävi myös 
turkulaisen Katariinan koulun Ronald 
Jerelle, joka erään salibandyottelun 
loppuhetkillä kysyi hieman allapäin 
pelin tilannetta toimitsijapöydältä. 
Nuoren miehen ilme ei kirkastunut 
hänen kuultuaan joukkueensa olevan 
tappiolla lähes kaksinumeroisin luke-
min, mutta intoa silmiin tuli muistu-
tuksesta, että peliä on jäljellä vielä mi-
nuutin verran ja siinä ajassa ehtii hyvin 
tehdä maalin.
Ja niin kävikin, että ”Roni” kävi tuik-
kaamassa joukkueensa avausmaalin ja 
piirsi sen myötä tummalle tappion pil-

Viime hetken maali 
piti harmituksen loitolla
Kuortaneen Junior Games 
-kevätkisoissa tavattiin 
uusia ja vanhoja kaverei-
ta, nautittiin mukavas-
ta kisatunnelmasta – ja 
muistettiin myös kilpailla.

Info
Junior 
Games -kisat

VAU järjestää Junior Games -ki-
sat kahdesti vuodessa, keväisin 
Kuortaneella ja syksyisin Jyväs-
kylässä. Kilpailuihin osallistuu 
erityiskouluja ympäri Suomea 
sekä yleiskouluihin integroitu-
neita vammaisia lapsia ja nuoria. 
Kevätkisojen lajeina ovat maa-
lipallo, salibandy, boccia, uinti, 
keilailu ja puhallustikka. Syyski-
soissa kilpaillaan yleisurheilula-
jeissa.

velle komeat kultareunukset. Turkulai-
nen poistui päivällistauolle leveä virne 
huulillaan.
– Voitko sabotoida tuloksia niin, että 
me saataisiin kultaa, Jere kysäisi vielä 
kieli poskessa salibandyn toimitsijalta.
Eihän se käy, mutta ehkä voit saada mi-
talin vaikka keilailusta?
– Ei sieltäkään taida tulla. Kävin jo kei-
laamassa ja se meni aika huonosti. 
Mutta jos biljardi olisi lajina, niin siitä 

voittaisin mitalin. Olen siinä aivan huip-
pu, Jere totesi ja pohti vielä perään jos-
ko kisojen kultamitalit edes ovat aitoa 
kultaa.
Palkinto Jeren ja muidenkin Katariinan 
koululaisten iloisesta kisailmeestä ja 
hyvästä kannustuksesta tuli Junior Ga-
mes -kevätkisojen päätteeksi, kun tur-
kulaiset pääsivät nostamaan karkkia 
täynnä olevan Paras kannustus -kierto-
palkinnon kohti Kuortanehallin kattoa.

Boccia on vuodesta toiseen 
suosittu laji Kuortaneen ke-
vätkisoissa.

Ronald Jere (punapaita keskellä) jaksoi tsempata läpi Junior Games -ke-
vätkisojen salibandyturnauksen, vaikka välillä vastustaja oli niskan päällä.

Sportin iloa
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Sportin iloa

Sporttiklubin Treeni-hanke on kol-
mivuotinen (2011–2013) lasten ja 
nuorten liikunnan hanke, jonka ta-
voitteena on saada lisää nuoria – 
ja ennen kaikkea määrätietoisesti 
harjoittelevia nuoria – lajien pariin. 
Hankkeen painopistelajit ovat säh-
köpyörätuolisalibandy, pyörätuoli-
koripallo, maalipallo, sokkopingis ja 
boccia.
– Hankkeen toisen vuoden pääs-
tyä hyvin vauhtiin voi todeta, että 
Treeni-lajit voivat hyvin. Lajeissa on 
paljon nuoria, innokkaita harjoitteli-
joita. Lajien treenarit ovat oma-aloit-
teisia ja motivoituneita tekemään 
työtä nuorten hyväksi, kertoo pää-
koutsi Tuomas Törrönen.
Treeni-lajien tulevaisuusnäkymät 
ovat hyvät ja lajeissa on eri portaita 
edetä kohti maajoukkuetasoa. Laji-
en harjoittelukulttuuri on myös ke-
hittynyt.

Matala kynnys 
osallistumiselle
Treenarit liikuttivat vuoden 2011 ai-
kana Treeni-lajien leireillä 101 nuorta 
vammaisurheilijan alkua. Se on hyvä 
määrä lajeissa, jotka luokitellaan usein 
moni- ja vaikeavammaisten urheilula-
jeiksi. 

Voiko Treeni-leireille sitten osallistua, 
vaikka ei olisikaan kilpaillut kyseisessä 
vammaisurheilulajissa?
– Ilman muuta voi osallistua. Treeni-lei-
reillä pyritään pitämään matalaa kyn-
nystä osallistumiselle, koska yleensä 
urheileminen alkaa harrastamisesta ja 
kokeilemisesta. Harvempi aloittaa la-
jin mielessään huippu-urheilu. Useim-
miten ensin kokeillaan ja harrastetaan, 
sitten kehitytään ja kilpaillaan. Jossain 
vaiheessa urheilija huomaa, että hei 
tämähän on kivaa ja minä onnistun, 
olen hyvä tässä ja haluan todella me-
nestyä, kertoo Törrönen. .

TEkSTi: TUOMAS TÖRRÖNEN, SUVI AHO
kuVAT: LAURI JAAKKOLA

Enemmän nuoria, 
enemmän harjoittelevia nuoria 

Info

Info

Ilmoittaudu mukaan vuoden 2012 
Treeni-leireille!
16.–18.5. Maalipallon Treeni-leiri, Nastola
9.–10.6. Sokkopingiksen Treeni-kesäleiri, Helsinki
18.–20.6. Boccian Treeni-leiri, Janakkala
2.–6.7. Pyörätuolikoripallon Treeni-leiri Pitkis-Sport -leirin yhteydessä, 
Kokemäki
16.–19.8. Pyörätuolikoripallon Treeni-leiri, Vantaa
7.–9.9. Maalipallon Treeni-leiri, Nastola
Syksy Sähköpyörätuolisalibandyn Treeni-perjantai, Turku
Syksy Sähköpyörätuolisalibandyn Treeni-päivä, Rovaniemi
9.–11.11. Maalipallon Treeni-leiri, Nastola
Tarkemmat tiedot leireistä löytyvät VAU:n nettisivuilta 
www.vammaisurheilu.fi

Lisätiedot: VAU, Tuomas Törrönen, puh. 050 408 6152.

Treeni-lajien 
treenareiden arvioita 
vuoden 2011 
saavutuksista

”Maalipal-
loon teh-
tiin urheili-
jan polku.” 
maali-
pallon 
Treenari 
Heikki 
Juvonen

”Helsingin Treeni-päivään osallis-
tuneet nuoret ovat aloittaneet lajin 
säännöllisen harrastamisen.” 
sähköpyörätuolisalibandyn treena-
rit Sanna kalmari ja Saila Luumi

”Saimme 
vaikea-
vammaisia 
nuoria kiin-
nostumaan 
lajista”
boccian 
treenari 
Jorma 
naroma

”Nyt on selkeästi nähtävissä tulok-
sia treenihankkeesta. Säännöllisis-
sä harjoituksissa on alkanut käy-
mään nuoria.”
sokkopingiksen treenari Teemu 
Ruohonen

”Ohjaajakou-
lutus yhdistet-
tynä Treeni-
hankkeen 
pyörätuoli-
koripallolei-
rin kanssa 
oli mahtava 
juttu.”
pyörätuoli-
koripallon 
treenari Vesa 
Sydänmaa
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nimi: Jesse Anttila
ikä: 11
kotipaikkakunta: Hämeenlinna
Opiskelupaikka: käy ala-asteen vii-
dettä luokkaa

MiSSÄ OLET SAAnuT 
EnSikOSkETukSEn 
PYöRÄTuOLikORiPALLOOn?
äiti ilmoitti minut vastahakoisuudes-
tani huolimatta Treeni-hankkeen pyö-
rätuolikoripalloleirille, jotta saisin ko-
kemusta eri liikuntalajeista.
 
MikÄ kORikSESSA ViEHÄTTÄÄ?
Vauhti ja se, että siinä tapahtuu koko 
ajan ja jatkuvasti oppii uutta. Joukku-
eeni (TSI/TaNMKY2) pelaajat neuvovat 
vaikeissa tilanteissa selviytymisessä ja 
tsemppaavat. Mitä kovemmat treenit, 
sitä parempi.

kAuAnkO OLET PELAnnuT?
Puoli vuotta.

OLiT TREEni-LEiRiLLÄ SYkSYLLÄ 
PAJuLAHDESSA, MiTÄ PiDiT 
LEiRiSTÄ?

Leirillä ihastuin heti lajiin: Pt-koriksen 
maajoukkuepelaajat ottivat minut hy-
vin mukaan ja innostivat mukaan lajin 
pariin. Leirillä oli hyviä treenejä eikä 
missään vaiheessa ollut tylsää. Olisin 
voinut jäädä sinne pidemmäksi aikaa. 

MiTkÄ OVAT TAVOiTTEESi 
PELAAJAnA?
Päästä aikuisena ulkomaille pelaa-
maan niin kuin Leo-Pekka Tähti.

HARRASTATkO JOTAin MuuTA 
LiikunTAA?
Kavereiden kanssa ulkona pelaamista, 
esimerkiksi jalkapalloa, katusählyä ja 
jääkiekkoa.

OnkO SinuLLA 
uRHEiLiJAESikuVAA?
Kyllä se on Leo-Pekka Tähti ollut niin 
kauan kuin muistan.

Enemmän nuoria, 
enemmän harjoittelevia nuoria 

TEkSTi: TUOMAS TÖRRÖNEN, kuVA: LAURI JAAKKOLA

Treeni
-nuori

Vuoden 2012 Vammaisurheilu & -liikunta -lehden numeroissa esitellään kaikkien Treenilajien – sähköpyörä-
tuolisalibandyn, sokkopingiksen, pyörätuolikoripallon, boccian ja maalipallon – nuoria harrastajia. Juttusarjan 
toisessa osassa esitellään pyörätuolikoripalloilija Jesse Anttila.

Jesse Anttilan
esikuvana Leo-Pekka Tähti

Sporttiklubin 
Treeni-hanke
Sporttiklubin Treeni-hanke on 
kolmivuotinen (2011–2013) lasten 
ja nuorten liikunnan hanke, jonka 
tavoitteena on saada lisää nuoria – 
ja ennen kaikkea määrätietoisesti 
harjoittelevia nuoria – lajien pariin.

 Hankkeen painopistelajit ovat säh-
köpyörätuolisalibandy, pyörätuoli-
koripallo, maalipallo, sokkopingis 
ja boccia. 

Kaikkiin Treeni-lajeihin on nimet-
ty omat treenarinsa, jotka suun-
nittelevat ja toteuttavat leirejä ja 
tutustumispäiviä. Tarpeen mukaan 
Treeni-hankkeen tiimoilta tehdään 
myös välinehankintoja.

Jesse Anttila (kesk.) oli mukana esittelemässä pyörätuolikoripalloa syksyn 2011 Liikunta-
maa-messutapahtumassa Tampereella.



 Lyhyesti

Sporttiklubin perinteinen Loiskutel-
len-uintileiri järjestetään 10.–14. ke-
säkuuta 2012 Kuortaneen urheilu-
opistolla. Leirillä uidaan ja kehitetään 
uimataitoja kaksi kertaa päivässä ko-
keneiden uinninopettajien johdolla. 
Tarjolla on myös muuta mukavaa lii-
kunnallista ajanvietettä.
Leiri on tarkoitettu noin 9–20-vuoti-
aille liikunta-, näkö- ja kehitysvam-
maisille sekä elinsiirron saaneille 
nuorille, jotka haluavat oppia uinti-
tekniikkaa. Perusvaatimuksena on 
uimataito eli leiriläisen tulee osata 
uida itsenäisesti, ilman uinnin apuvä-

lineitä ja avustajaa altaassa tai altaan 
reunalla, vähintään 50 metriä. Huom! 
Leirillä uidaan 2 x 2 tuntia päivittäin 
ja tämän lisäksi ohjelmassa on muu-
ta liikunnallista aktiviteettia, joten on 
tärkeää, että leiriläiset pystyvät tähän 
fyysisesti.
Leirin hinta on 340 euroa sisältäen 
majoituksen, ruokailut, opetuksen, 
ohjauksen, avustamisen, leirivakuu-
tuksen ja oheisohjelman. Majoitus on 
Kuortaneen urheiluopiston tiloissa, 
kahden hengen huoneissa. Huoneet 
ovat liikuntaesteettömät. Ruokailut 
tapahtuvat seisovasta pöydästä.

ilmoittautumiset 4.5. mennessä il-
moittautumislomakkeella: www.
vammaisurheilu.fi. Leirille valitaan 20 
leiriläistä hakemusten perusteella ja 
valituille leiriläiselle lähetetään kutsu 
leirille 19.5. Kutsun mukana leiriläiset 
saavat myös alustavan leiriohjelman, 
maksuohjeet sekä matkustusvinkit. 
Lisätiedot: VAU, Suvi Aho, puh. 0400 
933 312, suvi.aho@vammaisurheilu.fi 
tai Seppo Loiske, puh. 040 755 6484 
(iltaisin ja viikonloppuisin).
Yhteistyössä Suomen Uimaliitto ja 
Paralympiakomitean Tie Tähtiin -oh-
jelma.

TEkSTi: HEIdI LEHIKOINEN

Fortum Para School day 
liikuttaa toukokuussa 
kuudella koululla
Suomen Paralympiakomitean ja pääyhteistyökumppanin-
sa Fortumin toteuttama Paralympiakoulupäiväkiertue vie-
railee toukokuussa kuudella koululla. Koulut valittiin ympä-
ri Suomea tulleiden 44 erinomaisen hakemuksen joukosta. 
Paralympiavuoden kunniaksi valittuja kouluja on yksi edel-
lisvuotta enemmän.
– Hakemuksissa oli mukana todella erilaisia kouluja, 
mutta kaikista välittyi halua antaa iloisia liikuntakoke-
muksia kaikille sekä myös suuri arvostus paralympiaur-
heilua kohtaan. Keväällä on tiedossa entistäkin vauh-
dikkaampi ja riemukkaampi Fortum Para School day 
-kiertue, Paralympiakomitean kehittämispäällikkö kat-
ja Saarinen iloitsee.

Kiertue hui-
pentuu Para-
lympiapäivään, 
jossa on ensim-
mäistä kertaa 
mukana koulu-
laiskisa. Kaksi 
yläkoulun luok-
kaa kohtaa-
vat myös pyö-
rätuolirugbyn 
haasteottelus-
sa. Kouluryh-
mät ovat myös 
muuten terve-
tulleita Para-
lympiapäivään. 

Kouluryhmien ilmoittautumiset: 
www.paralympia.fi/koulut/liikuntapaeivaet.

Tule mukaan Sporttiklubin perinteiselle Loiskutellen-uintileirille

Alueellisia vammaisurheilun 
perhepäiviä SLU:n kesäleireillä
SLU-alueiden kesän liikuntaleireillä kiertää VAU:n koor-
dinoima Vammaisurheilupäivä-kiertue, jossa leiriläiset 
pääsevät tutustumaan vammaisurheilun lajeihin ja so-
velluksiin. Vammaisurheilupäivän yhteydessä järjeste-
tään myös kaikille avoimia perhetapahtumia, joissa ke-
säleirien lähialueiden perheet voivat tulla tutustumaan 
mm. erilaisia vammaisurheilun sovelluksia esittelevään 
Sporttitoriin, vammaisurheilulajeihin ja -urheilijoihin 
sekä SLU:n alueen leiritarjontaan. Vammaisurheilupäi-
vät toteutetaan yhteistyössä SLU:n aluejärjestöjen ja 
Suomen Paralympiakomitean kanssa.

Vammaisurheilun perhepäivien 
alustavat ajankohdat
5.6. klo 16.00–18.00 SankariSporttileiri, Hyvinkää
5.6. klo 17.00–20.00 KESLI-liikuntaleiri, Petäjävesi
6.6. klo 16.00–18.00 SporttiAction-liikuntaleiri, Kouvola
7.6. klo 17.00–19.00 Soveltava Sporttileiri, Imatra
12.6. klo 17.00–19.00 Hämeen Sporttileiri, Ylöjärvi
14.6. klo 16.00–18.00 Kaikille Avoin liikuntaleiri, Mikkeli
4.7. klo 14.00–18.00 Pitkis-Sport, Kokemäki
1.8. klo 17.30–19.30 Sporttis Futuurileiri, Salo
Lisätiedot: VAU:n nuorisotoiminnan suunnittelija Tuo-
mas Törrönen, puh. 050  408 6152, tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi ja leirikoordinaattori Piia Pöyhönen, 
puh. 044 969 5465, piia.k.poyhonen@student.jyu.fi
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Vipanat liikkuvat

– Tämä on meille aina mieluinen ta-
pahtuma. Edla on heikkonäköinen ja 
tarvitsee rinteessä apua. Tällä kertaa 
meillä oli myös oma vapaa-ajan avus-
taja mukana, kertoi äiti Sirpa Bam-
berg.
Sillä aikaa, kun kahdeksanvuotias Edla 
osallistui ohjattuun toimintaan, äiti sai 
rauhassa opetella laskettelemaan kuu-
sivuotiaan Niklas-veljen kanssa lasten 
rinteessä.
– Täällä saa olla tutussa ja turvallisessa 
porukassa, pääsee kokeilemaan lajeja 
ja on hyvät ohjaajat ja apuvälineitä, äiti 
kehuu.
Liikunnallisen Edlan harrastuksiin on 
kuulunut telinevoimistelua, ratsastus-
ta, uintia ja luistelua. Ulkona talvisääs-
sä liikkuminen on Edlalle hieman haas-
teellisempaa. 
– Edlan albinismi tekee sen, että aurin-
gossa alkaa helposti särkeä päätä. Au-
rinkolasit ja -rasva ovat tarpeen maalis-
kuun alusta lähtien. Auringon paiste ja 
vasta satanut lumi on pahinta. Nytkin 
Edlan kanssa mentiin suoraan loivaan 

TEkSTi: AIJA SAARI
kuVAT: RILLA AURA-KORPI, TIMO PASANEN

”Ihanaa, että on näitä 
erityislasten tapahtumia”
Vesilahtelainen Bambergin perhe suunnisti Ellivuoren Lumilauantaihin jo neljättä 
kertaa. Lumilauantai laitettiin kalenteriin hyvissä ajoin ja hurautettiin paikan pääl-
le tapaamaan muita tuttuja perheitä.

InfoVAU käynnisti yhteiset Lumilauantait 
Lumilauantai-rinkiin kuului vuonna 2012 kolme rinnetapahtumaa (Porvoo, Rovanie-
mi ja Ellivuori) ja yksi hiihtotapahtuma Leppävirralla. Toteutuksesta vastasivat VAU:n 
lisäksi Sokeain Lasten Tukisäätiö/Sokeain lasten tuki, Kehitysvammaisten tukiliitto/
Malike, Jaatinen ry, Vammaisperheiden monitoimikeskus, Invalidiliitto, Nuorisoyh-
teistyö Seitti, Näkövammaisten Keskusliitto ja kolme hiihtokeskusta hiihtokoului-
neen sekä Leppävirran aktiiviset toimijat. 
Lumilauantaiden toteutus on palapeliä. VAU koordinoi yhteistyötä. Syksyn suunnit-
telupalaverissa sovitaan työnjako ja kukin vastaa järjestelyistä resurssiensa mukaan. 
Sovittu vastuujärjestäjä huolehtii välineiden ja ohjaajien riittävyydestä, turvallisuu-
desta ja ottaa vastaan ilmoittautumiset. Esimerkiksi Ellivuoressa päävastuun kantoi-
vat Sokeain lasten tuen Rilla Aura-Korpi ja Näkövammaisten Keskusliiton lasten alue-
sihteeri Jaana Engblom.
Ohjaajien palkkoihin, avustajiin ja välineisiin on lisäksi saatu tukea Sokeain Lasten Tu-
kisäätiöltä. Lisäksi MSd:n terveyskampanjallaan keräämä lahjoitus VAU:n Sporttiklu-
bille ohjattiin 2012 Lumilauantai-tapahtumien kulujen katteeksi.

takarinteeseen, jonne aurinko ei paista.
Myös aikuisille suunnatulle tapahtu-
malle olisi kysyntää.
– Itse olen ollut vähän poliisi, että pi-
detään tämä lapsiperheille. Lapsia on 
tulossa niin paljon, eikä meillä muuten 

riittäisi opettajat ja välineet, kertoo Ril-
la Aura-korpi Sokeain lasten tuesta.
– Parasta Lumilauantaissa on tämä laa-
ja yhteistyöverkosto. Yksin tällaista olisi 
mahdotonta saada aikaan, kehuu Au-
ra-Korpi..

Edla Bamberg.
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Huispaushippa
Huispaushippa on leikki, jossa välineenä on huis-
paustanko (kuvassa), josta roikkuu narun päässä kul-
kuspalloja sopivalla korkeudelle leikkijöiden kokoon 
nähden. Huispaaja eli hippa, joka on yleensä ohjaa-
ja, ottaa kiinni leikkijöitä heilutellen huispaustankoa 
ja samalla yrittäen osua palloilla leikkijöitä. Osumas-
ta leikkijä jähmettyy paikoilleen ja 
muut leikkijät voivat pelastaa 
kiinniotetun. Pelastustapaa 
voi muunnella mielikuvi-
tuksen mukaan.

Erityisesti, jos leikissä 
on mukana näkövam-
maisia leikkijöitä, huis-
paajan tulee liikutella 
huispaustankoa niin, että 
kulkuspallot pitävät ään-
tä ja leikkijät tietävät, missä 
huispaaja liikkuu.

Sovellus: Huispauspujottelu
Kaksi ohjaajaa pitää huispaustankoa päistä ja laittavat 
narusta roikkuvat pallot liikkeelle heilumaan. Leikkijät 
pyrkivät pujottelemaan välistä niin, että pallot eivät 
osu leikkijää. Huispaustangolle voi myös keksiä muita 
liikuntaleikkejä. Vain mielikuvitus on rajana!

Vipanat liikkuvat

Liikun-
tavinkin antoi 

liikunnanohjaaja 
Jarmo Lehtola Helsin-

gin Sporttiskerhosta Iirik-
sestä. Lehtola on toimi-

nut kerhon ohjaajan sen 
alkuajoista saakka eli 

vuodesta 2004 
lähtien.

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

Lapseni on luokiteltu uinnissa Y-luokkaan. Mitä 
se tarkoittaa? Voiko hän kilpailla liikuntavam-
maisten sarjoissa?

Y-luokka on liikuntavammaisten uimareiden 
kilpailuluokka, johon luokitellut urheilijat ei-
vät täytä ns. minimivammavaatimusta saavut-
taakseen kansainvälisen kilpailuluokan. Siten 
Y-luokalla ei voi kilpailla kansainvälisissä vam-
maisurheilukilpailuissa, kuten paralympialai-
sissa. Y-luokan uimari voi kilpailla Suomessa 
mm. Espoonlahden kilpailuissa ja mahdollisis-
sa muissa vammaisurheilun ns. matalan kyn-
nyksen kilpailuissa. Suomessa voi osallistua 
myös useisiin uimaseurojen järjestämiin vam-
mattomien kilpailuihin.
Vastausta laadittaessa on konsultoitu Suomen 
Uimaliiton vammaisuinnin valmennuspäällik-
köä kati kauhasta.

Tyttäreni (12v.) haluaa kilpailla. Mistä löytää la-
jin, jonka luokituksessa kampurajalkainen me-
nee läpi?

Kampurajalkaisen luokittelu kansainväliseksi 
riippuu aina vamman toimintakyvyn haitasta 
eli mitä vaikeampi vamma on, sitä enemmän 
on mahdollisuuksia saavuttaa ns. minimivam-
ma liikuntavammaisten kansainvälisessä urhei-
luluokittelussa. Yleensä lievä kampurajalkaisen 
vamma ei riitä kansainväliseen luokitukseen, 
mutta vaikea kampurajalkaisuus voi riittää mi-
nimivammaluokitukseen mm. maastohiihdos-
sa, uinnissa ja istumalentopallossa. Suomessa 
kampurajalkainen voi kilpailla kaikissa vam-
maisurheilun liikuntavammaisten lajeissa, jois-
sa kilpailutoimintaa järjestetään. Yleensä kun 
lapsi alkaa harrastaa jotain lajia, josta kiinnos-
tuu ja kun aikanaan vastaan tulee kilpailuja, 
niin kannattaa ottaa yhteyttä lajin luokitteli-
jaan, koska liikuntavammaisten luokittelut me-
nevät aina lajikohtaisesti. Toki jos yhdessä lajis-
sa saa luokituksen, niin todennäköisyys saada 
se toisessa lajissakin kasvaa ja päinvastoin.
Vastausta laadittaessa on konsultoitu VAU:n la-
jikoordinaattoreita Harri Lindblomia ja Suvi 
Ahoa sekä uinnin luokittelija kati kauhasta ja 
istumalentopallon luokittelija Jarmo karia.

LiikunTAVinkki
TEkSTi JA kuVA: TUOMAS TÖRRÖNEN

Törrönen
vastaa
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Porin Sporttiskerho on esimerkki jo 
pidempään toiminnassa olleesta ker-
hosta. Kerho aloitti toimintansa Fu-
tuurikerho-nimellä vuonna 2003. Nyt 
viitisen vuotta kerhon ohjaajana toi-
minut Anna Setälä löysi tiensä ker-
hoon alun perin opintojen kautta.
– Opiskelin fysioterapeutiksi Sata-
kunnan ammattikorkeakoulussa ja 
opintojen alkupuolella liikunnan-
kurssiin kuului tutustuminen Fu-
tuurikerhoon. Kokemus oli loistava 
ja lapset veivät kertaheitolla muka-
naan, kertoo Anna.
Tällä hetkellä Porin Sporttiskerho lii-
kuttaa viikoittain 25 lasta ja nuorta. 
Ryhmiä on neljä ja osallistujia 3-vuo-
tiaista aina täysi-ikäisiin asti. Kerhon 
kehitys tähän päivään onkin ollut 
melkoinen menestystarina, sillä alun 

TEkSTi: PIIA KORPI
kuVA: AIJA SAARI

Sporttiskerhot – liikunnan iloa ja 
oppimisen paikkoja kaikille!
Sporttiskerhot ovat eritystä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille suunnattuja ma-
talan kynnyksen liikuntakerhoja, joita toimii tällä hetkellä yli kolmellakymmenel-
lä paikkakunnalla. Kerhojen historiat, koot ja nimetkin vaihtelevat jonkin verran, 
mutta kaikkia kerhoja yhdistää sama perimmäinen toimintaidea: mahdollistaa liik-
kumisen ilo jokaiselle lapselle heidän omista lähtökohdistaan käsin.

Info
Sporttiskerho-
ohjaajakoulutus

Yksi VAU:n Sporttiskerhoille tarjo-
ama tukimuoto on koulutus. Joka 
toinen vuosi järjestetään toimin-
nassa jo mukana oleville ohjaa-
jille täydennyskoulutusta ja joka 
toinen vuosi aloittelevien kerho-
ohjaajien koulutus.
Tänä vuonna vuorossa on aloitte-
levien ohjaajien koulutus, joka jär-
jestetään 7.–9. syyskuuta 2012 
Liikuntakeskus Pajulahdessa, Nas-
tolassa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
10.8. mennessä: VAU, koulutus-
koordinaattori Piia Korpi, piia.kor-
pi@vammaisurheilu.fi.

3-vuotias Martta tutustui Espoon Tapioiden liikuntakerhoon keväällä 2011 järjestetyssä 
perhepäivässä. Tapioiden kerho on osa Sporttiskerhoverkostoa
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Monipuolinen katsaus vammais-
urheilun- ja  liikunnan maailmaan
Huippu-urheilijoiden kuulumisia 
Sporttiklubin omat sivut
Tapahtumat ja leirit
Kilpailukutsut
Vinkkejä ja ideoita

1
/1

2

www.vammaisurheilu.fi • 6,90 €

Urheiluakatemiat  

muutoksen etulinjassa

VAU:n parhaat  

vammaisurheilijat 2011

Osaamisen 
kehittäminen

TEEMA

Valmentajan 
valmennustyylillä 

on väliä

5
/1
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www.vammaisurheilu.fi • 6,90 €

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

Esteettömyys
TEEMA

Lumilauantai 
kutsuu perheet 
liikkumaan

Tilaa
lehti!

Tilaa Vammaisurheilu & -liikunta -lehti!Tilauskuponki

JÄSENHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta   
 -lehti 20 euroa/vuosi 

 

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

SÄHKÖINEN LEHTI
MAKSUTTA

Nimi:

Lähiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelin:

Sähköposti*):

Syntymävuosi:

Olen VAU:n jäsenyhdistyksen jäsen:                 en      kyllä

VAU:n jäsenyhdistyksen/seuran nimi:

Lehtitilaukset osoitteella Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry/lehtitilaus,  Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki tai 

toimisto@vammaisurheilu.fi tai puh. (09) 4257 9824.

TILAUSHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta   
 -lehti 30 euroa/vuosi

Haluan tilauksen 
alkavan nrosta:      __________

näppäile nettiin
Sporttiskerhotoiminta
Lisätietoja eri paikkakunnilla toi-
mivista Sporttiskerhoista, ker-
ho-toiminnan käynnistämises-
tä ja VAU:n tukimuodoista löytyy 
VAU:n verkkopalvelusta www.
vammaisurheilu.fi/fin/lapset_ja_
nuoret/sporttiklubi/sporttisker-
hot.

perin Porissa lähdettiin liikkeelle nel-
jän lapsen ryhmällä.

Määrä ei aina ratkaise 
kaikkea
Loviisan Sporttiskerhon ohjaaja Mi-
kaela Skogberg on ollut mukana 
kerhon toiminnassa koko sen 3-vuo-
tisen historian ajan. Loviisan kerhos-
sa liikkuu tällä hetkellä neljästä kuu-
teen lasta viikossa. Vaikka kerho on 
osallistujamäärältään pieni, on sen 
merkitys osallistujien arjessa suuri.
– Parasta palautetta kerho-ohjaaja-
na toimiessani on ollut esimerkik-
si yhden kerholaisen vanhempien 
huomio, että heidän tyttärensä on 
kerhon myötä oppinut esimerkiksi 
nousemaan seisaalleen itsenäisesti 
tukea ottaen. Tai että kerholainen tu-
lee mieluummin liikkumaan sporttis-
kerhoon kuin menee ratsastamaan, 
kertoo Skogberg.
Skogberg työskentelee Loviisan kau-
pungin liikunnanohjaajana ja kokee 
saavansa kerhon vetämisestä myös 
ammatillisesti paljon.
– Sporttiskerhon ohjaaminen opet-

taa joka kerta suvaitsevaisuutta ja 
tekee minusta paremman ohjaajan, 
kun joutuu miettimään sovellutuksia 
niin, että toiminta sopii kaikille. 

Paljon muutakin kuin 
hikeä pintaan
Vaikka talvisin käydään pulkkaile-
massa ja muinakin vuodenaikoina 
ulkoillaan olosuhteiden salliessa, 
suurimman osan kaudesta kerhot 
toimivat sisätiloissa.
– Tällöin mm. tutustutaan välineisiin, 
pelataan pelejä, sirkustellaan ja teh-
dään temppuratoja, kuvailee Setälä 
Porin kerhon toimintaa.
Myös luova liikunta ja erilaiset ren-
toutukset kuuluvat säännölliseen 
ohjelmistoon. Kaverin selkään piir-
täminen tai jumppanaruilla kaverin 
kehonkuvan rajaaminen ovat lapsille 
mieluisia tapoja rauhoittua ja rentou-
tua.
Sporttiskerhossa siis tavoitellaan ja 
saavutetaan paljon muutakin kuin 
hikeä pintaan. Monipuolisen liikun-
nallisen toiminnan kautta kerhossa 
opitaan mm. motorisia perustaito-

ja ja vuorovaikutustaitoja, ryhmässä 
toimimista ja sääntöjen noudatta-
mista.
Molemmat kerho-ohjaajat kannusta-
vat myös muita aloittamaan Sporttis-
kerhotoiminnan omalla paikkakun-
nalla.
– Suosittelen! Joka paikkakunnal-
la on varmasti lapsia ja nuoria, jotka 
hyötyisivät kerhotoiminnasta. Perus-
taidot ja oma positiivinen asenne riit-
tävät. VAU:sta saa toiminnan aloitta-
miselle varmasti tarvittavaa tukea ja 
kannustusta, kannustaa Setälä..

Vipanat liikkuvat



33

kaikille avoimia lasten Sporttilei-
rejä järjestetään ympäri Suomea. 
Leirit toteutetaan yhteistyössä SLu-
aluejärjestöjen kanssa. Ota yhteyt-
tä oman alueesi SLu-järjestöön!

4.–8.6. kaikille avoin kESLi-liikuntaleiri, 
Petäjävesi keski-Suomen Liikunta ry
Järjestäjä: Keski-Suomen Liikunta ry
Ilmoittautumiset: www.kesli.fi
Lisätiedot: Mira Autio, mira.autio@kesli.fi, 
puh. 010 666 4200 tai 050 3813 820

5.–8.6. SporttiAction-liikuntaleiri, 
kouvola
Järjestäjä: Kymenlaakson Liikunta ry
Ilmoittautumiset: www.kymli.fi
Lisätiedot: Jenni Kannisto, jenni.kannisto@
kymli.fi, puh. 040 7456 414

6.–8.6. Soveltava Sporttileiri, imatra
Järjestäjä: Etelä-Karjalan Liikunta ja Urhei-
lu ry
Ilmoittautumiset: www.eklu.fi
Lisätiedot: Lasse Heiskanen, lasse.heiska-
nen@eklu.fi, puh. 040 500 1849

8.–10.6. PerheAction-liikuntaleiri, 
kouvola
Järjestäjä: Kymenlaakson Liikunta ry
Ilmoittautumiset: www.kymli.fi
Lisätiedot: Jenni Kannisto, jenni.kannisto@
kymli.fi, puh. 040 7456 414

11.–14.6. Hämeen Sporttileiri, Ylöjärvi
Järjestäjä: Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Ilmoittautumiset: www.hlu.fi
Lisätiedot: Hannamari Laitinen, hannamari.
laitinen@hlu.fi, puh. 020 7482 612

11.–15.6. kaikille Avoin liikuntaleiri, 
Mikkeli
Järjestäjä: Etelä-Savon Liikunta ry
Ilmoittautumiset: www.esliikunta.fi 
Lisätiedot: Marko Suhonen, marko.suho-
nen@esliikunta.fi, puh. 044 341 0067

12.–15.6. kaikille Avoin Sporttis, 
Sotkamo (Vuokatin Urheiluopisto)
Järjestäjä: Kainuun Liikunta ry
Ilmoittautumiset: www.kainuunliikunta.fi
Lisätiedot: Ira Liuski, ira.liuski@kainuunlii-
kunta.fi, puh. 044 532 5918

13.–15.6. nuori Suomi Sporttileiri, 
Siilinjärvi
Järjestäjä: Pohjois-Savon Liikunta  ry 
Ilmoittautumiset: www.pohjois-savonliikunta.fi 
Lisätiedot: Anne Kekäläinen, anne.kekalai-
nen@pohjois-savonliikunta.fi, puh. 050 560 
5437

18.–21.6. Soveltava Sporttileiri, 
Rovaniemi (Lapin Urheiluopisto)
Järjestäjä: Lapin Liikunta ry
Ilmoittautumiset: www.lapinliikunta.com 
Lisätiedot: Mika Karusaari, mika_karusaa-
ri@hotmail.com, puh. 040 847 1321

2.–6.7. Pitkis-Sport futuurileiri, 
kokemäki
Järjestäjä: Lounais-Suomen Liikunta ja Ur-
heilu ry
Ilmoittautumiset: www.pitkissport.net
Lisätiedot: Anna Setälä, anna.setala@pori.fi, 
puh. 044 701 1412 (arkisin klo 8.00–16.00)

2.–6.7. Pitkis-Sport Pyörätuoli-koripallo-
leiri, kokemäki 
Järjestäjä: Lounais-Suomen Liikunta ry
Ilmoittautumiset: www.pitkissport.net
Lisätiedot: Kati Karinharju, puh. 044 7103 
868 (arkisin klo 8.00–16.00)

31.7–2.8. Sporttis Futuurileiri, Salo
Järjestäjä: Lounais-Suomen Liikunta ja Ur-
heilu ry
Ilmoittautumiset: www.liiku.fi 
Lisätiedot: Karita Toivonen, karita.toivo-
nen@liiku.fi, puh. 040 9000 841 

SankariSportti- ja Sporttileirit, 
Hyvinkää ja Tuusula
Järjestäjä: Etelä-Suomen Liikunta ja Urhei-
lu ry
4.–8.6. SankariSporttileiri, Hyvinkää
11.–15.6. SankariSporttileiri, Hyvinkää
6.–10.8. Sporttileiri, Tuusula
Ilmoittautumiset: www.eslu.fi 
Lisätiedot: Sari Sivonen, sari.sivonen@eslu.
fi, puh. 040 544 7771 ja Tarja Nieminen, tar-
ja.nieminen@eslu.fi, puh. 0400 894 559

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

InfoLeiriohjaajaksi tai 
-avustajaksi kesän 
leireille

Leirikesä tarjoaa myös mielenkiintoisen 
ja monipuolisen kesätyöpaikan, joten 
ota rohkeasti yhteyttä suoraan leirijär-
jestäjiin ja ilmoita kiinnostuksestasi toi-
mia ohjaajana tai avustajana erityistä tu-
kea tarvitseville lapsille. Leirit ovat oiva 
oppimisen paikka eri alojen opiskelijoil-
le ja ammattilaisille.

Lisätiedot ja hakemukset: 
ota yhteyttä itsellesi sopivan leirin jär-
jestäjään (yhteystiedot ohessa).

Kaikille avoin leirikesä 2012
kuVA:HLU
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Kuntoillen TEkSTi: LAURI JAAKKOLA
kuVAT: REA KONTTINEN, VESA NOPANEN

Henkilökohtaisella avulla tarkoite-
taan vaikeavammaisen henkilön 
välttämätöntä avustamista kotona 
ja kodin ulkopuolella. Uudistetussa 
vammaispalvelulaissa henkilökohtai-
nen apu on subjektiivinen oikeus. Se 
turvaa vaikeavammaiselle henkilölle 
avun saannin.
– Ennen vaikeavammaisella henki-
löllä oli mahdollisuus henkilökohtai-
sen avustajan palkkaamiseen ja se 
oli määrärahasidonnainen tukitoimi 
eli kunnat pystyivät aina vetoamaan, 
että nyt on rahat loppu. Uudistetussa 
laissa se ei voi enää olla peruste, vam-
maisten ihmisten perus- ja ihmisoike-
usjärjestö Kynnys ry:n lakimies Juha-
Pekka Konttinen kertoo.
Vaikeavammainen henkilö voi ha-
kea henkilökohtaista apua päivittäi-
siin toimiin, työhön ja opiskeluun niin 
paljon kuin henkilö sitä tarvitsee. Sen 
lisäksi hän voi hakea apua harrastuk-
sia, yhteiskunnallista osallistumista 
ja sosiaalisen vuorovaikutuksen yllä-
pitämistä varten vähintään 30 tuntia 
kuukaudessa. Jos perustelut suun-
taan tai toiseen ovat pätevät, voi tun-
timäärä olla myös pienempi tai suu-
rempi kuin 30 tuntia.
– Painotan, että se on vähintään 30 
tuntia. Kunnat tulkitsevat usein, että 
se on enintään 30 tuntia. Jos pystyt 
perustelemaan, että olet esimerkiksi 

aktiivinen yhdistystoiminnassa ja si-
nulla on lisäksi erilaisia liikuntaharras-
tuksia, niin voit hyvinkin saada hen-
kilökohtaista apua enemmän kuin 30 
tuntia kuukaudessa, Konttinen selvit-
tää.
Konttisen mukaan lainmuutos on 
avannut vaikeavammaisille henkilöil-
le merkittäviä mahdollisuuksia esi-
merkiksi juuri liikunnan harrastami-
seen, mutta vielä kovin harva osaa ja 
uskaltaa näitä mahdollisuuksia täysi-
painoisesti käyttää.
– Liikuntapuolella on edelleen aika 
vähän tietoa siitä, kuka apua voi saa-
da, mihin ja miten paljon. Kannustai-
sinkin ihmisiä rohkeasti hakemaan 
henkilökohtaista apua, Konttinen sa-
noo.

itsemääräämisoikeus 
vahvistui
Ennen lainmuutosta käytössä ollut 
henkilökohtainen avustaja -järjestel-
mä tarkoitti lähes poikkeuksetta sitä, 
että vammainen henkilö oli avusta-
jansa työnantaja ja kunta toimi mak-
sajana. Tämä vaihtoehto on edelleen 
käytössä, mutta sen rinnalle on tullut 
kaksi muuta tapaa järjestää henkilö-
kohtaista apua. Kunta voi joko antaa 
vaikeavammaiselle henkilölle palve-
lusetelin tai hankkia hänelle avusta-

japalveluita julkiselta tai yksityiseltä 
palvelujen tuottajalta. Eri järjestämis-
tapoja voidaan käyttää myös rinnak-
kain.
– Olennaista on se, että mitä näistä 
järjestämistavoista sitten käytetään-
kin, niin kunta ei voi liian tarkkaan 
määritellä henkilökohtaiseen apuun 
liittyviä tehtäviä. Lainmuutoksella 
on pyritty kasvattamaan vammai-
sen henkilön itsemääräämisoikeutta, 
Konttinen toteaa.
Henkilökohtaisen avun piiriin kuuluu 
nyt laaja kirjo eri tavalla vammaisia 
henkilöitä. Lakitekstin mukaan vai-
keavammaisena pidetään henkilöä, 
joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etene-
vän vamman tai sairauden johdosta 
välttämättä ja toistuvasti toisen hen-
kilön apua suoriutuakseen niissä toi-
minnoissa, joita varten henkilökoh-
taista apua on mahdollista hakea.
– Yksi lähtökohta lainmuutoksessa 
oli, että henkilökohtaisen avun saaji-
en piiri tulee laajenemaan, eikä supis-
tumaan. Korkeimman hallinto-oikeu-
den oikeuskäytäntö onkin osoittanut, 
että näin myös on. Päätöksissä on lin-
jattu, että henkilökohtaista apua tu-
lee myöntää hyvin laajasti, Konttinen 
sanoo.
Uudistetun lain myötä henkilökoh-
taiseen apuun liittyvät kiistat voi 
viedä korkeimpaan hallinto-oikeu-

Henkilökohtainen apu 
kohentaa vaikeavammaisten 
harrastusmahdollisuuksia

Syksyllä 2009 voimaan tullut vammaispalvelulain muutos toi 
lakitekstiin uuden käsitteen, henkilökohtaisen avun. Se on 
avannut vaikeavammaisille henkilöille entistä paremmat mah-
dollisuudet osallistua ja harrastaa. Kynnys ry:n lakimies Juha-
Pekka konttinen kannustaakin ihmisiä tarttumaan tilaisuu-
teen.
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teen (KHO) ilman valitusoikeutta. 
Konttinen on saanut ilokseen havai-
ta KHO:n pitäneen riman matalalla 
sen suhteen, ketkä ovat oikeutettuja 
henkilökohtaiseen apuun.
Useimmiten kiistaa syntyy henkilö-
kohtaiseen apuun liittyvästä voima-
vararajauksesta, jonka mukaan avun 
järjestämistä edellyttää se, että sitä 
hakevalla henkilöllä on voimavaro-
ja määritellä avun sisältö ja toteu-
tustapa. KHO on tähän saakka lin-
jannut, että myös hyvin vaikeasti 
kehitysvammaiset henkilöt, joiden 
kommunikointikyvyt ovat rajalliset, 
ovat oikeutettuja henkilökohtaisen 
avun saamiseen..

näppäile nettiin

Assistentti.info on valtakunnal-
linen henkilökohtaisen avun 
verkosto, joka koordinoi henki-
lökohtaisen avun järjestämistä 
vaikeavammaisille, tiedottamista 
ja osaamisen edistämistä. 
Lue lisää: www.assistentti.info.

Henkilökohtaisella avulla tarkoi-
tetaan vaikeavammaisen henki-
lön välttämätöntä avustamista 1) 
päivittäisissä toimissa, 2) työssä ja 
opiskelussa, 3) harrastuksissa, 4) 
yhteiskunnallisessa osallistumises-
sa ja 5) sosiaalisen vuorovaikutuk-
sen ylläpitämisessä.
Kunnan on järjestettävä vaikea-
vammaiselle henkilölle henkilö-
kohtaista apua päivittäisiä toimia, 
työtä ja opiskelua varten niin pal-
jon kuin henkilö sitä tarvitsee. Har-
rastuksia, yhteiskunnallista toimin-
taa ja sosiaalista vuorovaikutusta 
varten kunnan on järjestettävä vai-
keavammaiselle henkilölle henkilö-
kohtaista apua vähintään 30 tuntia 
vuorokaudessa.
Henkilökohtaista apua tarvitsevan 

Näin haet henkilökohtaista apua
henkilön tulee ensin ottaa yhteyttä 
kunnan sosiaalitoimeen ja pyytää pal-
velusuunnitelman tekemistä. Palve-
lusuunnitelmassa määritellään vam-
maisen henkilön palvelutarve.
– Se tarve ei perustu mihinkään diag-
nooseihin, vaan henkilön yksilölliseen 
toimintakykyyn, Kynnys ry:n lakimies 
Juha-Pekka Konttinen painottaa.
Tämän jälkeen vammainen henkilö 
tekee hakemuksen henkilökohtaises-
ta avusta. Hakemuksen perusteluja 
kannattaa miettiä jo etukäteen: mihin 
kaikkeen apua tarvitsee ja mihin avun 
tarve perustuu.
– Yleensä vammaiset henkilöt mää-
rittelevät avun tarpeensa alakanttiin, 
mikä on hieman yllättävää. Kannattaa 
perustella mahdollisimman tarkasti, 
Konttinen ohjeistaa.

Hakemuksen jättämisen jälkeen 
kunta käsittelee sen ja antaa siitä 
päätöksen. Jos päätös on kieltei-
nen tai hakija ei muuten ole sii-
hen tyytyväinen, siihen voi hakea 
oikaisua kunnalta. Seuraavat va-
litusasteet ovat hallinto-oikeus ja 
lopulta korkein hallinto-oikeus, jo-
hon asian voi viedä ilman valitus-
lupaa.
Neuvontaa henkilökohtaiseen 
apuun liittyen voi saada Assistent-
ti.infosta, jonka neuvontapuhe-
lin (puh. (09) 6850 1150) vastaa 
keskiviikkoisin klo 13.00–16.00 ja 
torstaisin klo 9.00–12.00. Muina ai-
koina voi jättää viestin vastaajaan. 
Sähköpostineuvonta (neuvonta@
assistentti.info) vastaa kysymyksiin 
arkipäivisin.
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OLLANKETO
laji: pyöräily
syntymäaika: 30.11.1958
asuinpaikka: Haapavesi
luokitus: B2
valmentaja: Mikko Peltonen
seura: Kälviän Tarmo
pilotti: Marko Törmänen
saavutukset:
2008 paralympiahopea 
(maantieajo)



 Lyhyesti

TEkSTi: TEEMU LAKKASUO kuVA: JAANA HUOVINEN

Pakkasherra vei VAU:n Talviliikuntapäivän helmikuussa sisä-
tiloihin. Moni osallistuja odotti Rovaniemen Ounasvaaralla 
kelkkalaskettelua, mutta pakkasen paukkuessa yli 30 asteessa 
toteutettiin Talviliikuntapäivä sisätiloissa Säpinää sisällä -peli-
en parissa.
Projektiopintojaan tekevä opiskelijaryhmä oli varautunut 
mahdollisiin pakkasiin, joten varasuunnitelma oli taskussa 
valmiina. Lapin Urheiluopiston SantaSportin tiloissa päästiin 
kokeilemaan Säpinää sisällä -pelejä eli pöytäpelejä, bocciaa ja 
sisäcurlingia. Salissa toteutettiin myös tasapainorata ja mui-
ta erilaisia tarkkuuspelejä. Eri lajeihin kävi tutustumassa noin 
30 osallistujaa avustajineen. Talviliikuntapäivä toimi samalla 
myös helmikuun Kuntokuun aloitustapahtumana.

TEkSTi: TEEMU LAKKASUO kuVA: VAU

VAU:n ensimmäinen Paikallista toi-
minta -seminaari järjestettiin helmi-
kuun ensimmäisenä perjantaina Ro-
vaniemellä. Paikallisuus ja yhteistyö 
ovat päivän sana, joten seminaari veti 
salin täyteen väkeä.
VAU:n paikallisessa liikuntatoimikun-
nassa kaupungin liikuntatoimen ja 
paikallisten yhdistysten aktiivinen 
osallistuminen on tuonut suoran ja 
luontevan keskusteluyhteyden toimi-
joiden välille.
Paikallisyhdistysten toiminta on Ro-
vaniemellä pääsääntöisesti varsin ak-
tiivista. Toiminta suuntautuu pääosin 
omaan jäsenistöön, vaikka yhteistyö-
tä paikallistasolla tapahtuu jatkuvasti. 
– Rovaniemi on vireä paikallisyhdis-
tysten ja urheiluseurojen kaupunki, 
joten tekijöistä ei ole pulaa. On vain 
saatava kuhunkin projektiin sopivat 
tahot saman pöydän ääreen, kertoo 
Rovaniemen kaupungin liikuntatoi-
men katriina Merkkiniemi.
– Yhteistyötä tehdään aina, kun siihen 
on luonteva tilaisuus ja silloin, kun se 
on kaikkien yhteistyötahojen intres-
seissä. Yhteistyötä kuitenkin kaiva-
taan vielä lisää, sillä yhteistyö antaa 
mahdollisuuden jakaa kustannuksia 

Paikallista toimintaa -seminaari veti väkeä

Pakkanen vei 
Talviliikuntapäivän 
sisätiloihin

ja tekijöitä.
Urheiluseura Santa Claus Ski Team toi 
näkemyksen siitä, miten seura on ko-
kenut vammaisurheilijoiden mukaan 
tulon seuran toimintaan.
– Seura on ylpeä toiminnassaan mu-
kana olevista vammaisurheilijoistaan 
ja näkee heidän tuovan monipuoli-
suutta seuran toimintaan. Vaikka seu-
ran sisällä ei jaotella ihmisiä vammai-
siin tai vammattomiin, niin muiden 
seuratoimijoiden maailmankuva ja 
avoin mieliala erilaisuuteen on avar-

tunut, kertoo seuran sihteeri Tarja 
Hannola.
Urheilijan näkökulmasta seminaarissa 
puhui alppihiihtäjä katja Saarinen.
– Kynnys seuratoimintaan siirtymises-
sä on ollut omalla kohdallani erittäin 
matala ja kokemukset urheiluseuras-
sa toimimisesta ovat olleet ainoastaan 
positiivisia.
Seuraava Paikallista toimintaa -semi-
naari järjestetään Kauhajoella perjan-
taina 31. elokuuta 2012 Kesäliikunta-
päivän yhteydessä.
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Kuntokuu-palkintojen 
voittajat
Helmikuun kuntokuun kuntokorttien pa-
lauttajien kesken arvottiin palkintoja ja 
onnetar suosi seuraavia:

inTERSPORTin 50 EuROn LAHJAkORTTi
kaisu Heikkilä, 
Forssan seudun kehitysvammaisten tuki ry
Saara Pihlajakangas, 
Ammattiopisto Luovi (Alavuden yksikkö)
Anna-Liisa ilves, 
Sydän- ja Keuhkosiirrokkaat Syke ry
Sirpa Tuovinen, 
Pohjois-Savon Näkövammaiset ry
Aira kotilainen, 
Leppävirran Invalidit ry

kunTOkuu -REPPu
Petri kyttä, 
Sysmän Kehitysvammaisten tuki ry
Aimo Puustinen, 
Laavurinteen asuntola
Saija Autio, Ryhmäkoti Veskari
Jonna-Riikka kuitunen, 
Kouvolan seudun kehitysvammaisten tuki ry.
Egon Ylinen-Luopa, 
Ammattiopisto Luovi (Vaasan toimipiste)
Tapani Autio, 
Ammattiopisto Luovi (Alavuden yksikkö)
Pentti Jokinen, 
Ammattiopisto Luovi
Eero Jokinen, 
Ammattiopisto Luovi (Tampereen yksikkö)
Ritva Sipinen, 
Itä-Savon munuais- ja maksapotilaat ry
Aulikki Visa, 
Kanta-Hämeen Munuais- ja maksayhdistys ry
Jukka Paananen, 
Etelä-Savon Munuais- ja maksapotilaat ry
kirsti iivonen, 
Sydän- ja keuhkosiirrokkaat Syke ry
Pirkko Saviranta, 
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
Matti Siivola, 
Lapin Näkövammaiset ry
Taimi Taskinen, 
Pohjois-Savon Näkövammaiset ry
Seija Viitanen, 
Satakunnan Näkövammaiset ry
Eija Lunnamo, 
Raision seudun invalidit ry
Aino kaipanen, 
Suonenjoen Seudun Invalidit ry
Maija-Liisa kettunen, 
Rautavaaran Invalidit ry
Raija Saariaho, 
Haapajärven Invalidit ry

TEkSTi: LAURI JAAKKOLA

Kuntokuu auttaa sitomaan 
liikunnan osaksi arkea
Helmikuu oli taas Kuntokuu, ja monet saivat huoma-
ta, että liikunnan harrastamiseen tulee kummasti li-
sämotivaatiota, kun tekemisensä voi merkata ylös.

Sysmän Kehitysvammaisten Tuki ry:n 
sihteeri Mervi Lehtinen arvioi, että 
pienestä päijäthämäläiskunnasta on 
lähtenyt kuntokorttilähetys VAU:lle 
joka kerta, kun Kuntokuu on järjes-
tetty.
– Viime vuoden keväällä taisi oikein 
kaksi meidän jäsentä saada jonkin 
palkinnonkin, Lehtinen muistelee.
Hänen mukaansa melko iso osa yh-
distyksen jäsenistä on aktiivisia liik-
kujia. Yhdistys itse ei järjestä erillistä 
liikuntaa, mutta jäsenet harrastavat 
kukin tahollaan.
– Meillä on niin eritasoisia ihmisiä, 
että yhteisen liikunnan järjestäminen 
voisi olla vaikeaa. Kovasti olen yrittä-
nyt aina näitä kuntokortteja vähän 
jokaiselle tarjota täytettäväksi, kun-
tokorttirumbaa yhdistyksessä pyörit-
tävä Lehtinen sanoo.
Helmikuun jälkeen Sysmästä palau-
tui VAU:lle seitsemän kuntokorttia. 
Lehtisen mielestä lukema on harvi-
naisen pieni. Parhaimmillaan kortte-
ja on kuulemma palautettu parisen-
kymmentäkin.
– Sysmän ryhmäkodista ei tainnut nyt 
tulla ollenkaan kuntokortteja. Siel-
lä kun eivät asukkaat usein osaa itse 
niitä täyttää, niin ne voivat helposti 
sitten jäädä kokonaan täyttämättä. 
Tiedän kyllä, että siellä on joitain, jot-
ka pyöräilevät ja kävelevät paljonkin, 
Lehtinen harmittelee.
Nastolassa, Liikuntakeskus Pajulah-

dessa järjestetty soveltavan talvilii-
kunnan päivä osui maaliskuulle, eikä 
siksi päätynyt merkinnöiksi sysmä-
läisten kuntokortteihin. Se osoitti sil-
ti, että Sysmän Kehitysvammaisten 
Tuki ry:n jäsenistö on liikunnallisesti 
aktiivista, sillä 24 yhdistyksen jäsentä 
hyppäsi bussiin ja lähti viettämään lii-
kunnallista talvipäivää.

koira on mainio syy liikkua
Keski-Suomen munuais- ja maksayh-
distykseen kuuluvan jämsäläisen 
Tuula Myllymäen liikunnan harras-
tamisen yksi kiintopisteistä on Kaspe-
ri, 8-vuotias saksanpystykorva. Kas-
peri pitää huolen siitä, että Myllymäki 
harrastaa liikuntaa pari kertaa päiväs-
sä.
– Teemme sellaisia puolentoista kilo-
metrin mittaisia kävelylenkkejä, mitä 
nyt hyvin kerralla jaksaa, Myllymäki 
sanoo.
Kuntokuu sinänsä ei ole lisännyt Myl-
lymäen liikkumista, mutta se on tuo-
nut siihen lisää mielekkyyttä, kun py-
syy paremmin kärryillä liikkumisensa 
määrästä.
– Olen viime aikoina yrittänyt lisätä 
liikkumistani, ja huomannutkin, että 
kunto on noussut siitä mitä se oli ai-
kaisemmin, Myllymäki toteaa.
– Liikkumisieni ylös merkkaamista 
en ole enää helmikuun jälkeen jatka-
nut, mutta liikkumista tietenkin. Kun-
tokorttia aloin täyttää, kun sellainen 
postiluukusta tupsahti.
Kävelyn ohella Myllymäen kuntokort-
tiin tuli runsaasti rukseja hyötyliikun-
nan kohdalle.
– Se on ihan kaikennäköistä hyötylii-
kuntaa: lumenluontia, kotiaskareita, 
siivousta ja sen sellaista..
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Pari vuotta takaperin heräsi ajatus 
siitä, että miksei soveltavan liikun-
nan apuvälineiden vuokraaminen 
voisi olla paljon nykyistä vaivat-
tomampaa. Soveltavan liikunnan 
apuvälinetoiminta SOLIA:n, vaikea-
vammaisten henkilöiden liikunnan 
apuvälineitä vuokraavan Malikeen 
ja Pajulahden Soveltavan liikunnan 
osaamis- ja resurssikeskuksen johto-
hahmot löivät viisaat päänsä yhteen 
ja tuloksena syntyi Välineet.fi-verk-
kopalvelu.
Kyseessä on soveltavan liikunnan 
apuvälineitä vuokraavien ja lainaa-
vien tahojen yhteinen nettisivusto, 
josta apuvälineitä etsivät löytävät 
ns. yhden luukun takaa juuri itsel-
leen soveltuvan välineen. 
Kun sivusto vuonna 2010 avattiin, oli 
tavoitteena, että mahdollisimman 
pian sen alle saataisiin koottua kaikki 
Suomessa liikunnan apuvälinevuok-
raustoimintaa harjoittavat toimijat. 
Nyt keväällä 2012 aletaan olla jo lä-
hellä tavoitteen toteutumista.
Ensin SOLIA:n, Malikeen ja Paju-
lahden muodostamaa ydinryhmää 
liittyi vahvistamaan Kaikkien Yyte-
ri, jonka välinevuokraustoiminta on 
painottunut vesiliikunnan apuväli-
neisiin. Vuoden 2011 aikana Välineet.
fi-sivustolle on saatu koottua myös 
lista hiihtokeskuksista, jotka tarjoa-
vat soveltavan alppihiihdon välineitä 
ja opetusta. Uusimmat toimijat Väli-
neet.fi-palvelussa ovat apuvälinetalo 
Respecta sekä Oulun kaupunki, jon-

TEkSTi JA kuVA: LAURI JAAKKOLA

Välineet.fi 
kattaa jo valtaosan 
vuokrattavista soveltavan 
liikunnan apuvälineistä 
Suomessa
Vuokrattavissa olevat soveltavan liikunnan apuväli-
neet löytyvät nyt entistä helpommin, kun Välineet.fi-
verkkopalvelun alaisuuteen liittyi uusia toimijoita.

ka liikuntatoimi lainaa erilaisia liikun-
nan apuvälineitä.
– Toivotaan, että tämän vuoden ai-
kana saataisiin loputkin tahot mu-
kaan. Se ei vain aina ole ihan nopeaa. 
Vielä puuttuvat ainakin Jyväskylän 
kaupunki ja Turun kaupunki, joiden 
kanssa on käyty jo alustavia keskus-
teluja, kertoo SOLIA:n apuvälineneu-
voja Jukka Parviainen, yksi Välineet.
fi-palvelun pyörittäjistä.
– Lisäksi on vielä eräs taho, joka vuok-
raa ratsastuksen apuvälineitä, mutta 
keskustelut heidänkin kanssaan ovat 
vielä kesken. Nämä ovat siis ne, joista 
tiedetään, että heillä on vuokraustoi-
mintaa. Voihan jollain olla jotain sel-
laista, mistä me emme vain vielä tie-
dä, Parviainen jatkaa.

Harvinaista naapurisopua
Välineet.fi-projektissa on heitetty si-
vuun tyypillinen suomalainen naa-
purikateus ja pyritty oikeasti mene-
mään asiakkaan etu edellä.
– Jos joku esimerkiksi tietää SOLIA:sta 
ja miettii, että etsinpä sieltä jotain vä-
linettä, mutta sitä ei löydykään. Väli-
neet.fi:n avulla voi helposti huomata, 
että hei tuolla Malikeella onkin vai-
keavammaisemmille välineitä, ehkä 
sieltä löytyykin, Parviainen sanoo.
Kaikilta Välineet.fi-sivuston toimijoil-
ta löytyvät parin klikkauksen pääs-
tä tarvittavat tiedot vuokrattavista 
tai lainattavista välineistä. SOLIA:lta, 
Pajulahdelta ja Malikeelta löytyvät 

lisäksi sähköiset varauskalenterit, 
joten välineiden hankinta on pelkis-
tetyn helppoa.
Sivuston toimijoilla on jonkin verran 
myös samoja välineitä, joten pieneen 
keskinäiseen kilpailuun olisi ainek-
set. Tiiviin yhteistyön järjestelmä on 
kuitenkin havaittu kaikkien tahojen 
eduksi.
– Tästä välinevuokraamisesta ei kui-
tenkaan niin isoja tuloja meille tule 
ja suurin osa näistä toimijoista on 
kuitenkin julkisella rahalla toimivia. 
Halutaan, että asiakkaille löytyisi 
mahdollisimman helposti sopivat vä-
lineet, Parviainen toteaa.
– Eikä kaupallisia tahojakaan, kuten 
Respectaa, ole haluttu sulkea pois 
vain sen kaupallisuuden takia, sillä 
tavoitteena on kuitenkin saada kaik-
ki alan toimijat saman katon alle, hän 
jatkaa.

Oulussa välineet liikkuvat
Oulun kaupungin liikuntatoimi liit-
tyi Välineet.fi-perheeseen vuonna 
2011. Vielä on hieman aikaista sanoa, 



Välineet.fi oli vahvasti esillä Liikuntamaa-messutapahtumassa Tampereella syksyllä 2011.
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Välineet.fi-verkkopalvelun toimijat
SOLiA Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA vuokraa liikunnan 
ja urheilun apuvälineitä kaikille ilman vamma-, diagnoosi- tai järjestöra-
joja. Välineet sopivat pääsääntöisesti itsenäisesti liikkuville.

Malike Malike (matkalle, liikkeelle, keskelle elämää) vuokraa toimintaväli-
neitä vaikeavammaisille henkilöille ilman diagnoosirajoja.

Pajulahti Pajulahden Soveltavan liikunnan osaamis- ja resurssikeskus 
vuokraa soveltavan liikunnan välineitä alueellisesti Nastolassa sijaitsevas-
ta Liikuntakeskus Pajulahdesta käsin.

kaikkien Yyteri Kaikkien Yyteri vuokraa vesiliikunnan apuvälineitä Yyte-
rissä Porissa.

Respecta Respecta on apuvälinefirma, joka myös vuokraa apuvälinei-
tään. Vuokravalikoimaan kuuluu myös liikunnan apuvälineitä.

Oulun kaupunki Oulun kaupungin liikuntatoimi lainaa soveltavan lii-
kunnan välineitä Ouluun ja lähikuntiin. Välineitä löytyy eri puolilta Oulua 
ja lähialueita.

Soveltava alppihiihto Suomesta löytyy toistakymmentä hiihtokeskusta, 
joista on vuokrattavissa soveltavan alppihiihdon välineitä. Keskukset on 
listattu Välineet.fi-sivustolle. Sivuilta on myös linkki Ski.fi-sivustolle, josta 
löytyy mm. soveltavan alppihiihdon opettajien rekisteri.

miten suuri vaikutus liittymisellä on 
ollut välineiden menekkiin, mutta 
ainakin lainausmäärät ovat olleet ko-
vassa kasvussa.
– Vaikka tieto kulkee nykyään helpos-
ti, niin välillä on silti tuntunut, että 
ne, jotka välineitä tarvitsisivat, eivät 
tunnu aina tietävän mistä niitä saisi. 
Luulen kyllä, että Välineet.fi:hin liitty-
minen on vaikuttanut positiivisesti, 
Oulun kaupungin erityisliikunnanoh-
jaaja ulla Virrankoski arvioi.
Vain harvat kunnat Suomessa lai-
naavat erityisliikunnan apuvälineitä. 
Oulussa toiminta lähti joitain vuo-
sia sitten liikkeelle pienpelivälinei-
den lainaamisesta, ja kasvoi siitä yhä 
isompiin ja kalliimpiin liikuntavälinei-
siin. Erityisesti hiihto- ja laskettelu-
kelkat ovat olleet kovassa huudossa.
– Tänä talvena välineet ovat olleet 
tosi paljon menossa. Suunnittelim-
me, että järjestämme oman tapahtu-
man, jossa tuotaisiin esille, että meil-
lä olisi näitä välineitä lainattavana, 
mutta eihän sitä voinut järjestää, kun 
välineet olivatkin menossa, Virran-
koski naurahtaa..
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Uinti on yksi monipuolisimmista ja 
soveltuvimmista liikuntamuodoista 
vammaisille henkilöille. Secumar 9 
-uimakauluri stabiloi vartaloa vedes-
sä ja pitää kasvot veden pinnan ylä-
puolella. Uimakauluri on valmistettu 
vahvasta materiaalista ja venttiilin 
pystyy sulkemaan, jotta ilma ei pää-
se kaulurista ulos. Kauluri sopii hyvin 
uinnin apuvälineeksi vaikeavammai-
sille henkilöille. Käyttäjien kokemus-
ten perusteella uimakauluria suosi-
tellaan aina käytettävän avustajan 
kanssa. Kaulurin käyttö ei rasita avus-
tajaa juuri ollenkaan.
SOLIA:lta löytyy S-, M- ja L-kokoiset 
uimakaulurit. Vuokrahinta kaulurille 
on 10 euroa/viikko sekä rahtikulut.
Melonta on erittäin hyvä harrastus 
erilaisille vammaisille henkilöille. 
SOLIA:lta löytyy kolme kajakkia, jois-
ta yksi on Maskun yksikössä ja kaksi 
Kuopiossa. Kaksi kajakeista on 630 
cm pitkiä merikelpoisia retkikolmi-

TEkSTi JA kuVAT: JUKKA PARVIAINEN

Loiskutellen vesille
Kesä on vesileikkien ja -urheilun aikaa. SOLIA tarjoaa liikunnan apuvälineitä myös 
vesiliikuntaan. Tällä kertaa esittelyssä ovat uinnin apuvälineeksi soveltuva uima-
kauluri sekä melontaharrastukseen soveltuva kajakki.

koita peräsimellä ja yksi on 610 cm 
pitkä retkikaksikko peräsimellä. Kol-
mikon leveys on 68 cm ja paino 38 
kg. Kolmikoiden keskiaukko on iso, 
joten siihen on helppo laittaa erilai-
sia istuinratkaisuja. Penkkiä keskiau-
kossa ei ole. Yksi toimiva ratkaisu on 
esimerkiksi tyhjäksi pumpattuna ih-
misen kehon muotoon muotoutuva 
tyhjiötyyny.
Kajakin mukana tulee kahdet melat, 
kelluntaliivit ja aukkopeitteet. Tyh-
jiötyyny on vuokrattava erikseen. 
Kajakkien suuren koon takia niitä ei 
lähetetä rahtina, vaan asiakkaan on 
haettava ne itse toimintayksiköstä. 
Asiakkaalla on oltava kajakin kulje-
tukseen tarvittavat kattotelineet, tar-
peeksi iso peräkärry tai pakettiauto.
Vuokrahinta kajakilla on 10 euroa/
vrk tai 25 euroa/viikko. Kajakkeihin 
on saatavilla myös erilaisia lisävarus-
teita, kuten melontahanskoja ja me-
lanpidikkeitä..
Lisätiedot: SOLIA, apuvälineneuvoja 
Jukka Parviainen, puh. 045 6770516, 
jukka.parviainen@vammaisurheilu.fi.

Henkilömuutoksia 
SOLIA:ssa
SOLIA:n Helsingin yksikön työn-
tekijänä aloitti maaliskuun alusta 
Seppo Westerlund. Yhteyden-
otot: päivystysaikana keskiviik-
koisin klo 12.00–16.00, puh. (09) 
777 071.
Kuopion yksikön toisena työnte-
kijänä Mirva kääriäisen kanssa 
aloitti vuoden 2012 alusta Anne 
karvinen. 
Yhteydenotot: päivystysaikana 
torstaisin klo 10.00-14.00, puh. 
050 527 0910 tai solia@neuron.fi.
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Lyhyesti 

Voiko kukaan ajaa esteettömyyttä sitkeäm-
min ja määrätietoisemmin kuin maaliskuussa 
äkillisesti menehtynyt Maija könkkölä? Ark-
kitehdin koulutus, oma näkövamma ja puo-
liso Kallen liikuntavamma yhdistyivät Maijan 
elämässä monikymmenvuotiseksi taisteluksi 
esteettömyyden puolesta. 
Tutustuin Maijaan runsas 20 vuotta sitten 
tullessani SIU:n koulutusohjaajaksi. Jossa-
kin kohtaamisessamme Maija palautti yli-in-
nokkaan keltanokan kipakoin sanakääntein 
maan pinnalle.
– Esteet ovat faktoja, hän muistutti.
– Esteitä muutetaan lakien ja suunnittelun 
avulla. Ja vammaisurheilijoilla on niihin vä-
hän, jos sitäkään, vaikutusta. 
Sittemmin löysin Maijasta avarasydämisen 
ja tarkkamuistisen tietopankin, joka halusi 
raivata myös liikunnan esteitä. Hän oli edel-
lä kulkija ja merkittävä osa suomalaisen eri-
tyisliikunnan historiaa. Esimerkiksi jo vuonna 
1979 (erityisryhmien liikuntaprojektin arvi-
ointiseminaarissa Hyvinkäällä) hän hahmot-
teli liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja 
ymmärtämisen esteet osaksi laaja-alaista eri-
tyisryhmien liikuntasuunnittelua. VYP:in pää-
sihteerinä sekä monissa luottamus- ja asian-
tuntijatehtävissä toimiessaan hän oli mukana 
toteuttamassa lukuisia oppaita tai koulu-
tusmateriaaleja, jotka edistivät myös liikku-
mis- ja urheiluympäristöjen esteettömyyttä. 
Viimeisimpänä VAU:n luottamustoimenaan 

ESTE-hankkeen (2009–2011) puheenjohtaja-
na hän mm. saattoi alulle Esteettömät liikun-
tatilat -oppaan päivitystyön. 
Maijalle esteettömyys oli ihmisoikeuskysy-
mys. Henkilökohtaisesta tuli poliittista. Sär-
mikkäänä persoonana hän ei jättänyt ketään 
kylmäksi, mutta itse asia tuli aina selväksi: es-
teettömyydestä hyötyvät kaikki eikä se ole 
keneltäkään pois. Tällaista esteettömyyden 
esitaistelijaa on vaikea, jollei peräti mahdo-
tonta kenenkään paikata.
AiJA SAARi
VAU:N TOIMIALAPääLLIKKÖ

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 liikunnan apuvälineitä.

Urheilun

apuvälineet

kiertoon!

Ohjeet ilmoittajalle

Myydään kiinteärunkoinen Offcar Costa -käsipolkupyörä, jossa on 27 
vaihdetta. 7 vuotta vanha, vähän ajettu (noin 2 500 km). Hyvin pidetty 
ja huollettu. Sopii pitkälle henkilölle, hyvät säätömahdollisuudet (istui-
men korkeus, kaltevuus, eteen taakse, selkänojan kaltevuus). Käsijarrut, 
tavalliset polkimet. Pyörä Rovaniemellä. Hinta 3 000 euroa.

Lisätiedot: Tarja Hänninen, tarja.hanninen@pp3.inet.fi 
tai puh. 0400 843 514.

MYYDÄÄn

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.

VAU:lle Vuoden 
LiiKe -palkinto

Vuoden LiiKe -pal-
kinnon saivat tänä 
vuonna kaikki suo-
malaiset, Liikun-
taystävä-hanket-
ta tukeneet 42 
järjestöä. 
VAU on yksi näis-
tä liikunnan ke-
hitysyhteistyötä 

tekevistä järjestöistä. Lajiliitot ovat 
tukeneet tansanialaisia ystävyyskou-
lujaan jo vuodesta 2004 asti mm. toi-
mittamalla kouluille liikuntavälinei-
tä ja tietotaitoa. Liikuntaystävät ovat 
myös omissa piireissään levittäneet 
tietoa liikunnan merkityksestä kehi-
tysmaissa. Liikuntaystävien palkin-
tojenjakoseminaari järjestettiin 19. 
maaliskuuta SLU-talolla Helsingissä, 
jossa myös VAU sai oman palkinton-
sa LiiKe:n puheenjohtaja Leena Har-
kimon ja toiminnanjohtaja Ari koi-
vun ojentamana.

Maija jätti ison aukon

kuVA: INVALIdILIITTO
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikun-
ta VAU ry ja Liikuntakeskus Pajulahti 
järjestävät esteettömyyskartoittajan 
peruskurssin Helsingissä ja Pajulah-
dessa 9.8.–15.10.2012. Tavoittee-
na on kouluttaa henkilöitä, jotka 
osaavat tuottaa luotettavaa kartoi-
tustietoa rakennetun liikunta- ja ur-
heiluympäristön esteettömyydestä.   
Kurssi perustuu Invalidiliiton ESKEH 
esteettömyyden kartoitusmenetel-
mään. Kurssin pääkouluttajana toimii 
arkkitehti SAFA, niina kilpelä Kynnys 
ry:stä.
Koulutus koostuu kahdeksasta lähi-
opetuspäivästä Helsingissä ja Paju-
lahdessa, kolmesta viikkotehtävästä 

ja harjoitustyöstä. Helsingissä tapah-
tuvat koulutuspäivät ovat 9.–10.8., 
23.–24.8. ja kurssin päätös 15.10. Pa-
julahden lähijakso on 16.–19.9.
koulutuksen hinta on 1 200 eu-
roa. Hinta sisältää opetusmateriaalin 
(mm. Rakennetun ympäristön esteet-
tömyyskartoitus -opas), aamu- ja ilta-
päiväkahvit, lounaan viitenä lähiope-
tuspäivänä Helsingissä sekä 3 vrk:n 
täysihoito Pajulahden lähijaksolla. 
ilmoittautumiset 1.6. mennessä: 
VAU, Aija Saari, aija.saari@vammais-
urheilu.fi. Koulutukseen otetaan 
enintään 20 henkilöä. Koulutukseen 
hyväksytyille ilmoitetaan henkilö-
kohtaisesti 15.6. mennessä. 

Lisätiedot koulutusjärjestelyistä:
VAU, Aija Saari, puh. 040 506 4208, 
aija.saari@vammaisurheilu.fi
VAU, Jukka Parviainen, puh. 045 677 
0516, jukka.parviainen@vammaisur-
heilu.fi.
Liikuntakeskus Pajulahti/Soveltavan 
liikunnan osaamis- ja resurssikeskus:
Virpi Remahl, puh. 044 7755 350, vir-
pi.remahl@)pajulahti.com
Osku Kuutamo, puh. 044 7755 346, 
osku.kuutamo@pajulahti.com.
Lisätiedot kurssin sisällöstä:
Kynnys ry, Niina Kilpelä, puh. 045 657 
5546, niina.kilpela@kynnys.fi..

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajan 
peruskurssi

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry selvittää opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön toimeksiannosta liikunnan 
koulutuskeskusten ja urheiluopistojen 
esteettömyystarpeita. 
– Nyt käynnistynyt esiselvitys  (2011–
2012) käsittää rehtoreiden ja muiden 
avainhenkilöiden haastattelut, käyt-
täjäkyselyitä ja lajikohtaisten esteet-
tömyyssisältöjen kokoamisen, kertoo 
tutkimuksesta vastaava Aija Saari 
VAU:sta.
Esteettömyyskartoitukset on tarkoitus 
toteuttaa vasta 2012-2013 edellyttäen, 
että rahoitus järjestyy.   Kartoituksissa 
tullaan hyödyntämään hyväksi havait-
tua ESKEH-kartoitusjärjestelmää. Se ei 
kuitenkaan sellaisenaan riitä.
– Joudumme luomaan sellaisia liikun-
tapaikkakohtaisia kartoitustyökalu-
ja, joiden avulla pystymme ottamaan 

huomioon esimerkiksi vammaisurhei-
lulajien erityisvaatimukset, lisää Saari.

Esteettömyys on satsaus 
tulevaisuuteen
Tutkimushanke on todellinen win-
win-win –juttu. Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö voi hyödyntää tutkimuksen 
avulla kertyvää tietoa liikuntapaikka-
rakentamista ohjaavassa päätöksen 
teossaan ja rahoittaessaan liikunnan 
koulutuskeskusten korjauksia tai uu-
disrakentamista. Myös urheiluopistot 
hyötyvät saadessaan sellaiset koulu-
tetut kartoittajat avukseen, jotka pys-
tyvät tarkastelemaan esteettömyyttä 
uusimman tiedon valossa laajasti liik-
kumisen, näkemisen, kuulemisen ja 
ymmärtämisen näkökulmista. VAU:ssa 
asia nähdään yhtenä tärkeänä aske-

leena kohti YK:n vammaisten henkilöi-
den ihmisoikeussopimuksen mukais-
ta toimintaa. 
– Totta kai mietimme esteettömyyt-
tä etenkin vammaisurheilijoiden ja 
muiden liikkujien näkökulmasta. On 
kuitenkin tärkeää muistaa, että myös 
opiskelu- ja työskentely-ympäristöjen 
pitäisi olla esteettömiä. Liikunta-ala 
kiinnostaa yhä useampia liikkumis- ja 
toimimisesteisiä opiskelijoita, muis-
tuttaa Saari.
Selvitystyön tutkimuspäällikkönä toi-
mii Aija Saari, tutkimusassistenttina 
liikunnan apuvälineneuvoja Jukka 
Parviainen VAU:sta ja kartoituskoor-
dinaattorina arkkitehti SAFA niina kil-
pelä Kynnys ry:stä.
Lisätiedot: VAU, Aija Saari, puh. 
040  506 4208, aija.saari@vammaisur-
heilu.fi..

Liikunnan koulutuskeskusten ja urheiluopistojen 
esteettömyys suurennuslasin alle
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Svenska sidoröVERSÄTTninG AV SVENSKA SIdOR åSA ÖHRMAN

Bronsmedaljen som Finland fick i VM-
tävlingarna 2010 ställer stora krav på 
värdlaget också i fråga om EM-tävlin-
garna som ordnas 4–11 juni 2012. Fin-
land deltar i EM-tävlingarna i motions-
centret Pajulahti under ledning av den 
nye tränaren Mika Saastamoinen som 
har tagit över efter Timo nikkinen.
–Samma grupp av spelare har egentli-
gen funnits i över tio års tid. Nu sker ett 
generationsbyte, berättar Saastamoi-
nen.
I elrullstolsinnebandy framhävs lätt 
särskilt skickliga individer på grund av 
att det samtidigt endast är få spelare på 
plan och en handfull spelare därtill på 
avbytarbänken. Saastamoinen vill ändå 
se att Finland uttryckligen spelar som 
lag.
–Redan vid VM-tävlingarna i Italien hade 
vi ett mycket jämt lag där alla fick spel-

EM-tävlingar på hemmaplan i 
elrullstolsinnebandy i Nastola

tid, vilket inte kan sägas om exempelvis 
finalisterna Tyskland och Holland. Ock-
så i Finland kan spelen i klubblag ba-
sera sig på några starka individer, men 
i landslaget strävar man efter ett inten-
sivt lagspel, där varje spelare har sin 
givna roll.
Finland spelar i samma gruppspel med 
Tyskland, Italien och Slovenien. I det an-
dra gruppspelet spelar Holland, Belgi-
en, danmark och Schweiz. de två bästa 
lagen i gruppspelen klarar sig till semi-
finalerna som spelas på lördag 9.6. Me-
dalj- och placeringstävlingarna spelas 
på söndag 10.6.
Finlands tävlingar i gruppspel:
7.6 kl. 14.30 Finland-Tyskland
8.6 kl. 11.00 Finland-Italien
8.6 kl. 18.00 Finland-Slovenien
EM-tävlingarnas hemsidor: 
www.ewh2012.fi

Välineet.fi
För ett par år sedan väcktes tanken på att var-
för kunde inte uthyrningen av hjälpmedel för 
anpassad motion vara mycket lättare än den är 
i dagens läge. Ledarfigurerna för hjälpmedels-
verksamheten för anpassad motion SOLIA, Mali-
ke (uthyrning av hjälpmedel för motion för svårt 
funktionshindrade) och för kompetens- och re-
surscentret Pajulahden Soveltavan liikunnan 
osaamis- ja resurssikeskus slog sina kloka huvu-
den ihop vilket resulterade i webbtjänsten Väli-
neet.fi. Webbtjänsten består av gemensamma 
webbsidor för uthyrning och utlåning av hjälp-
medel för anpassad motion, där de som är i be-
hov av hjälpmedel finner lämpliga hjälpmedel så 
att säga bakom en och samma lucka.
då webbsidorna öppnades 2010 var målet att 
så snabbt som möjligt samla alla aktörer i Fin-
land som sysslar med uthyrning av hjälpmedel 
för motion. Nu våren 2012 har vi nästan uppnått 
detta mål.
Till att börja med förenade sig aktören Kaikkien 
Yyteri, som i första hand hyr ut hjälpmedel för 
vattenmotion, med kärngruppen som SOLIA, 
Malike och Pajulahti hade bildat. Under 2011 
har man på webbsidorna samlat en lista på ski-
dcenter, som erbjuder utrustning och utbildning 
i anpassad alpin skidåkning. de nyaste aktörer-
na i webbtjänsten är hjälpmedelshuset Respecta 
och Uleåborg stad, vars motionsväsende hyr ut 
olika slag av hjälpmedel för motion.
– Min önskan är att vi under årets lopp får med 
alla övriga aktörer. Alltjämt fattas åtminstone Jy-
väskylä stad och åbo stad, med vilka vi redan har 
fört preliminära diskussioner, berättar SOLIA:s 
hjälpmedelsrådgivare Jukka Parviainen, en av 
de personer som driver webbtjänsten www.vä-
lineet.fi.

Personlig assistans ökar svårt  funktionshindrades möjligheter till 
fritidsintressen
Revideringen av handikappservicelagen 
hösten 2009 introducerade ett nytt begrepp 
i lagtexten, nämligen personlig assistans. 
Personlig assistans har gett svårt funktion-
shindrade personer ännu bättre möjlighe-
ter att delta och att utöva fritidsintressen. 
Med personlig assistans avses nödvändig 
hjälp som en svårt funktionshindrad per-
son är i behov av i hemmet eller utanför 
hemmet. I den reviderade handikappservi-
celagen är personlig assistans en subjektiv 
rättighet. den garanterar tillgång till hjälp 
för en svårt funktionshindrad person.
–Tidigare hade svårt funktionshindrade 
personer möjlighet att avlöna en personlig 
assistent. det var en anslagsbunden stödin-
sats vilket innebar att kommunerna alltid 
kunde vädja till att det blev slut på pengar-
na. I den reviderade lagen kan detta inte 
längre vara någon motivering, säger jurist 
Juha-Pekka Konttinen vid människorätts-
organisationen för funktionshindrade Trös-
keln rf.
Svårt funktionshindrade personer kan an-

söka om personlig assistans i de dagliga 
sysslorna och i arbete och studier i den uts-
träckning det är nödvändigt. dessutom kan 
de ansöka om assistans i fritidsaktiviteter, 
i samhällelig verksamhet och i upprätthål-
lande av sociala kontakter minst 30 timmar 
per månad. Om motiveringarna för eller 
emot är godtagbara kan timantalet även 
vara större eller mindre än 30 timmar.
–Jag vill betona att assistans ska ordnas 
minst 30 timmar. Kommunernas tolkningar 
är ofta att det är fråga om högst 30 timmar. 
Om du kan motivera att du exempelvis är 
aktiv inom föreningsliv och att du därutö-
ver har olika slag av motionsintressen är 
det möjligt att du får rätt till personlig assis-
tans mer än 30 timmar per månad, förklarar 
Konttinen.
Enligt Konttinen har lagändringen gett 
svårt funktionshindrade personer betydan-
de möjligheter till exempelvis fritidsintres-
sen som motion och idrott. Väldigt få kan 
eller vågar ändå inte till fullo utnyttja dessa 
möjligheter.

Självbestämmanderätten förstärktes
Före revideringen av lagen innebar syste-
met med personlig assistent nästan utan 
undantag att den funktionshindrade perso-
nen verkade som arbetsgivare för sin assis-
tent och kommunen verkade som betalare. 
detta alternativ är fortfarande i bruk, men 
utöver detta finns det två andra sätt att ord-
na personlig assistans. Kommunen kan an-
tingen ge den funktionshindrade personen 
en servicesedel eller ordna assistanstjänster 
för honom eller henne med hjälp av offent-
liga eller privata serviceproducenter. de oli-
ka sätten att ordna assistans kan även an-
vändas parallellt.
–Oberoende av på vilket sätt assistansen 
ordnas, bör man notera att kommunen inte 
för noggrant kan fastställa och bestämma 
om uppgifter i anslutning till assistansen. 
Med lagändringen har man strävar efter att 
öka funktionshindrade personers självbes-
tämmanderätt, konstaterar Konttinen.
närmare information: www.assistentti.
info
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Sportläger för barn, som är öppna för alla, ord-
nas återigen denna sommar på många orter 
runt om i Finland. Lägren genomförs i samar-
bete med SLU:s regionorganisationer. Ta mo-
digt kontakt med SLU organisationen i din 
egen region och fråga mer!
Lägersommaren erbjuder också en intressant 
och mångsidig sommararbetsplats. Ta kontakt 

direkt med lägerarrangörerna och meddela 
om ditt intresse att verka som handledare eller 
assistent till barn i behov av särskilt stöd. Läg-
ren ger goda möjligheter för studerande och 
professionella inom branschen att förkovra sig.
Närmare upplysningar om de öppna lägren: 
VAU, Tuomas Törrönen, tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi, tfn 050 408 61 52.

Veikkaus verkställande direktör Risto Niemi-
nen önskar att den finländska idrotten ska 
använda sina resurser mer effektivt. detta 
gäller även handikappidrotten som är bero-
ende av tipsmedel. Till handikappidrottens 
och hela finländska motions- och idrottsfäl-
tets lycka stödjer staten olika sektorer med 
medel som fås genom tipsvinst. Handikappi-
drott och -motion är på grund av externa små 
inkomster en institution som särskilt är bero-
ende av tipsmedel.
–Olika ekonomiska anknytningar utökar gi-
vetvis möjligheterna, men i dem kan också 
dölja sig negativa drag. Ekonomiska resurser 
kan koncentreras i alltför hög grad på såda-
na mål som väcker mest utomstående upp-
märksamhet, säger Nieminen.
–Att utveckla en balanserad verksamhet kan 
ibland vara lättare i organisationer som inte 
i alltför hög grad är beroende av så kallade 
kommersiella medel, fortsätter han.
Veikkaus avkastning växer fortgående, men 
den försvagade ekonomiska situationen i 
samhället kan leda till att statsmakten kom-
mer in med krav på ändrad utdelning av tips-
medel.
–Man kan kanske säga att handikappidrot-

ten tål detta hot om mindre bidrag lite bättre 
än andra sektorer. Till handikappidrotten an-
knyter fler sociala dimensioner än till många 
andra sektorer som får bidrag, bedömer Nie-
minen.

”För saken, inte för intressebevakningen”
–Alla som verkar inom organisationsarbete 
måste lära sig att man verkar för saken, inte 
för intressebevakningen. En intressebevak-
ning leder alltid i sådana fall till att i stället för 
att tänka på det allmänna intresset så delar 
man ut potten, d.v.s. bevakar man den egna 
gruppens intressen. Sådant leder alltid till då-
ligt resultat.
Nieminen upprepar en fras som vi hört utta-
las av alla Humu-personer (Huippu-urheilun 
muutosryhmä, ändringsgruppen för eliti-
drott): Verksamhetskoncepten för idrotten 
måste ändras, vilket medför att även stuktu-
rerna för idrotten förändras.
 När man ändrar på strukturerna placerar 
man bara de där byggnadsställningarna i an-
nan ordning, utan att nödvändigtvis uppnå 
något med förändringen. den enda rätta vä-
gen till en lösning är att arbeta horisontellt; 
mellan olika grenar, mellan olika tränare, mel-

Verksamheten i sportklubbarna Sporttisker-
hot riktar sig till barn och ungdomar med sär-
skilda behov. Verksamheten i sportklubbar-
na, som för närvarande verkar på över trettio 
orter runt om i landet, ställer inga större krav 
på deltagarna. Klubbarnas historia, storlek 
och namn varierar i viss mån, men gemen-
samt för alla klubbar är samma grundläggan-
de verksamhetsidé: Att möjliggöra motions-
glädje för alla barn utgående från deras egna 
förutsättningar.
Porin Sporttiskerho inledde sin verksamhet 
2003 under namnet Futuurikerho. Anna Setä-
lä, som har verkat som instruktör för klubben 
i närmare fem år, fann sin väg till klubben via 
sina studier.
– Jag studerade till fysioterapeut vid yrkes-
högskolan Satakunnan ammattikorkeakoulu 
och i början av studierna hörde ett besök till 
klubben till skolans motionskurs. Mina erfa-
renheter av besöket var mycket positiva och 

jag blev såld på en gång av barnens entusi-
asm, berättar Anna.
För närvarande deltar 25 barn och ungdo-
mar varje vecka i sportklubbens verksamhet 
i Björneborg. det finns fyra grupper med del-
tagare allt från tre år till vuxen ålder. Klubbens 
utveckling till dags dato har varit en riktig 
framgångsberättelse. Verksamheten började 
nämligen med en grupp på fyra barn.

Storleken är inte alltid avgörande
Ledaren och instruktören för sportklubben i 
Lovisa Mikaela Skogberg har deltagit i verk-
samheten under alla de tre år som klubben 
har verkat. I klubben motionerar för närva-
rande fyra till sex barn i veckan. Trots att klub-
ben till sitt deltagarantal är liten, betyder den 
mycket för deltagarna.
– den bästa respons jag fått som instruktör 
för klubben var exempelvis då föräldrarna till 
en klubbmedlem kunde notera att deras dot-

ter tack vare verksamheten i klubben hade 
lärt sig att på egen hand ställa sig upp och stå 
med hjälp av stöd. Eller att en klubbmedlem 
hellre kommer till klubben för att röra på sig 
än att bege sig iväg och rida, berättar Skog-
berg.
Skogberg arbetar som motionsinstruktör vid 
Lovisa stad och upplever att hon även yr-
kesmässigt får ut mycket av verksamheten i 
sportklubben.
– Att leda sport- eller motionsklubben lär mig 
varje gång tolerans och gör mig till en bättre 
instruktör i och med att jag måste fundera på 
anpassningar och tillämpningar som passar 
alla.
Närmare information om verksamheten i 
sportklubbarna, bildandet av nya klubbar 
och om stödfunktioner som VAU erbjuder 
finns på VAU:s webbtjänst på adressen www.
vammaisurheilu.fi/fin/lapset_ja_nuoret/
sporttiklubi/sporttiskerhot.

Lägersommar 2012 öppen för alla

Pengarna ut ur strukturerna

Sportklubbarna Sporttiskerhot – erbjuder alla och envar motionsglädje 
och platser att lära sig nytt!

lan olika verksamhetsledare. det är det som 
är en förändring i verksamhetskoncepten.

BiLD: HLU
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Maija	Järvelä	voitti	toisen	kerran	peräkkäin	ampumahiihdon	maailmancupin	kokonaiskilpailun.	Järvelä	varmisti	voitton-
sa	maailmancupin	päätöskilpailussa	Vuokatissa.	Maastohiihdon	maailmancupissa	Järvelä	oli	kolmas.	Ilkka	Tuomisto	si-
joittui	miesten	maastohiihdon	maailmancupissa	viidenneksi.
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VAU:n uutisia 

Liikuntavastaava-
verkostolle  
uusia ideoita
VAU järjesti alkuvuoden aikana jäsenyhdistystensä liikuntavas-
taaville ja liikunnasta kiinnostuneille liikuntavastaavakoulutus-
ta neljällä paikkakunnalla. Koulutuskiertue alkoi Kuopiosta ja 
kulki Tampereen ja Helsingin kautta Rovaniemelle. Kaiken kaik-
kiaan koulutuksiin osallistui noin 70 liikuntavastaava eri VAU:n 
jäsenyhdistyksistä.
– Koulutuksiin osallistuneet olivat innostuneita ja aktiivisia 
toimijoita, joille liikunta on oman kunnon ylläpitämisen lisäk-
si myös työkalu muiden aktivoimiseen. Yhdistyksissä on hyvin 
monenlaista liikuntatoimintaa, eikä yhtä ainoaa toimintatapaa 
ole olemassa, kertoo kouluttajana toiminut Marko Suhonen.
– Erilaiset toimijat toivat koulutuksiin hyviä näkökulmia ja ide-
oita sekä toimintamalleja vertaisohjaajana toimimiseen. Ver-
taisuus on vahva voimavara VAU:n jäsenyhdistyksissä ja sen 
tukeminen on yksi liikuntavastaavakoulutusten tavoitteista, 
jatkaa Suhonen.
Koulutuskiertue päättyi maaliskuussa Rovaniemelle, jossa kou-
lutukseen osallistui 15 liikuntavastaavaa pisimmillään yli 300 
kilometrin päästä.
– Pohjoinen alue on selvästi aktivoitunut ja toimintaa on jär-
jestetty uusilla paikkakunnilla, kertoo VAU:n pohjoisen alueen 
aluetoiminnan suunnittelija Jarno Saapunki.

Harrasteliikunnan 
ohjausryhmä
VAU:n hallitus vahvisti tänä vuonna uuden harrasteliikunnan 
ohjausryhmän antamaan tukea ja suuntaa harrasteliikunnan ja 
aluetoiminnan toimintaan. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi va-
littiin VAU:n hallituksen jäsen Minna Kejonen, jolla on pitkä ko-
kemus niin paikallisesta kuin valtakunnallisestakin toiminnasta. 
Ohjausryhmän muina jäseninä ovat Toni Piispanen Liikuntatie-
teellisestä seurasta, Sari Kivimäki Kunnossa Kaiken Ikää -ohjel-
masta sekä Varpu Kamppinen Invalidiliiton liittovaltuustosta ja 
VAU:n valtuustosta. Ohjausryhmä koostuu kokonaisuudessaan 
osaavista yhteistyötahoista ja antaa hyvän verkoston harrastelii-
kunnan ja aluetoiminnan kehittämiselle. Ohjausryhmän sihteeri-
nä toimii VAU:n toimialapäällikkö Teemu Lakkasuo.

BOCCIA
VUODEN 2013 SM-KILPAILUJEN HAKU
Boccian lajijaosto julisti kokouksessaan 10. helmikuuta 2012 
haettaviksi vuoden 2013 boccian SM-kilpailut. Järjestettävinä 
ovat sisä- ja ulkokenttien joukkue-, pari- ja henkilökohtaiset 
kilpailut. Kirjalliset hakemukset tulee lähettää 31. elokuuta 
2012 mennessä: Marko Yli-Kleemola, Koivulankatu 16, 26200 
Rauma tai markoyk@gmail.com.

SÄÄNTÖMUUTOKSIA
Sääntöihin tulee sanktio matkapuhelinten käytöstä kilpailun 
aikana. Puhelimet on pidettävä kilpailupaikalla joko äänet-
töminä tai suljettuina. Kännykän käytöstä kilpailutilanteessa 
pelaaja saa huomautuksen ja vastustajalle tulee yksi hyvitys-
piste. Tuomaritehtävissä olevan pelaajan kännykän käytöstä 
saa seuraavan pelin vastustaja yhden hyvityspisteen. Sääntö 
astuu voimaan heti.
Rankingsääntöä on täsmennetty seuraavalla lisäyksellä: Ran-
kingpisteisiin oikeuttavia kilpailuja ovat VAU:n jäsenyhdistys-
ten järjestämät ja vuoden tapahtumakalenterissa mainitut 
kilpailut, jotka ovat kaikille avoimet ja niihin ei ole osanotta-

Henkilöstömuutoksia 
VAU:ssa

VAU:N LAJIUUTISET

Aluetoiminnan suunnittelija Petri Räbinä jää vuodeksi vuo-
rotteluvapaalle 2. toukokuuta 2012 lähtien. Räbinän tehtäviä 
hoitaa vuorotteluvapaan ajan Anu Hämäläinen, puh. 050 596 
5014, anu.hamalainen@vammaisurheilu.fi.
Jarno Saapunki aloitti 1.3. puolipäiväisenä aluetoiminnan 
suunnittelijana Rovaniemellä.

jamäärän rajoitusta.
Tulevan vuoden tapahtumakalenteriin jäsenyhdistyksiä pyy-
detään ilmoittamaan järjestettävät kilpailut 31. lokakuu-
ta 2012 mennessä: Marko Yli-Kleemola, Koivulankatu 16, 
26200 Rauma tai markoyk@gmail.com.

GOLF
ERITYISGOLFAAJILLE  
KAIKILLE AVOIMIA LEIREJÄ
Suomen Golfliitto on uudistanut erityisgolftoimintaansa. Toi-
mintaa varten on palkattu myös uusi liittovalmentaja Reima 
Kaija. Erityisgolfaajille suunnattu leiritoiminta tulee jatkos-
sa keskittymään liittovalmennettaville järjestettäviin leireihin 
sekä kaikille avoimiin leireihin, joita järjestetään tänä vuon-
na kaksi. Kaikille avoimien leirien ajankohdat ovat 9.–10. 
kesäkuuta ja 3.–4. elokuuta. Leiripaikat varmistuvat myö-
hemmin. Näille leireille voi tulla kuka vain aiemmasta koke-
muksesta tai lajin harrastamisesta riippumatta.
Lisätiedot leireistä: Golfliiton projektikoordinaattori Aarni 
Nordqvist, aarni.nordqvist@golf.fi, puh. 040 539 5903.
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VAMMAISURHEILU JA 
-LIIKUNTA -LEHTI 
Vammaisurheilun ja -liikunnan erikoislehti 
jäsenhintaan 20 euroa/vuosi.
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, toimis-
to@vammaisurheilu.fi, www.vammaisur-
heilu.fi

SOVELTAVAN LIIKUNNAN  
APUVÄLINEET -KIRJA
Soveltavan liikunnan apuvälineet -kirjaan 
on koottu keskeisimmät liikuntavälineet ja 
niiden käyttötarkoitukset esimerkein. Kun 
välineet ovat tuttuja, voi niiden käytöstä tul-
la luonteva osa liikuntaharrastusta. Kirjan 
kirjoittajat ovat soveltavan liikunnan asian-
tuntijoita.
Hinta: VAU:n jäsenille 6 euroa, muille 10 eu-
roa (+ toimituskulut 5 euroa).
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, toimis-
to@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 kuljetuspalveluja 
päästäksesi liikuntapaikalle? Oletko eksynyt 
vammaispalvelulain sokkeloihin?
Liikun ja kuntoilen -opas rohkaisee mukaan 
liikkumaan. Oppaaseen on etsitty selkokie-
listä tietoa siitä miten tasa-arvoinen harras-
taminen on mahdollista, vammasta huoli-
matta. Liikun ja kuntoilen -opas rohkaisee 
sosiaali-, terveydenhuolto- ja liikunta-alan 
viranomaisia yhteistyöhön – kuntalaisten 
parhaaksi. Opas avaa liikunnanharrastajal-
le kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä 

vakuutusyhtiöiden rahoituskiemuroita.
Hinta: VAU:n jäsenille 4 euroa, muille 6 eu-
roa (+ toimituskulut 5 euroa).
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, toimis-
to@vammaisurheilu.fi

PALKINTOJA JÄSENETUHINTAAN
VAU ja Palkintotukku Oy ovat yhdessä suun-
nitelleet palkintokokoelman, jossa palkin-
not on yksilöity VAU:n omiksi tuotteiksi 
VAU:n logoa käyttäen.
1) Mitali D30, Hinta: 2,60 euroa/kpl, sisältä-
en 20 kaiverrusmerkkiä.
2) Numeropatsaat 1/2/3, Hinta: 5,70 eu-
roa/kpl, sisältäen kaiverruksen.
3) Pokaali 11870, Hinta: 44 euroa/3 pokaa-
lin setti, sisältäen laattakaiverrukset.
Toimituskulut: mitalit enintään 40 kpl: 
7 euroa/lähetys, muut tuotteet ja mitalit yli 
40 kpl: 14 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 (+ postitusku-
lut 15 euroa), muille 380 euroa (+ toimitus-
kulut 15 euroa).
Tilaukset: VAU, Harri Lindblom, puh. 044 361 
7353, harri.lindblom@vammaisurheilu.fi.

ALENNUKSIA TEVELLASTA
Tevella Oy:n normaalihintaisista tuotteista 
-10% alennus – ei koske säästö- ja nettohin-
taisia tuotteita (VAU:n jäsenyys mainittava 
tilattaessa).
Tilaukset: Tevella, puh. (03) 380 5300, www.
tevella.fi.

ALENNUKSIA I-PUODISTA
i-puodin kaikki kuuma-/kylmätuotteet tou-
kokuun 2012 loppuun asti -25%, muut tuot-
teet -10 %. Tilaukset: Tarja Pohjonen, puh. 
050 352 4531, tarja.pohjonen@invalidiliitto.
fi, www.i-puoti.fi.

EDULLISIA MAJOITUSHINTOJA 
ScANDIcISTA
VAU:n sporttisopimuksella Scandicissa ma-
joittuu edullisesti. Sporttihinnan voi vara-
ta aina, kun hotellissa on vapaita huonei-
ta. Varaus tulee tehdä osoitteessa www.
scandichotels.fi VAU:n asiakasnumerolla 
(D000026745) kohdassa varauskoodi.

TEOSTO JA GRAMEx -SOPIMUS
SLU on solminut Teoston ja Gramexin kans-
sa sopimuksen järjestäytyneessä liikunta-
toiminnassa julkisesti esitettävän musiikin 
tekijänoikeuskorvausten hoitamisesta.  So-
pimuksen sisältö kattaa myös kaikki VAU:n 
jäsenet. Musiikin julkinen esittäminen 
järjestäytyneen liikuntatoiminnan osal-
ta on vapaata. Sopimukset ovat voimas-
sa 31.12.2012 asti. Kaikesta tallentamises-
ta pitää sopia erikseen Teoston 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 ottaa 
omaan käyttöön. 
Hinta: VAU:n jäsenille 10 euroa, muille 12 
euroa (+ toimituskulut 5 euroa).
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, 
toimisto@vammaisurheilu.fi

KEILAILU
VUODEN 2013 KILPAILUJEN HAKU
Keilacup 
Kevätkausi 2013: neljä osakilpailua (tammi-, helmi-, maalis- ja 
huhtikuu)
Syyskausi 2013: neljä osakilpailua  (syys-, loka-, marras- ja joulu-
kuu)
SM-kilpailut 
Maaliskuu 2013: SM-joukkue (+ maaliskuun cup) 
Toukokuu 2013: henkilökohtainen ja parien SM
Hakemukset toimitettava  lajikoordinaattori Anu Hämäläiselle 
os. Minna Canthin katu 4 c, 70100 Kuopio tai anu.hamalainen@
vammaisurheilu.fi.  Hakuaika päättyy 12. elokuuta 2012. 

PYÖRÄTUOLITANSSI
KOULUTUKSIA JA LEIREJÄ
Suomen pyörätuolitanssiliitto järjestää touko-kesäkuussa Por-
voon Kokonhallilla pyörätuolitanssinopettaja -koulutusleirin, 
pyörätuolitanssituomari -koulutusleirin ja pyörätuolitanssileirin.

5.–6.5. Miten tullaan pyörätuolitanssinopettajaksi? -koulu-
tusleiri, tanssinopettajille ja -ohjaajille. 
Opettajina Konstantin Vasilyev  ja Nina Andreeva.
19.–20.5. Miten tullaan pyörätuolitanssituomariksi? 
-koulutusleiri, tanssinopettajille. Opettajana corrie van 
Hugten (IPC).
8.–10.6. Pyörätuolitanssileiri 
Opettajina Lucienne Swinnen ja Mij Ang chen.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: tanssitaan@luukku.com tai 
puh. 045 3242 100.
Lisätiedot tapahtumista: www.pyoratuolitanssi.fi.

YLEISURHEILU
KESÄN SM-KILPAILUT AIKAISTUIVAT VIIKOLLA
Yleisurheilun SM-kilpailut järjestetään Iisalmessa aikaisemmas-
ta tiedosta poiketen 28.–29. heinäkuuta 2012. Alun perin SM-
kilpailut oli suunniteltu järjestettäväksi 4.–5. elokuuta. Kilpailuja 
aikaistettiin viikolla, jotta mahdollisimman moni Lontoon para-
lympialaisiin osallistuva yleisurheilija pääsisi mukaan. Varsinainen 
kilpailukutsu julkaistaan Vammaisurheilu & -liikunta -lehden seu-
raavassa numerossa, joka ilmestyy 27.6.
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Timo Pelkonen
aluetoiminnan suunnittelija 
(läntinen alue)
(toimivapaalla 1.1.2012–
31.12.2013)

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

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, 
(vuorotteluvapaalla 2.5.2012–
22.4.2013)

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

Jarno Saapunki
aluetoiminnan suunnittelija 
(pohjoinen alue)
puh. 040 737 5882
jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi
- pohjoisen alueen     
  harrasteliikunnan ja 
  aluetoiminnan suunnittelu
- tapahtumien suunnittelu ja 
  toteutus
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KILPAILUKUTSUJA

BOccIA

WILLIMIES-BOccIA (JOUKKUE)
Etelä-Saimaan Invalidit ry järjestää avoimen Willimies-Boccia -jouk-
kuekilpailun 19. toukokuuta 2012 klo 10.00 Lappeenrannassa, 
Sammonlahden liikuntahallissa (Ruskolahdenkatu 7). Luokkien 1–3 
pelaajien hyvityspisteet ovat käytössä.
Osallistumismaksu: 15 euroa/joukkue, maksetaan 9.5. mennessä 
Etelä-Saimaan Invalidit ry:n tilille SHB 313130-1208008.
Ilmoittautumiset 9.5. mennessä: Etelä-Saimaan Invalidit ry, Mikon-
saarentie 15, 53300 Lappeenranta, puh. 0400 987 346/Päivi Huhti-
niemi tai paivi.huhtiniemi@esitsto.inet.fi tai Marjatta Hirvikallio, puh. 
040 776 6388.
Lisätiedot: Etelä-Saimaan Invalidit ry, Marjatta Hirvikallio, puh. 040 
776 6388. Omat pallot mukaan. Puffetti ja arpajaiset.
Majoitusvaraukset: Loma- ja kokoushotelli Marjola, puh. (05) 452 
4160.

Ix VILPPULA-BOccIA (HENK. KOHT.)
Mäntän Seudun Invalidit ry järjestää kaikille avoimen henkilökohtai-
sen IX Vilppula-Boccia -kilpailun 9. kesäkuuta 2012 klo 9.00 Vilppu-
lan urheilukentällä (Hopunmäentie 15).
Sarjat: Luokat 1–3 (naiset+miehet), naiset, yleinen ja seniorit 
(naiset+miehet). Seniorien ja luokkien 1–3 sarjoissa pelaajilla on käy-
tössä SM-sääntöjen mukaiset hyvityspisteet. Jos seniorien sarjaan il-
moittautuu alle kahdeksan kilpailijaa, jaetaan pelaajat sukupuolen 
mukaan naisten sarjaan ja yleiseen sarjaan.
Osallistumismaksu: 10 euroa/hlö, maksetaan Mäntän Seudun Inva-
lidit ry:n tilille FI67 5521 0740 0128 76.
Ilmoittautumiset 6.6. mennessä: Pertti Gustafsson, Hallituskatu 13 
A 6, 35800 Mänttä, puh. 050 919 2209 tai onerva.uuttera@nic.fi.
Kahvio ja makkaranpaistoa. Omat pallot mukaan.

KYRÖNMAA-BOccIA (PARI)
Kyrönmaan Invalidit ry järjestää avoimet paribocciakilpailut 
30. kesäkuuta 2012 klo 9.00 Isonkyrön urheilukentällä.
Sarjat: Luokat 1–3, naiset, yleinen ja seniorit.
Osallistumismaksu: 14 euroa/pari, maksetaan Kyrönmaan Invalidi-
en tilille 472710-215022.
Ilmoittautumiset 27.6. mennessä: Eeva Ollila, puh. 040 357 1420.
Lisätiedot: Sauli Kujala, puh. 040 513 9631. Omat pallot mukaan.

I KEURUU-BOccIA (PARI)
Keuruun Eläkkeensaajat ry järjestää avoimen ulkopallojen pariboc-
ciakilpailun 7. heinäkuuta 2012 klo 9.00 Keuruun vanhalla urheilu-
kentällä (Einari Vuorelantie 4–6).
Sarjat: yleinen ja naiset (hyvityspisteet eivät käytössä).
Osallistumismaksu: 14 euroa/pari, maksetaan Keuruun Eläkkeen-
saajat ry:n tilille OP 476210-220523.
Ilmoittautumiset 2.7. mennessä ja lisätiedot: Sirkka Koskelainen, 
puh. 040 579 4423. Kahvio, makkaraa, arpoja ym. Omat pallot mu-
kaan.

ULKOKENTTIEN SM-KILPAILUT  
(HENK. KOHT., PARI, JOUKKUE)
Etelä-Saimaan Invalidit ry järjestää boccian ulkokenttien SM-kilpai-
lut henkilökohtaisessa, parien ja joukkueiden sarjoissa 12.–15. hei-
näkuuta 2012 Lappeenrannan kisapuiston tekonurmikentällä (Kisa-
katu 9).
Joukkuekilpailu torstaina 12.7. klo 14.00. Parikilpailu perjantaina 
13.7. klo 14.00. Henkilökohtainen kilpailu lauantaina 14.7. klo 14.00. 
Sunnuntaina 15.7. pelit aloitetaan klo 9.00. Osanottovarmistukset 
kuhunkin kilpailuun alkavat klo 13.00. Varmistuksen yhteydessä on 
ilmoitettava mihin luokkaan joukkueen/parin pelaajat kuuluvat hy-
vityspisteiden merkitsemistä varten.

Sarjat: joukkue- ja parikilpailussa: naiset, yleinen ja luokat 1–3. Luok-
kaan 1–3 kuuluvien ei tarvitse kuulua samaan yhdistykseen. Hyvitys-
pistejärjestelmä käytössä.
Henkilökohtaisessa kilpailussa: kouru/1-luokka, luokat 2–3, naiset, 
yleinen ja seniorit. Kilpailussa käytössä säännöissä mainitut hyvitys-
pisteet. Kilpailuissa pelataan A-finaali (voittaja Suomen mestari) ja B-
finaali.
Osallistumismaksu: 15 euroa/henkilö, 16 euroa/pari ja 21 euroa/
joukkue, maksetaan Etelä-Saimaan Invalidit ry:n tilille SHB 313130-
1208008.
Ilmoittautumiset 21.6. mennessä: Etelä-Saimaan Invalidit ry, Mar-
jatta Hirvikallio, puh. 040 776 6388, marjatta.hirvikallio@saunalahti.fi. 
Ottelujärjestys arvotaan ilmoittautumisen jälkeen.
Lisätiedot: Marjatta Hirvikallio. puh. 040 776 6388, luokitus: Marko 
Yli-Kleemola, puh. 045 1265 974. Omat pallot mukaan. Kilpailualu-
eella kahvio ja mahdollisuus ruokailuun.

JOUSIAMMUNTA

JOUSIAMMUNNAN ULKORATOJEN SM-KILPAILUT
Vammaisjousiammunnan ulkoratojen SM-kilpailut järjestetään 28. 
heinäkuuta 2012 Turussa. Harjoitusammunta alkaa klo 11.00 ja kil-
pailu klo 11.45.
Kilpailuissa ammutaan 70 metrin etäisyydeltä. Finaalit järjestetään 
luokissa, joissa on neljä tai useampia osallistujia.
Ilmoittautumiset 22.7. mennessä ja lisätiedot: Keijo Kallunki, puh. 
0400 456 109, keijo.kallunki@elisanet.fi.

KEILAILU

KEILAILUN SM-KILPAILUT  
(HENK.KOHT., PARI)
Vantaan Keilailuliitto ry järjestää keilailun henkilökohtaiset ja parien 
SM-kilpailut 19.–20. toukokuuta 2011 Vantaalla, Tikkurilan keilahal-
lissa (Läntinen Valkoisenlähteentie 52). 
Kilpailut alkavat molempina päivinä klo 11.00. Lauantaina kilpailevat 
näkövammaiset sekä elinsiirron saaneet ja dialyysipotilaat ja sunnun-
taina kehitysvammaiset. Ensin heitetään luokkien alkukilpailut (6 sar-
jaa) ja sen jälkeen finaalipelit SM-kilpailusääntöjen mukaisesti.
Henkilökohtaisen kilpailun sarjat: Näkövammaiset: miehet ja nai-
set B1, B2, B3 ja B4. Kehitysvammaiset: miehet ja naiset yleinen ja alle 
19-v tytöt ja pojat sekä Unified-parikilpailu. Elinsiirron saaneet ja dia-
lyysipotilaat: miehet ja naiset yleinen.
Parikilpailu heitetään alkukilpailun yhteydessä (6+6 sarjaa). Parit on 
muodostettava yhdistyksittäin.
Osallistumismaksu: 24 euroa/keilaaja, maksetaan 4.5. mennessä 
Vantaan Keilailuliiton tilille FI64 4055 1340 0006 64. Kirjoita viestiosi-
oon keilaajan nimi, sarja ja yhdistys/seura.
Ilmoittautumiset 4.5. mennessä: Tikkurilan keilahalli, Urheilutalo 
Läntinen Valkoisenlähteentie 52, 01300 Vantaa tai tikkurilan.
keilahalli@kolumbus.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava: 
sarja, jossa heittää sekä tarvittaessa parikilpailun parit ja Unified-pa-
rit.
Kilpailupaikalla on mahdollisuus ruokailla hintaan 8,90 euroa/hlö. Il-
moita myös ruokailijoiden määrä ja nimet ilmoittautumisen yhtey-
dessä. Ruokailun maksu keilahallilla. 

LENTOPALLO

ISTUMALENTOPALLON III METROPOLITAN OPEN 
BEAcH 2012
HIY Helsinki järjestää istumalentopallon 3. kansainvälisen Metropo-
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litan Open Beach Volley -turnauksen 30. kesäkuuta 2012 klo 10.00 
alkaen Helsingissä, Hevossalmen lomakylässä (Vuorilahdentie 7). Pe-
limuotona turnauksessa on 2 vs 2. Turnauksessa ei noudateta vam-
maluokittelua. Sekajoukkueet ovat mahdollisia.
Osallistumismaksu: 40 euroa/joukkue, maksetaan ilmoittautumi-
sen yhteydessä. Osallistumismaksuun sisältyy parhaiden joukkuei-
den palkinnot, lounas ja sauna.
Ilmoittautumiset 15.6. mennessä ja lisätiedot: Sampsa Söderholm, 
puh. 040 728 7840, sampsa.soderholm@espatent.fi.
Otteluohjelma tiedotetaan joukkueille n. viikkoa ennen turnausta ja 
lisätään istumalentopallo.info -sivuille. Kilpailupaikalla kahvio.

ISTUMALENTOPALLON 16. RAUTAVAARA BEAcH 
VOLLEY
Rautavaaran Invalidit ry:n istumalentopalloilijat ja Rautavaaran Rai-
kun lentopalloilijat järjestävät 16. Rautavaara Beach Volley -turnauk-
sen 14. heinäkuuta 2012 Rautavaaran monitoimitalon ulkokentillä. 
Turnaus on samalla kesän 1. SM-osaturnaus.
Turnauksessa on miesten ja naisten sarjat. Pelit alkavat lauantaina klo 
10.00 tai klo 11.00 joukkueiden määrästä riippuen. Turnauksessa ei 
noudateta vammaluokittelua. Turnauksessa noudatetaan kotimaisia 
istuma-beachin sääntöjä.
Osallistumismaksu: 40 euroa/joukkue. Maksu suoritetaan kilpailu-
paikalla ilmoittautumisen vahvistamisen yhteydessä.
Ilmoittautumiset 1.7. mennessä ja lisätiedot: Pauli Hakkarainen, 
pauli.hakkarainen@rautavaara.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee 
antaa seuraavat tiedot: Joukkueen nimi, pelaajaluettelo sekä yhteys-
tiedot (nimi, puhelin, sähköposti).

ISTUMALENTOPALLON 20. MARJOLA BEAcH  
VOLLEY -JUHLATURNAUS
Etelä-Saimaan Invalidit ry:n istumalentopalloilijat/ESI-Team järjestää 
istumalentopallon 20. Marjola Beach Volley -juhlaturnauksen 28.–
29. heinäkuuta 2012 Lappeenrannassa, Loma- ja kurssikeskus Mar-
jolassa. Pelit pelataan lauantaina 28.7. klo 12.00–18.00 ja sunnuntai-
na 29.7. klo 9.00–14.00.
Sarjat: miehet A, miehet B ja naiset.
Osallistumismaksu: 40 euroa/joukkue. Maksu suoritetaan kilpailu-
paikalla ilmoittautumisen vahvistamisen yhteydessä.
Ilmoittautumiset 15.7. mennessä: osoitteeseen ossi.pulli(at)kymp.
net. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee antaa seuraavat tiedot: Jouk-
kueen nimi, pelaajaluettelo sekä yhteystiedot (nimi, puhelin, sähkö-
posti). Turnaukseen voidaan ottaa enintään 24 joukkuetta.

RATSASTUS

VAMMAISRATSASTUSKILPAILUT
Ratsastusseura Varsa järjestää vammaisratsastuskilpailut 13. touko-
kuuta 2012 klo 10.00 alkaen Huittisten Ratsastuskeskuksessa. Kilpai-
lukanslia aukeaa klo 9.00 ja sulkeutuu tunti kilpailujen päättymisen 
jälkeen. Samana päivänä järjestetään myös vammaisratsastuksen kil-
pailuharjoitukset, jotka ovat SRL:n vammaisratsastuksen kilpailuhar-
joitus-cupin kolmas osakilpailu.
Tarkemmat tiedot kilpailusäännöistä ja lainahevoskäytännöistä löy-
tyvät VAU:n verkkopalvelusta 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, ohjel-
ma 43, 2006.
Osallistumismaksu: 15 euroa/luokka + 2 euron starttimaksu/luokka 
sekä hevosvuokra 10 euroa/luokka, maksetaan kilpailukansliaan kil-
pailupäivänä. Mikäli ratsastaja tarvitsee lainahevosen, hän huolehtii 
hevosen vuosimaksusta itse. 
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 muka-
naan. Kilpailupaikalla on puffetti ja maksullinen ruokailumahdolli-
suus.

VAMMAISRATSASTUKSEN KILPAILUHARJOITUKSET
Ratsastusseura Varsa järjestää vammaisratsastuksen kilpailuhar-
joitukset 13. toukokuuta 2012 klo 10.00 alkaen Huittisten Ratsas-
tuskeskuksessa. Kilpailukanslia aukeaa klo 9.00 ja sulkeutuu tunti 
kilpailujen päättymisen jälkeen. Kilpailuharjoitukset ovat SRL:n vam-
maisratsastuksen 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, 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: Ryhmä IV ohjelma 40, 2006, Luokka 12: Ryh-
mä III ja IV, henkilökohtainen ohjelma 2010. Luokat 1–6 ovat avoimia 
kehitysvammaisille, luokat 7–12 kaikille vammaisratsastajille.
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@huittisten-
ratsastuskeskus.fi.
Huittisten Ratsastuskeskuksessa on majoitusmahdollisuus (sis. aa-
mupalan). Tiedustelut ja varaukset: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. 
(02) 567 797. Kilpailupaikalla on puffetti ja maksullinen ruokailumah-
dollisuus. Jos ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avus-
taja mukanaan.
Perjantaina ja lauantaina 11.–12. toukokuuta järjestetään valmen-
nusleiri halukkaille. Ilmoittautumiset Huittisten Ratsastuskeskuk-
seen, puh. (02) 567 797, toimisto@huittistenratsastuskeskus.fi.

SOKKOPINGIS

HARRASTAJIEN KESÄKILPAILUT
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää sokkopingiksen 
kesäkilpailut 2. kesäkuuta 2012 klo 10.00 alkaen Helsingissä, Näkö-
vammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä (Marjaniementie 
74). Kilpailut on suunnattu kaikille sokkopingiksen B-sarjalaisille eli 
aloittelijoille ja harrastajille. Kilpailu on maksuton.
Ilmoittautumiset 27.5. mennessä ja lisätiedot: Mira-Maria Håkans-
son, huiski@iki.fi, puh. 0500 970 050.
Paikalla kisakanttiini.

UINTI

LYHYEN RADAN SM-KILPAILUT
Liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten SM-uinnit järjestetään osana 
5.–8. heinäkuuta 2012 Mäkelänrinteen uintikeskuksessa Helsingissä 
järjestettäviä lyhyen radan (25 m) Suomen mestaruuskilpailuja.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Suomen Uimaliiton internetsivuilla: 
www.uimaliitto.fi/fi/uinti/kilpailut/2012k/lrsm/hss_lrsm.pdf

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

Tulokset ovat myös tilattavissa
kilpailujärjestäjältä tai VAU:n toimistolta.

Lue lisää VAU:n verkkopalvelusta www.vammaisurheilu.fi.
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Lajien yhteyshenkilöt

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

AMPUMAURHEILU
Pirjo Peltola
puh. 040 591 5809
pirjo.peltola
@ampumaurheiluliitto.fi 

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

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

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

GOLF 
Harri Lindblom 
puh. 044 361 7353
harri.lindblom@vammaisuheilu.fi

HIIHTO 
Kimmo Aalto 
puh. 0500 797 758 
kaalto@kopteri.net

ISTUMALENTOPALLO 
Sari Mannersuo   
puh. 044 545 0430 
sari.mannersuo@kymp.net

JALKAPALLO 
Suvi Aho
puh. 0400 933 312
suvi.aho@vammaisurheilu.fi

JOUSIAMMUNTA 
Keijo Kallunki 
puh. 0400 456 109 
keijo.kallunki@elisanet.fi

JUDO 
Ilkka Valtasaari
puh. 044 554 6560 
ilkka.valtasaari@phnet.fi

KEILAILU 
Mauno Sirviö 
puh. 0400 544 178 
sirvio.mauno@kolumbus.fi 

KELKKAJÄÄKIEKKO 
Timo Karko 
puh. 040 501 2919 
timo.karko
@sledgehammers.fi

LENTOPALLO 
Suvi Aho
puh. 0400 933 312
suvi.aho@vammaisurheilu.fi

LUMIKENKÄILY 
Mika Valavuori 
puh. 040 456 0701 
mika.valavuori@kisakallio.fi 

MAALIPALLO 
Hannele Pöysti
puh. 050 517 6151 
hannele.poysti
@vammaisurheilu.fi

MELONTA 
Hilkka Leskinen-Nikander 
puh. 040 568 4997 
hilkka.leskinen-nikander
@hmlliikuntahallit.fi

PURJEHDUS 
Erkka Ikonen 
puh. 044 364 5505 
eikonen@iki.fi

PYÖRÄILY 
Antti Hagqvist 
puh. 0440 111 415 
antti.hagqvist@psliiku.fi

PÖYTÄTENNIS 
Mika Räsänen
mika.rasanen@sptl.fi
puh. 040 594 3043

PYÖRÄTUOLIKORIPALLO 
Mauri Hara
puh. 044 5273 094
mauri.hara@gmail.com 

PYÖRÄTUOLIRUGBY 
Petteri Liski
puh. 0400 436 413
petteri.liski@kotiportti.fi

PYÖRÄTUOLITANSSI 
Pirjo Malmberg-Tarvonen 
pirjomalmbergtarvonen
@luukku.com

RATSASTUS 
Marja Mikola
puh. 045 131 4888 
marja.mikola@pp.nkl.fi

RYTMINEN VOIMISTELU 
Assi Aalto 
puh. 050 305 1885 
assi_aalto@hotmail.com

SALIBANDY
Harry Seidler 
puh. 044 323 9862 
harry.seidler@tikkurila.com 

SHAKKI
Arto Vuorinen
puh. (09) 3960 4006 
arto.vuorinen@nkl.fi

SOKKOPINGIS 
Teemu Ruohonen 
puh. 040 558 0342   
teemu.ruohonen@pp.inet.fi 

SOUTU 
Sami Vehkakoski
puh. (09) 494 965
toimisto@melontajasoutuliitto.fi

SULKAPALLO 
Juhani Pippuri
puh. 050 556 9194
jussi.pippuri@gmail.com

SÄHKÖPYÖRÄTUOLI- 
SALIBANDY
Sanna Kalmari 
puh. 040 703 6614 
sanna.kalmari@kolumbus.fi 

TAITOLUISTELU 
Tanja Töyrylä-Kannisto 
puh. 040 766 9480 
tanjatk@kolumbus.fi

TENNIS 
Teemu Purho 
puh. 040 523 1797
teemu.purho@tennis.fi

UINTI 
Kati Kauhanen 
puh. 044 549 0354 
kati.kauhanen@uimaliitto.fi

VOIMANOSTO 
Jari Laine 
puh. 0400 584 999 
jari.laine@pp6.inet.fi

YLEISURHEILU 
Jukka Lahti 
puh. 045 349 0942
jukka.p.lahti@jyu.fi 

Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry  hallitus
Pekka Hätinen
puheenjohtaja
Hietapellontie 32 B
00730 HELSINKI
hatinen.leppanen@pp.inet.fi 
puh. 040 502 6308

Ringa Ropo
varapuheenjohtaja
Kontiontie 58 H
11120 RIIHIMÄKI
ringa.ropo@
kalustevuokraamo.fi,
puh. 044 047 6220

Allan Pynnönen
Taitoniekantie 13 A 12
40740 JYVÄSKYLÄ
allanpynnonen@gmail.com
puh. 050 323 1435

Virpi Remahl
Pajulahdentie 167
15560 NASTOLA
virpi.remahl@pajulahti.com
puh. 044 775 5350

Asko Räsänen
Pummintie 2 C 15
03600 KARKKILA
puh. 045 235 4755

Harri Ivonen
Välimaankatu 4–8 A 17
33500 TAMPERE

Marko Suhonen
Kivenkatu 6 as 10
50100 MIKKELI
marko.suhonen
@vammaisurheilu.fi
puh. 0400 543 679

Minna Kejonen
Keskikoskentie 17 A
46800 ANJALANKOSKI
minna.kejonen@kymp.net
puh. 040 715 5010

Riikka Juntunen sihteeri, VAU 
riikka.juntunen
@vammaisurheilu.fi 
puh. 0400 340 091
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Kalenteri 2012 touko-kesäkuuE = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat

Toukokuu
2.–4.5. Ampumaurheilun IPc World cup (L) 
Antalya, Turkki
4.–6.5. Jousiammunnan paralympialaisten 
esikilpailut (L) Lontoo, Iso-Britannia
5.5. Tarkkuussuunnistuksen kuntokilpailu 
(E, K, L) Tampere
 IPc World cup (L) Antalya, Turkki
5.–6.5. Miten tullaan pyörätuolitanssin 
opettajaksi? -koulutusleiri Porvoo
6.5. Tarkkuussuunnistuksen Satakunnan 
aluemestaruuskilpailut (E, K, L) Sastamala
6.–8.5. Euroopan soveltavan liikunnan 
EUcAPA-konferenssi Killarney, Irlanti
8.5. Yleisurheilun paralympialaisten 
esikilpailut (L, N) Lontoo, Iso-Britannia
8.–10.5. Golfin Italian Open (L) Varese, Italia
8.–13.5. Pöytätenniksen 9. Slovenian Open 
(L) Lasko, Slovenia
11.–13.5. Boccian PM-kilpailut (L) Reykjavik, 
Islanti
12.5. Ampumaurheilun 6. Timon Laaki 
-kilpailu (L, N) Mikkeli
12.5. Istumalentopallon xxV Tallinna-
turnaus (L) Tallinna, Viro
12.5. Likkojen lenkki (E, K, L, N) Jyväskylä
12.–20.5. Special Olympics Euroopan 
jalkapalloviikko (K)
13.5. Vammaisratsastuskilpailut (E, K, L, N) 
Huittinen
13.5. Vammaisratsastuksen 
kilpailuharjoitukset (E, K, L, N) Huittinen
15.–21.5. Yleisurheilun IAADS MM-
kilpailut (K) Angra do Heroismo, Portugali
16.–17.5. Ratamelonnan IcF MM-kilpailut 
(L) Poznan, Puola
16.-18.5. Maalipallon Treeni-leiri (N) 
Nastola
17.5. Yleisurheilun Daniela Jutzeler 
Memorial -kilpailu (L, N) Pratteln, Sveitsi
17.-20.5. Tarkkuussuunnistuksen EM-
joukkuekilpailut (E, K, L) Falun, Ruotsi
17.–20.5. Maalipallon Malmö Lady 
Intercup (N) Malmö, Ruotsi
17.–20.5. Sokkopingiksen Haninge Open 
(N) Tukholma, Ruotsi
19.5. Willimies-Boccia (joukkue) (L) 
Lappeenranta
19.5. MS-Boccia (pari) (L) Kurikka
19.5. Airiston purjehdus (E, K, L, N) Turku
19.5. Likkojen lenkki (E, K, L, N) Tampere
19.–20.5. Keilailun SM-kilpailut (henk. 
koht., pari) (E, K, N) Vantaa
19.–20.5. Purjehduksen SM-
joukkuekilpailu, 2.4mR (L) Tampere

19.–20.5. Pyöräilyn Lontoo 2012 
-pistekilpailu (L, N) Piacenza, Italia
19.–20.5. Miten tullaan pyörätuolitanssin 
opettajaksi? -koulutusleiri Porvoo 
19.–20.5. Yleisurheilun avoimet Sveitsin 
mestaruuskilpailut (L, N) Nottwil, Sveitsi
20.5. Special Olympics Unified-
katukoristurnaus (K) Helsinki
20.–24.5. Ampumaurheilun avoin 
haulikkoleiri (L) Orimattila
21.–24.5. Special Olympics Euroopan 
golfkisat (K) Bludenz, Itävalta
22.–27.5. Pöytätenniksen Slovakian Open 
(L) Piestany, Slovakia
23.–27.5. Kansainväliset 
ampumaurheilukilpailut (L) Bad Orb, Saksa
25.–27.5. Pyöräilyn maailmancupin 
osakilpailu (L, N) Rooma, Italia
26.5. Kesämäsä-tapahtuma (E, K, L, N) Lahti
26.–27.5. Purjehduksen kevään 
viikonloppukurssi (E, K, L, N) Espoo
26.–27.5. Lohi-uinnit (E, K, L, N) Oulu
28.–31.5. 2nd International congress on 
Science and Nordic Skiing Sotkamo
29.5. Erityisliikunnan Symposio Helsinki
31.5. Paralympiapäivä Helsinki

Kesäkuu
2.6. Sokkopingiksen harrastajien 
kesäkilpailut (N) Helsinki
2.6. Voimanoston B.W.A.D. National 
championships (L) Stoke Mandeville, Iso-
Britannia
4.–6.6. Golfin Handigolf Bornholm 
-kilpailu (K, L) Bornholm, Tanska
4.–8.6. Kaikille avoin KESLI-liikuntaleiri (E, 
K, L, N) Petäjävesi
4.–11.6. Sähköpyörätuolisalibandyn EM-
kilpailut (L) Nastola
5.–8.6. SporttiAction-liikuntaleiri (E, K, L, N) 
Kouvola
6.–8.6. Boccian ulkoratojen SM-kilpailut 
(joukkue) (EKL) Virrat
6.–8.6. Soveltava Sporttileiri (E, K, L, N) 
Imatra
8.–10.6. cP-jalkapallon Development 
Tournament (L) Barcelona, Espanja
8.–10.6. PerheAction-liikuntaleiri (E, K, L, N) 
Kouvola
8.–10.6. Pyörätuolitanssileiri (L) Porvoo
9.6. Ix Vilppula-Boccia (henk. koht.) (L) 
Vilppula
9.–10.6. Purjehduksen 1. ranking-kilpailu, 
2.4mR (L) Heinola

9.–10.6. Sporttiklubin Treeni-
sokkopingisleiri (N) Helsinki
10.6. Jalkapallon erityisryhmien SM-
sarjaturnaus (K, L) Helsinki
10.–14.6. Sporttiklubin Loiskutellen-
uintileiri (E, K, L, N) Kuortane
11.–13.6. Erityisuinnin tekniikkakurssi 
uimaohjaajille Kuortane
11.–14.6. Hämeen Sporttileiri (E, K, L, N) 
Ylöjärvi
11.–15.6. Kaikille avoin liikuntaleiri (E, K, L, 
N) Mikkeli
12.–15.6. Kaikille avoin Sporttis 
-liikuntaleiri (E, K, L, N) Sotkamo
12.–18.6. Yleisurheilun INAS EM-kilpailut 
(K) Gävle, Ruotsi
13.–15.6. Nuori Suomi Sporttileiri (E, K, L, N) 
Siilinjärvi
15.–17.6. Pyöräilyn maailmancupin 
osakilpailu (L, N) Segovia, Espanja
16.6. Haka-Boccia (pari) (L) Harjavalta
16.–17.6. Ampumaurheilun Matin Kisat (L, 
N) Mikkeli
16.–17.6. Ampumaurheilun kansallisen 
trapin SM-kilpailut (L) Siilinjärvi
16.–17.6. Purjehduksen 2. ranking-
kilpailu, 2.4mR (L) Vaasa
18.–20.6. Treeni-boccialeiri (L) Janakkala
18.–21.6. Soveltava Sporttileiri (E, K, L, N) 
Rovaniemi
21.–24.6. Maalipallon Liettuan kv. turnaus 
(N) Trakai, Liettua
24.–27.6. Yleisurheilun IPc EM-kilpailut (L, 
N) Stadskanaal, Hollanti
24.–30.6. Jousiammunnan Stoke 
Mandevillen GP (L) Stoke Mandeville, Iso-
Britannia
27.6.–1.7. European Heart and Lung 
Transplant Games (E) Apeldoorn, Hollanti
28.–29.6. Sataesteetön-purjehduskurssi (E, 
K, L, N) Pori
28.6.–2.7. Special Olympics Euroopan 
7-a-side -jalkapalloturnaus (K) Ballerup, 
Tanska
30.6. Ampumaurheilun compakin SM-
kilpailut (L) Laukaa
30.6. Pyörätuolitanssin Manchester Grand 
Prix (L) Manchester, Iso-Britannia
30.6. Istumalentopallon III Metropolitan 
Open Beach 2012 -turnaus (L) Helsinki
30.6. Käsipyöräilyn avoin SM-maraton (L) 
Rovaniemi
30.6. Kyrönmaa Boccia (pari) (L) Isokyrö
30.6.–1.7. Purjehduksen 3. ranking-
kilpailu, 2.4mR (L) Turku



Maailman kevein 
kokoontaittuva 
pyörätuoli 
Sopur Xenon
Keveimmillään Sopur Xenon painaa vain 
8,4 kg. 

Pyörätuolin saa taitettua kasaan muuta-
massa sekunnissa uuden patentoidun 
järjestelmän ansiosta.

Käytä, käsittele ja kuljeta vaivattomasti

PT-keskus Oy  Koivuhaantie 2-4   01510 Vantaa  p. 020 7912 740  f. 020 7912 759  www.ptkeskus.fi

NOKKAPYÖRÄ 
lisää mahdollisuuksia 
liikkua 

Valitse kahdesta 
vaihtoehdosta:
FreeWheel tai
Lomo 360

UUTUUS!
Taakkateline
FreeWheel-
nokkapyörään




