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

Tuotteet ovat myrkyttömiä ja mikroaaltouunin kestäviä.

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

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

Napakasti paikallaan pysyvä 
Kuuma/kylmähansikas 15 e
nivelvaivoihin ja urheiluvammoihin.

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

Syystarjouksena laajasta kuuma/kylmätuotevalikoimastamme -25	% joulukuun 2012 loppuun asti!  
Kaikista muista tuotteistamme -10	%

                                                

                                                     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
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Vammaisurheilun 
tulevaisuus
Tulevaisuutta on aina vai-
kea ennustaa, mutta suun-
taviivoja voi aina maalailla. 
Vammaisurheilun näkymiä 
voidaan tarkastella kan-
sainvälisestä ja kansallisesta 
perspektiivistä. Vammaisur-
heilun historia on suhteelli-
sen lyhyt ja peilaten sitä esi-
merkiksi paralympialaisten 
voimakkaaseen osanotta-
jamaiden määrän kasvuun 
ja sitä kautta kiristyneeseen 
kilpailuun, uskon vammais-
urheilun suosion laajenevan 
edelleen. Hyvänä osoituk-
sena on myös uusien para-
lympialajien lisääminen niin 
Sotshin 2014 talviparalym-
pialaisiin (lumilautailu) kuin 
Rio de Janeiron 2016 kesä-
paralympialaisiin (melonta 
ja triathlon). Lisää lajeja on 
vielä odottamassa vuoroaan. 

Kansainvälinen Paralympiakomitea on asettanut pitkän tähtäimen tavoitteek-
seen hallinnoimiensa vammaisurheilulajien integroimisen kansainvälisten la-
jiliittojen alaisuuteen. On selvää, että tämä tavoite vaatii aikaa, mutta hyvät 
esimerkit jo integroiduista lajeista antavat uskoa siihen, että tavoitteeseen jos-
sain vaiheessa päästään. Tällä on tietysti vaikutusta myös kansalliseen toimin-
taan. Osa lajeista, kuten maalipallo, ei ole järkevästi integroitavissa lajiliittoon. 
Uskon näiden lajien hiljalleen järjestäytyvän itsenäisiksi lajiliitoiksi pois esimer-
kiksi IBSA:n (Kansainvälinen näkövammaisten urheilujärjestö) holhouksesta. 

Suomalaisessa urheilukentässä keskustelua aiheuttavat Huippu-urheilun 
muutosryhmän suunnitelmat, jotka tulevat muuttamaan olennaisesti suoma-
laisen urheilun ja huippu-urheilun, mukaan lukien vammaisurheilun, toimin-
tatapoja. Urheilijan polun vahvistaminen toimii punaisena lankana ja uskon 
pidemmällä tähtäimellä tämän muutosprosessin vaikuttavan positiivisesti 
suomalaisen huippu-urheilun kansainväliseen menestykseen.     

Lontoon paralympialaisiin on aikaa noin kaksi kuukautta ja nyt voi todeta sen, 
että Pekingiin verrattuna Suomen joukkueen urheilijamäärä kasvaa, naisur-
heilijoita on enemmän ja joukkueen keski-ikä alenee – hyviä tunnuslukuja. 
Virallista mitalitavoitetta ei ole vielä asetettu, mutta on selvää, että Pekingin 
kuuden mitalin saalista lähdetään parantamaan. Tähän on kaikki edellytykset.

Toivotan kaikille lukijoille hyvää kesää ja Lontoon odotusta!

KIMMO MUSTONEN
VALMENNUSPääLLIKKö
SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA
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TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLATeema

Tänä päivänä yhä useampi lajiliit-
to, valmennusryhmä ja urheiluseu-
ra ottaa yhteyttä KIHU:un ja pyytää 
psyykkisen valmennuksen palvelui-
ta. KIHU:n urheilupsykologi Kont-
tinen työskentelee nykyään mm. 
painimaajoukkueen, yleisurheilun 
miesten pikaviestijoukkueen ja Tam-
pereen Tapparan jääkiekkojoukku-
een valmennuksen apuna. Suomalai-
nen urheilu näyttäisi olevan menossa 
siihen suuntaan, että yhteydenottoja 
KIHU:un on odotettavissa jatkossa li-
sää.
Vammaisurheilussa on psyykkisen 
valmentamisen osalta kuljettu sikäli 
kehityksen aallonharjalla, että Kontti-
nen on työskennellyt vammaisjousi-
ampujien ja -alppihiihtäjien kanssa jo 
puolisen vuosikymmentä. Alppihiih-
tomaajoukkue on tosin tuona aika-
na typistynyt yhden urheilijan, Katja 
Saarisen, kokoiseksi.
KIHU:n ja vammaisurheilun välinen 
yhteistyö on ollut laaja-alaista ja tii-
vistä jo pitkään. Yhteistyön taustat 
juontavat nykyiseen Huippu-urhei-
lun muutosryhmän jäseneen Leena 
Paavolaiseen, joka työskenteli en-
sin pitkään KIHU:ssa ja sen jälkeen 

Urheiluvalmennuksen 
keskusteleva tulevaisuus

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta (KIHU) 
tulee ensimmäisenä mieleen tekniset mittaustyökalut, 
videoanalyysit ja välinekehittely. KIHU:ssa tehdään 
kuitenkin urheilupsykologi Niilo Konttisen johdolla 
myös vahvaa työtä psyykkisen valmennuksen parissa, 
ja tästä on myös vammaisurheilu päässyt hyötymään.

Suomen Paralympiakomitean val-
mennuspäällikkönä. Paavolaisen siir-
ryttyä Ampumaurheiluliittoon on 
valmennuspäälliköksi tullut Kimmo 
Mustonen jatkanut hyvää yhteistyö-
tä.
– Kyllä pitkäjänteisyys on ilman muu-
ta sellainen asia, jossa muut lajit ja 
järjestöt voisivat ottaa vammaisur-
heilusta oppia. Paralympiakomitean 
kanssa on päästy siihen, että on koko 
ajan jatkumoa työlle. Pitkäjänteisestä 
työstä vasta saadaan ne parhaat tu-
lokset, Konttinen sanoo.
Toinen oleellinen asia on se, että ur-
heilijoiden ja valmentajien täytyy 
olla tiiviisti sitoutuneita KIHU:n kans-
sa tehtävään yhteistyöhön. KIHU it-
sessään ei voi tuoda mitään valmista 
lajien, valmentajien ja urheilijoiden 
noukittavaksi.
– Eihän me pystytä sanomaan, että 
mitä jonkin lajin pitäisi tehdä. Me 
voimme esittää, että meillä on mah-
dollisuuksia tehdä tämän tyyppisiä 
asioita. Koetteko te, että tästä olisi jo-
tain hyötyä valmennustoiminnassan-
ne, Konttinen selittää.
– Yhteistyö on ihan keskeinen asia. 
Että urheilijat ja valmennus ovat 
vahvasti mukana suunnittelemassa 
ja ideoimassa, millaista se yhteistyö 
voisi olla.

Kokonaisvaltainen ote
Vammaisjousiammunnan osalta 
KIHU on tehnyt laaja-alaisesti tut-
kimustoimintaa, videoanalyysia ja 

psyykkistä valmennusta. Hedelmäl-
listä yhteistyötä on auttanut paljon 
se, että Konttinen tunsi vammais-
jousiammunnan valmentajan Kyös-
ti Laasosen jo 1990-luvun puolelta, 
jolloin he toimivat yhdessä vammat-
tomien jousiammunnan puolella.
KIHU ei enää pariin vuoteen ole teh-
nyt videoanalyysia vammaisjousiam-
munnalle, mutta urheilupsykologi 
Konttinen on pysynyt tiiviisti maa-
joukkueen mukana ja valmistaa ur-
heilijoita nyt Lontoon paralympia-
laisia varten. Mutta mistä Konttisen 
työssä pohjimmiltaan on kysymys?
– Puhun tänä päivänä enemmän ko-
konaisvaltaisesta valmentamisesta 
ja valmentautumisesta. Siihen kuu-
luu mm. taitojen harjaannuttaminen, 
fyysisten ominaisuuksien kehittä-
minen ja myös psyykkisen kilpailu-
valmiuden rakentaminen ja ylläpito. 
Lopputuleman ratkaisee aina se ko-
konaisuus, miten hyvin eri osa-alueet 
on hoidettu.
– Psyykkisen valmennuksen osalta se 
tarkoittaa sitä, että käydään totta kai 
läpi kilpailuun ja harjoitteluun liitty-
viä asioita, mutta jos otetaan esimer-
kiksi vaikka kilpailujännitys, niin ei se 
ole jokin sellainen asia, joka yhtäkkiä 
vain pomppaa esiin kisapäivän aa-
muna. Tavalla tai toisella se juontaa 
aina juurensa johonkin ikään kuin 
alemmille tasoille.
Tässä päästään Konttisen työn yti-
meen. Hän käy urheilijoiden kanssa 
kehityskeskusteluja, joissa pyritään 
löytämään kunkin urheilijan henkilö-
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kohtaiset pullonkaulat.
– Kilpailusuoritus voi olla siitä kiinni, 
että harjoittelu, se päivittäinen teke-
minen, ei ole laadultaan tai määräl-
tään riittävää. Urheilija tietyllä tavalla 
tiedostaa sen ja siitä tulee epävar-
muuden tunne, jonka hän tulkitsee 
kilpailujännitykseksi.
– Yhtälailla se voi olla jokin urheili-
jan siviilielämässä oleva asia, jota ei 
ole ehditty, pystytty tai osattu käsi-
tellä, ja sitten se asia tulee painolasti-
na suoritustilanteeseen. Jos elämäs-
sä on käsittelemättömiä asioita tai 
urheilemisen motivaatioon liittyviä 
juttuja, niin eivät ne sieltä mihinkään 
häviä sillä, että laitetaan kilpailunu-
mero rintaan.

Kanavat auki
Periaatteessa Konttinen ja urheilija 
saattavat siis keskustella pitkät pät-
kät jostain aiheesta, joka ei vaikuta 
mitenkään liittyvän urheilusuorituk-
seen, mutta jonka avaamisella saat-
taa olla ratkaiseva merkitys.
Jokainen urheilija on näin ollen Kont-
tiselle oma erillinen yksityistapauk-
sensa, ja tämä tarkoittaa, että Kontti-

sen on tunnettava urheilija ja heidän 
välillään täytyy vallita molemmin-
puolinen luottamussuhde. Kanavien 
on oltava auki, kuten Konttinen itse 
sanoo. 
Jälleen palataan pitkäjänteisyyteen. 
Konttinen on työskennellyt vam-
maisjousiampujien ja alppihiihtäjä 

Konttisia tarvitaan lisää
KIHU:n urheilupsykologi Niilo Konttinen on nyt jo hyvin työllistet-
ty erilaisten projektien parissa, mutta oletettavissa on, että jatkossa 
yhteistyöpyyntöjä tulee yhä enemmän. Konttisen jo pitkään spar-
raaman ampumaurheilumaajoukkueen vahva olympiamitaliputki 
ja miesten pikaviestijoukkueen hyvähenkinen meininki tuskin ovat 
jääneet huomaamatta suomalaisessa urheilussa.
Konttinen ei voi venyä kaikkialle, joten apuja ja vaihtoehtoja olisi 
hyvä löytyä. Konttinen ei ole ainoa urheilupsykologian asiantuntija 
Suomessa, mutta ei heitä puussakaan kasva.
– Kyllä alan asiantuntijoita Suomessa on, mutta kenttä on aika hajal-
laan. On paljon erilaisia toimijoita, Konttinen sanoo.
– Toimin koordinaattorina Suomen Olympiakomitean alaisessa työ-
ryhmässä, joka parhaillaan suunnittelee, miten saataisiin rakennet-
tua urheilupsykologian verkosto Suomeen, että pystyttäisiin tule-
vaisuudessa vastaamaan kysyntään ja tarpeisiin.

Saarisen kanssa pitkään, ja tuloksia 
alkaa näkyä.
– Varsinkin nyt kun tuntee urheilijat 
pidemmältä ajalta, niin se hyvä kes-
kusteluyhteys auttaa siinä, että hel-
pommin havaitsee sellaisia asioita, 
jotka vaikuttavat suoritustilantee-
seen..

Niilo Konttinen
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Onko vammaisurheilulla 
tulevaisuutta?

Kolumni
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Leikin lapsena kesäolympialaisten aikana veljieni ja naapu-
ruston lasten kanssa olympialaisia. Halusin olla mustaan 
kisa-asuun pukeutunut juoksija Johnny Walker Uudesta-
Seelannista. Pingoin minkä gasellin jaloistani pääsin puiston 
hiekkatiellä ja päihitin kaikki. Minusta ei kuitenkaan tullut 
juoksijaa olympialaisiin, mutta kylläkin ratsastaja paralym-
pialaisiin.

En pysty hevoseni kanssa läheskään kaikkeen ilman apua, 
joten tarvitsen henkilökohtaisen avustajan. Vuosien saatos-
sa avustajan tuntimäärät ovat vain kasvaneet. Entinen ko-
tikuntani myönsi niitä auliisti ja myös tallimatkoihin oli tar-
peeksi matkoja – aina pääsi, kun oli tarve.

Olin onnellisen tietämätön, miten kotikunnan muutos saat-
taa muuttaa päätöksiä myös huonompaan suuntaan: ei ole-
kaan enää tarpeeksi kuljetuspalvelumatkoja, eivätkä avus-
tajatunnit aina riitä. Ei ainakaan silloin, jos kyseessä ovat 
ulkomaan kilpailumatkat tai viikonlopun valmennus koti-
tallin ulkopuolella yöpymisineen. Tällä hetkellä kuljetuspal-
velumatkani eivät riitä mihinkään sosiaaliseen elämään tai 
edes säännöllisiin tallimatkoihin. Valitukset eivät ole Mänt-
sälässä auttaneet. Heille lakisääteinen minimi on matko-
jen maksimi. Tämä rajoittaa jo ammattimaista treenaamista 
kohti Lontoota. Jos olisin ”vain” liikuntavammainen, ajaisin 
itse autolla tallimatkat, mutta kuka käski hankkia kaupan 
päälle myös näkövamman – en minä ainakaan.

Vammaisurheilu on alkanut näkyä mediassa vuosi vuodelta 
aina paremmin. Siitä ollaan aidosti kiinnostuneita. Tasainen 
suomalaismenestys eri lajeissa on tuonut lisää näkyvyyttä. 
Vammaisille liikkujille on tullut myös lisää lajeja ja joitakin 
vammaisurheilulajeja on integroitu omaan lajiliittoon – esi-
merkkinä ratsastus. Se on omiaan tasavertaistamaan lajia lii-
ton muiden lajien keskuudessa.

Vammaisratsastus on integroitu myös kansainväliseen laji-
liittoon, FEI:hin.  Onnistuneet integroinnit auttavat lapsia ja 
nuoria luonnolliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Erilai-
suutta ja tapaa tehdä asiat erilailla hyväksytään. Vammaislii-
kunnan ohjaamiseen/valmentamiseen on jo paljon tietotai-
toa olemassa ja vetäjissä riittää innokkuutta lisäkoulutuksen 
tuoman rohkeuden myötä. Tämän kaltaista koulutusta us-
kon olevan enenevästi tarjolla.

Joka kunnasta löytyy jokin urheiluun liittyvä halli – jos ei 
muuta niin uima- tai jäähalli. Onko halleissa sitten tarpeeksi 
vapaata aikaa erityisryhmien valmennuksiin vai treenaavat-

ko vammaisurheilijat 
muiden seassa? Se on 
varmasti järjestelyky-
symys. Kunnista löytyy 
erityisliikuntaan pereh-
tyneitä työntekijöitä, 
jotka motivoituneina 
osaavat  varmasti oh-
jata lasta/nuorta ha-
luamansa lajin piiriin. 
Tiedonsaannissa aut-
tavat lajiliittojen, VAU:n 
ja Suomen Paralympia-
komitean internetsivut. 
Kotikunnan sivuilta löy-
tynee tietoa myös koti-
paikkakunnan urheilu-
seuroista. 

Mietin, kuinka paljon kotikunta vaikuttaa siihen, pääseekö 
lapsi/nuori harrastamaan tarpeeksi usein muiden ikätove-
reidensa tavoin. Riittävätkö kuljetuspalvelumatkat vai onko 
nuori kuljetusten suhteen kotijoukkojen varassa siinä, missä 
treenikaverit liikkuvat julkisilla? Voisiko kotikunta myöntää 
ns. hyväntahdon eleenä enemmän matkoja? Puhutaan syr-
jäytymisestä. Voiko se alkaa jo tässä eriarvoisessa kohtelussa 
– harrastuskertojen rajaamisella?

Kuinka paljon vaikuttaa kotipaikkakunnan tarjonta lajiva-
lintaan? Vai voiko aina valita sen lajin, jolle sydän sykkii? 
Perheen taloudellinen mahdollisuus satsata lapsen urhei-
luharrastukseen, lajin ohjaajien osaaminen erityisliikkujan 
kohdalla sekä ohjaajan rohkeus ”ottaa härkää sarvista” vai-
kuttavat paljon urheilu-uran alkutaipaleella. Avustajien käyt-
tö lajeissa on nykyään mahdollista joko oman henkilökoh-
taisen avustajan ohjaamana tai liikuntaseuran avustajan 
avulla.

Myös erityisnuorten liikuntaleirit avaavat ovia eri lajien saloi-
hin ja leireiltä löytyy muitakin innokkaita ikätovereita, joilta 
saa kannustusta ja vertaistukea hetkellä, kun ei ”ihan jaksa”. 
Kun on tarpeeksi kova into ja halu oppia jotakin, tie siihen 
maailmaan löytyy ihan varmasti. Työntekoa ilolla ja koko sy-
dämellä, niin siinä se on, oma tie tähtiin! Vammaisurheilulla 
on hyvä tulevaisuus!

KATJA KArJALAINEN
RATSASTAJA

”” Työntekoa ilolla ja koko sydämellä, 
niin siinä se on, oma tie tähtiin!”
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TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA
KUVAT:  MARKKU LINKOSALO, MARJO HUTTUNEN, HANNU HELEVä, TARJA FLINCK Teema

Aloittaessaan pyörätuolikoripallon 
30 vuotta sitten Sydänmaa lähti sa-
man tien mukaan myös Invalidilii-
ton nuorisotoimintaan. 2000-luvun 
puolella Sydänmaa on toiminut mm. 
Suomen Invalidien Urheiluliiton (SIU) 
ja Suomen Paralympiakomitean pu-
heenjohtajana ja hallituksen jäse-
nenä. Aktiiviurheilijana hän on edel-
leen Paralympiakomitean hallituksen 
jäsen ja siten mukana suunnittele-
massa ja rakentamassa huipputason 
vammaisurheilun tulevaisuutta. Sy-
dänmaa toimii myös VAU:n Treeni-
hankkeen pyörätuolikoripallon toi- 
sena vetäjänä ja maajoukkueen val-
mentajana.
Sydänmaan huomattavin saavutus 
pyörätuolikoripallouran aikana on 
vuonna 1997 voitettu EM-pronssi. 

”Hiki hitsaa 
voittajia”

Aktiiviuran piti olla takana ja kisaamisen jäädä 
vähemmällä Vesa Sydänmaan aloittaessa vuon-
na 2010 Tampereen NMKY:n juniorien pyörätuo-
likoripallojoukkueen valmentamisen. Nuorten 
urheiluprojekti vei kuitenkin mennessään. Pari 
vuotta sitten nuorten joukkueessa oli neljä pe-
laajaa – tämän vuoden SM-turnauksessa kaikki 
halukkaat eivät edes päässeet kentälle.

Urheilusaavutuksia riittää pitkäk-
si listaksi lähes 150 maaottelusta 
aina maailmanmestaruuskilpailuihin 
saakka. Suomen mestaruuksiakin on 
jo kymmenen. 
– Olen kaikki elämäni peliminuutit 
saanut jo pelata. Nyt on aika antaa 
nuorten pelaajien päästä kentälle, 
Sydänmaa toteaa.
Tärkeintä valmentajalle on haasteen 
tarjoaminen. Omasta joukkueesta 
löytyvät niin tulevaisuuden ohjaajat 
kuin pyörätuolikoripallon uudet hui-
put.

Haasteena tietotaidon 
vieminen kentälle
Keskeisimpänä kysymyksenä vam-
maisurheilun tulevaisuudesta kes-

kustellessa korostaa Sydänmaa ur-
heilun korkean tason merkitystä. 
Laatu on monen tekijän summa ja ra-
kentuu välineiden, tilojen ja valmen-
tajien luomasta toimivasta kokonai-
suudesta. 
Vammaisurheilun kenttä on kehitty-
nyt huomattavasti Sydänmaan uran 
aikana. Merkittävimpiä muutoksia 
ovat olleet vammaisurheiluseuro-
jen liittäminen osaksi tavallisten ur-
heiluseurojen kattojärjestöjä. Pyörä-
tuolikoripallo liittyi vastikään osaksi 
Suomen Koripalloliittoa ja haaveena 
olisikin nähdä vammaisurheilu osana 
suomalaista huippu-urheiluperhet-
tä. Samojen palveluiden jakaminen 
mahdollistaa entistä koreatasoisem-
man ammattitaidon yltämisen kaikil-
le.
Vaikka osaamista riittää, on haastee-
na edelleen tietotaidon vieminen 
kentälle. Tässä valmentajan tehtävä 
on käänteentekevässä roolissa.
– Pitää olla intohimoa, Sydänmaa to-
teaa hyvän valmentajan ominaisuuk-
sista. 
Kynnys kyseisen tavoitteen saavutta-
miseksi on nuorten urheilijoiden am-
mattimainen tukeminen.
– Urheiluakatemiat on saatava mu-
kaan tarjoamaan myös liikuntarajoit-
teisille urheilijoille opiskelupaikkoja. 
Tulevat kehityskulut ovat pitkälti riip-
puvaisia tiedotuksesta ja seurojen 
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Teema

välisestä yhteistyöstä. Tärkeintä on 
kuitenkin urheilun korkea taso, joka 
pitää pelaajat ja median kiinnostu-
neena, jatkaa Sydänmaa.
Valmentajana Vesa Sydänmaa on 
motivoiva, mutta kertoo oman haas-
teensa olevan pelaajan roolista irti-
päästäminen. 
– Teidän on haluttava voittaa enem-
män kuin minun. Minä en ole ken-
tällä, hän kertoo kannustaneensa 
pelaajiaan SM-finaalin ratkaisevilla 
hetkillä. 
Sydänmaan valmentama joukkue 
koostuu pääasiassa 10–28 vuoden 
ikäisistä nuorista. Vanhempiakin pe-
laajia on mukana, mutta treenit ve-
detään nuorten ehdoilla. Tiukat pelit 
rakentuvat onnistuneista treeneistä.
– Me vedetään kovaa poikien kanssa. 
Ne on ihan hapoilla ja nauraa vaan! 
Viime vuosien huomattavia muutok-
sia ovat myös maahanmuuttajataus-
taisten pelaajien yleistyminen. Ny-
kyisestä 20 pelaajan kokoonpanosta 
viisi on ulkomaalaistaustaisia.
– Tässä on vammaisurheilun huo-
mattava voimavara. Suomi on tässä 

esimerkiksi Ruotsia 20–25 vuotta jäl-
jessä, Sydänmaa huomauttaa kerto-
essaan omista kokemuksistaan kan-
sainvälisillä pelikentillä. 
– Urheilun kieli on yhteinen. Urhei-
lu on yksi parhaista keinoista uusien 
asukkaiden tutustuttamiseen uuteen 
kotimaahansa, Sydänmaa toteaa.
Vammaisurheilun tulevaisuus näyt-

tää hyvältä, jos nykyinen liekki pelata 
ja haastaa vanhat saavutukset pysyy 
loimussaan. Mitkä ovat valmentajan 
viimeiset sanat tuleville huippu-ur-
heilijoille? 
– Mottoni on: Hiki hitsaa voittajia, 
valmentaja toteaa.
Treenitauoille ei ole tarvetta peli-in-
non palaessa vahvana.

Vesa Sydänmaan vahvuus valmentajana on kokemus, tieto ja taito, mutta ennen kaikkea intohimo.
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Olympiakos perustettiin vuonna 2004. 
Useiden vuosien valmennuskokemuk-
sesta huolimatta kertoo Madetoja 
aloittaneensa erityisliikuntaohjauksen 
täysin puhtaalta pöydältä. Inspiraation 
lähteenä toimi televisiosta nähty ruot-
salainen dokumenttiohjelma.
– Minulla ei ollut minkäänlaista tietoa 
mitä tuleman piti. Ainoa kuva oli siitä 
mitä se voisi olla. 
Toiminta sai tuulta alleen Madetojan 
ottaessa yhteyttä Kehitysvammaisten 
Tuki ry:hyn.
– Uskoin, että tästä tulee hyvä juttu ja 
niinhän siitä tulikin! Olympiakos aloit-
ti 7–8 hengen joukkueena ja nykyään 
valmennan kahden joukkueen ko-
koonpanoa. Joukkueen perustami-
sessa tärkeintä on ollut yhdessä teke-
minen, elämäntaitojen kehittäminen 
ja vahvan joukkuehengen luominen. 
Ryhmä aloitti arkana, mutta nyt ken-
tälle mennään rinta rottingilla, kertoo 
Madetoja.
Kehitys ei tapahtunut käden kääntees-
sä vaan porras portaalta. Kaiken taka-
na on ollut vahva luottamus pelaajiin, 
joukkueeseen ja muutoksen mahdolli-
suuteen.
– Vain verryttelyosuuden saaminen 
osaksi treenirutiinia vei neljä vuotta, 
valmentaja kommentoi tiimin alkuas-
keleita.
Haastava työ on kuitenkin tuottanut 
tulosta: Olympiakos nousi vuoden 

Oululainen Olympiakos 
menee kentälle rinta rottingilla

TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA
KUVA: MARJO ROSSI

Kysyessä Oulun Tervarit 
Juniorit ry:n erityisjalka-
pallojoukkue Olympiako-
sin menestyksen saloja, 
ei valmentaja Sanna Ma-
detoja kauan vastaustaan 
pohdi. Viime vuoden C-
lohkon SM-kulta ”vain tuli.” 
No, kuinka he sen tekivät?
– Me teimme sen yhdessä!

2011 kisamenestyksen ansiosta sarjan-
sa voittajina B-lohkoon.

raja-aidat ja käytännön 
haasteet ovat kaatuneet 
yksi kerrallaan

Valmentajan vuorovaikutustaidot, kan- 
nustavuus ja pitkäjänteisyys ovat omi-
naisuuksia, jotka tukevat tiimin muo-
dostumista. Ainoa Sanna Madetojan 
pelaajille asettama vaatimus joukku-
eeseen liittymiseksi on halu pelata 
ja urheilla. Tavoitteet päätetään per-
heen tukemana pelaajan kanssa yh-
dessä ilman aikatauluja ja painostus-
ta. 
Vaikka keskeisin arvo jalkapallojouk-
kueen toiminnassa on urheilun ilo, 
ovat pelireissut olleet tärkeitä tekijöi-
tä vahvan tiimihengen muodostumi-
sessa. Kilpailuun ei kuitenkaan suh-
tauduta hampaat irvessä.
– Meidän penkillä myös nauretaan, 
Madetoja luonnehtii kilpailutilantei-
den tunnelmaa.
Pelin sujumisen kannalta tärkeintä 
on valmentajan luottamus pelaajiin 
ja pelaajien kykyjen tunteminen. Yk-
silöiden vahvuudet käytetään koko 
joukkueen eduksi. 
– Olympiakos on tiimi, joka on kasva-
nut urheilullisesti ja henkisesti. Pelaa-
jien turhautumiset työstetään ja jae-
taan yhdessä iloineen ja suruineen 

niin kentällä kuin kenttäkopissakin. 
Joukkue on pudottanut painoaan yh-
teensä 58 kiloa, urheilu on siten myös 
osa pelaajien arkea. Olympiakosin 
kehityksestä huomattava kiitos kuulu 
perheiden ja koulujen muodostamal-
le tukiverkolle, korostaa Madetoja.
Olympiakosin menestys toimivana 
joukkueena ei ole jäänyt vaille laa-
jempaa huomiota. Joukkue palkit-
tiin Oulun kaupungin tasa-arvopal-
kinnolla 2010 ja kaupunki on yksi 
tärkeimmistä toiminnan tukijoista. 
Toiminta onkin monen yhteistyö-
kumppanin ansiota. Pelimatkat to-
teutuvat esimerkiksi Ammattiopisto 
Luovin ja pienyritysten tukien avulla.
Raja-aidat ja käytännön haasteet 
ovat kaatuneet yksi kerrallaan. Vaikka 
eteneminen on askel askeleelta kul-
keva prosessi, niin haaveita on edel-
leen.
– Seuraava kehitysaskel on pelaajien 
saaminen ohjaajiksi. Kokeneempien 
harrastajien siirtäminen osaksi tiimin 
valmennusta valjastaisi yksilöiden 
voimavarat entistä tehokkaammin 
tiimin rakentamiseen pelaajien eh-
doilla, kertoo Madetoja.
Valmentaja kehottaisi kaikkia erityis-
ryhmien perustamista harkitsevia 
seuroja tulemaan paikan päälle kat-
somaan ja kokemaan pelejä ja harjoi-
tuksia sekä kohtaamaan ainutlaatui-
sia jalkapalloilijoita. .



12

Teema TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT:  NINA JAKONEN, CATALINA JIMENO ARROYO

Lontoon paralympialaisissa urheil-
laan 20 eri lajissa. Neljän vuoden 
päästä Rio de Janeirossa lajeja on jo 
22, kun Kansainvälisen paralympia-
komitean IPC:n hallitus päätti ottaa 
nykyisten lajien lisäksi mukaan myös 
melonnan ja triathlonin.
Tunkua paralympialaisiin olisi enem-
mänkin, sillä melonta ja triathlon oli-
vat kaksi seitsemästä paralympiapaik-
kaa hakeneesta lajista. Rannalle jäivät 
sulkapallo, golf, sähköpyörätuolijalka-
pallo, taekwondo ja kehitysvammais-
ten koripallo. Ja nämä olivat vain vi-
ralliseen valintaprosessiin päätyneet 
lajit. 
Käytännössä lähes jokainen vammais-
urheilulaji ainakin haaveilee paralym-
piapaikasta.
Paikka paralympialaisissa on vam-
maisurheilulajille lottovoitto, aivan 
kuten paikka olympialaisissa vam-

Mikäpä laji ei haluaisi 
paralympialaisiin?

Kesäparalympialaisissa on niukanlaisesti tilaa uusille 
lajeille ja lajien välinen kilpailu paralympiastatuksesta 
on kovaa. Suomalaiset kaipaisivat mukaan omia vah-
voja lajejaan, mutta mitaliodotusten suhteen kannat-
taa välttää nuolaisemista ennen kuin tipahtaa.

mattomien urheilun puolella. Para-
lympiamitalien loiste innostaa niin 
potentiaalisia uusia urheilijoita kuin 
rahakirstujen päällä istuvia sponso-
reita.
Uudet paralympialajit ovat aina mah-
dollisuus myös Suomen mitalisaaliin 
kasvattamiseen. Pitää tosin muistaa, 
että paralympiastatuksen saaminen 
nostaa aina – ja melko nopeastikin 
– lajin tulostasoa maailmalla. Tämän 
sai huomata yleisurheilija Henry 
Manni, joka vielä vuoden 2010 ra-
tamelonnan MM-kilpailuissa ylsi si-
vulajissaan MM-pronssille. Vuoden 
2011 MM-kilpailuihin tultaessa me-
lonta oli nostettu paralympialajiksi ja 
Manni jäi seitsemänneksi.
– Taso on noussut ihan silmissä, sa-
moin urheilijoiden määrä. Nyt on 16 
kansallisuutta mukana, Manni totesi 
Unkarin MM-kilpailuissa.

Näin ollen lajit, joissa suomalaiset 
ovat tähän saakka pärjänneet, eivät 
automaattisesti säily mitalisampoi-
na paralympialaisiin pääsyn jälkeen. 
Esimerkiksi sokkopingiksessä Suo-
mella on tällä hetkellä vahva val-
ta-asema, mutta lajilla on runsaasti 
kasvupotentiaalia etenkin Euroopan 
ulkopuolella.
Tosin sokkopingiksen kohdalla en-
nen paralympiapaikasta haaveilua 
pitäisi vakiinnuttaa paikka näkövam-
maisten urheilun kansainvälisen kat-
tojärjestön IBSA:n omissa arvokilpai-
luissa. Kun IBSA:n maailmankilpailut 
edellisen kerran järjestettiin Turkissa 
vuonna 2011, ei sokkopingis päässyt 
mukaan.
– Sokkopingiksen esille saaminen 
IBSA:ssa ei ole niin helppoa kuin miltä 
se kuulostaa. Ensimmäinen askel olisi 
päästä IBSA:n maailmankilpailuihin 
2015 ja sitten näytöslajiksi vuoden 
2016 paralympialaisiin, IBSA:n sok-
kopingiksen alakomitean puheen-
johtaja, ruotsalainen Krister Olen-
mo toteaa.
Vahvoista suomalaislajeista myös säh-
köpyörätuolisalibandylla olisi haluja 
paralympialaisiin, ja sen kaltaiselle la-
jille voisi löytyä tilaustakin paralympia-
ohjelmasta, sillä vaikeavammaisille ur-
heilijoille ei liikaa lajeja ole, etenkään 
joukkuelajien puolella. Sähköpyörä-
tuolisalibandyn mahdollisuuksia hei-
kentää kenties ratkaisevasti sähkö-
pyörätuolijalkapallo, joka oli jo ehdolla 
Rion lajiohjelmaan.

Talviparalympialaisissa 
tilaa
Paralympialajiksi nouseminen vaatii 
lajilta laajaa levinneisyyttä ja vahvaa 
kansainvälistä taustaorganisaatio-
ta. Uusista paralympialajeista vam-
maismelonta on hyvin integroitunut 
vammattomien melonnan kattojär-
jestöön ICF:ään ja vammaistriathlon 

Sokkopingiksen kansainvälisten turnausten pelaajamäärät ovat suuria, mutta lajilla on 
pitkä matka paralympialaisiin.
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Pyörätuolikäsipallo on suosittu laji etenkin Etelä-Amerikassa.

vastaavasti kansainväliseen triath-
lonliittoon ITU:un.
Paralympialajiksi ei myöskään nousta 
nopeasti ohituskaistalta. Esimerkik-
si triathlonin nousua lajiohjelmaan 
pidettiin aavistuksen yllätyksellise-
nä, mutta senkin takana on runsaasti 
pitkäjänteistä työtä. ITU on järjestä-
nyt vammaistriathlonin MM-kilpailut 
joka vuosi vuodesta 1995 saakka.
– Kutsu paralympialajiksi on palkin-
to vuosien sitoutumisesta tämän la-
jin kehittämiseksi, ITU:n varapuheen-
johtaja ja vammaistriathlonjaoston 
edustaja Sarah Springman sanoi 
IPC:n päätöksen jälkeen.
IPC:n hallituksen joulukuussa 2010 
tekemä päätös uusista paralympia-
lajeista todisti myös sen, että nou-
su olympialajiksi ei automaattisesti 
tarkoita nousua paralympialaisten 
lajiohjelmaan. Golf on ensimmäis-
tä kertaa olympialajina Riossa 2016, 
mutta paralympialaisiin laji ei aina-
kaan vielä päässyt mukaan.
Kaiken kaikkiaan kesäparalympialai-
sissa alkaa olla samaa ilmiötä kuin 
kesäolympialaisissa. Lajikirjoa ei voi 

enää kasvattaa vain kasvattamisen 
ilosta. Uusien lajien täytyy oikeasti 
täyttää vaadittavat kriteerit ja vanhat 
lajitkaan eivät voi tulevaisuudessa 
olla varmoja paralympiastatuksensa 
säilymisestä.
Tosin talviparalympialaisissa saattaa 
vielä olla tilaa. Vuoden 2014 Sotshin 
paralympialaisiin nostettiin uutena 
lajina mukaan lumilautailu, mutta 
silti lajeja on vain kuusi: alppihiihto, 
lumilautailu, maastohiihto, ampu-
mahiihto, kelkkajääkiekko ja pyörä-
tuolicurling. Esimerkiksi proteesijää-
kiekolla olisi haluja päästä mukaan 
paralympialaisiin, vaikka toukokuus-
sa Tampereella järjestetyissä MM-kil-
pailuissa oli mukana vain neljä maa-
ta.
Vaikka kelkkajääkiekko on ollut pa-
ralympialaji vuodesta 1994 saakka, 
ei ole kirkossa kuulutettu, ettei pa-
ralympialaisissa voisi olla mukana 
kaksi jääkiekkoa. Proteesijääkiekon 
MM-hopeamitalisti Suomen mitali-
mahdollisuuksia se ei varmastikaan 
vähentäisi..

TEKSTI: ELINA SAGNE-OLLIKAINEN JA 
LAURI JAAKKOLA

Pyörätuolikäsipallo 
haluaa esille rion 
paralympialaisissa 
2016
Tulevaisuudessa paralympiaohjel-
maan voi kiilata myös lajeja, joista ei 
Suomessa ole vielä juuri tietoakaan. 
Pyörätuolikäsipallo on maailmalla 
nopeimmin kasvava liikuntavam-
maisten joukkueurheilulaji.
Pyörätuolikäsipalloa pelataan muu-
tamassa Euroopan maassa, kuten 
Ruotsissa, Ranskassa, Espanjassa 
ja Portugalissa sekä Australiassa 
ja Japanissa. Pyörätuolikäsipallon 
vahvinta aluetta on kuitenkin Ete-
lä-Amerikka. Esimerkiksi Brasiliassa 
on 12 miesten ja seitsemän naisten 
joukkuetta.
Vuonna 2011 järjestetyissä toisis-
sa Etelä-Amerikan mestaruuskilpai-
luissa lajin mahtimaat Brasilia, Ar-
gentiina ja Chile sopivat keskenään 
tukevansa naapurimaitaan, jotta laji 
saisi yhä vahvempaa jalansijaa Ete-
lä-Amerikassa. Maiden tavoittee-
na on, että pyörätuolikäsipallo olisi 
näytöslajina, kun paralympialaiset 
järjestetään vuonna 2016 Brasilian 
Rio de Janeirossa.
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Aihe on ajankohtainen, kun parhail-
laan käydään keskustelua ja väittelyä 
eteläafrikkalaisen Oscar  Pistoriuk-
sen osallistumisoikeudesta Lontoon 
olympialaisiin. Asian ydin on, että 
toimivatko proteesit paremmin kuin 
omat jalat toimisivat.
Vammaiset henkilöt ovat osallistu-
neet olympialaisiin menestyksek-
käästi lähes niiden alkuajoista asti. 
Tässä muutama esimerkki. Toivo  
Loukolasta tehtiin 20-vuotiaana 
”ruununraakki” ts. hän ei kelvannut 
armeijaan heikkojen keuhkojensa ta-
kia. Oli siis keuhkovammainen. Viisi 
vuotta myöhemmin 1928 hän voitti 
Amsterdamin olympialaisissa 3 000 
metrin estejuoksun.
17-vuotias Elizabeth robinson voitti 
sensaatiomaisesti naisten 100 metrin 
olympiakultaa 1928 Amsterdamis-
sa.  Kolme vuotta myöhemmin hän 
loukkaantui vakavasti lento-onnet-
tomuudessa. Onnettomuuspaikalta 
hänet kuljetettiin auton takakontis-
sa sairaalaan, koska häntä pidettiin 
kuolleena – hän oli kuitenkin elossa. 
Robinsonilla oli useita murtumia ja-
loissa ja käsissä. Kuntoutuminen vei 
kauan, ja hän ei voinut enää osallis-
tua 100 metrin juoksuihin, koska ei 
voinut nivelten jäykkyyden vuoksi 
kyyristyä lähtöasentoon. Pystylähtö 
kuitenkin onnistui. Hän voitti uudes-
taan olympiakultaa USA:n joukkueen 
jäsenenä 4 x 100 metrin viestissä Ber-
liinissä 1936.
Unkarilaisen vesipalloilijan Oliver 
Halassyn toinen jalka oli amputoitu 
polven alapuolelta hänen ollessaan 
9-vuotias. Hän voitti Unkarin joukku-
eessa hopeaa Amsterdamissa 1928 ja 
kultaa sekä Los Angelesissa 1932 että 
Berliinissä 1936.

TEKSTI: RAIMO LINDBERG, SIU:N ENTINEN PUHEENJOHTAJA

Vammaisurheilijat olympialaisten 
mitalisteina
Lueskelin lahjaksi saamaani Lasse Eerolan kirjaa Omituiset olympialaiset – Kesä-
kisojen erikoisia sattumuksia. Siinä kerrotaan myös muutama tarina vammaisten 
menestymisestä kesäolympialaisissa.

Myös unkarilainen Karoly Takacs 
osoitti harvinaista sisukkuutta. Hän 
menetti koko oikean kätensä kra-
naatin räjähtäessä. Mies sisuuntui ja 
ryhtyi harjoittelemaan ampumista 
vasemmalla kädellään.  Niinpä hän 
1948 Lontoossa voitti olympiapistoo-
lin ylivoimaisesti yhdeksällä pisteellä 
ja sai toisen kultaisen olympiamitalin 
samasta lajista seuraavissa olympia-
laisissa Helsingissä 1952.
Naisten floretin Tokion olympialaisis-
sa vuonna 1964 voittanut unkarilai-
nen Ildiko Ujlaki-rejtö oli syntymäs-
tään saakka kuuro. Se ei kuitenkaan 
estänyt olympiavoittoa.
Kun tätä listaa lukee, herää kysymys, 
onko sitä kuuluisaa sisua enemmän 
sukulaiskansallamme unkarilaisilla 
kuin meillä suomalaisilla.

Sattumuksillakin on usein 
sormensa pelissä
Vammaisia ovat olleet oikeastaan myös 
ne urheilijat, jotka ovat loukkaantu-
neet vakavasti kilpailun kuluessa, mut-
ta jatkaneet kilpailun loppuun saakka. 
Tässä näistäkin muutama esimerkki.
Pariisin olympialaisten 1924 vapaa-
kiväärikilpailuissa belgialaisen kil-
pailijan ase laukesi vahingossa. Luoti 
osui yhdysvaltalaisen Sidney Hind-
sin jalkaan. Hän ei kuitenkaan halun-
nut keskeyttää kilpailua, vaan jatkoi 
USA:n joukkueessa – joukkue voitti 
kultaa.
Australialainen William roycroft 
putosi Rooman olympialaisissa rat-
sastuskilpailuissa hevosensa seläs-
tä ja sai aivotärähdyksen, ja häneltä 
katkesi solisluu. Hän vaatii kuitenkin 
saada jatkaa. Hän saikin luvan ja var-
misti Australian joukkuekultamitalin.

Varmasti eräs kovimpia loukkaantu-
neena tehtyjä suorituksia, joilla on 
päästy mitaleille, on japanilaisen voi-
mistelijan Shun Fujimoton esitys 
Montrealissa 1976. Permanto-ohjel-
massa hänen oikean jalan polvilumpi-
onsa murtui, mutta hän jatkoi kuiten-
kin liikesarjansa loppuun. Fujimoto ei 
kertonut vammastaan joukkuetove-
reilleen tai lääkäreille. Seuraavan te-
lineen eli hevosen Fujimoto suoritti 
puhtaasti. Siinä ei polveen ehkä koh-
distunutkaan niin kovaa rasitusta. Vii-
meisenä telineenä olivat renkaat ja 
Fujimoto päätti liikkeensä kolmois-
volttiin täydellisesti paikalleen.  Alas-
tulon on täytynyt sattua valtavasti, 
sillä rikkoutunut polvi meni siinä si-
joiltaan.  Fujimoto sai liikkeestään 9,7 
pistettä. Korkein mitä hän koskaan oli 
saanut renkailta. Japani voitti jouk-
kuekultaa 0,4 pisteen erolla Neuvos-
toliittoon.
Tässä siis muutama esimerkki siitä, 
kuinka vammaiset urheilijat ovat me-
nestyneet kesäolympialaisissa mita-
leille. Varmasti on useita urheilijoita, 
jotka ovat osallistuneet olympialai-
siin ja täyttäneet paikkansa joukkue-
tovereiden tavoin parhaansa tehden.  
On myös huomattava, että lukemani 
kirja käsitteli vain kesäolympialaisia. 
Vammaisia urheilijoita on varmasti 
menestynyt myös talviolympialaisis-
sa puhumattakaan eri lajien MM-kil-
pailuista ja muista arvokilpailuista.
Alussa mainitsemaani kirjaa voin 
suositella viihdyttävänä lukemisena. 
Kirja osoittaa mm. sen, että urhei-
lussa reilun pelin säännöt ja paras 
voittakoon -periaate eivät läheskään 
aina toteudu. Tuomareilla ja erilaisilla 
sattumuksilla on ollut usein sormen-
sa pelissä, kun mitaleja on jaettu..
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Lyhyesti 

Entiset paralympiajuok-
sijat Todd Schaffhauser 
ja Dennis Oehler kävivät 
toukokuussa opettamas-
sa suomalaisia proteesin 
käyttäjiä oikeaoppisen 
kävelytekniikan saloihin. 

Amerikkalaiskaksikko on käynyt Suo-
messa useita kertoja aikaisemminkin, 
mutta vain pitämässä yksipäiväisiä 
kävelyklinikoita. Nyt, Ortonin ja Res-
pectan tuella, Schaffhauser ja Oehler 
starttasivat ensimmäisen kansainvä-
lisen kävelykoulunsa.
– Tämä on ensimmäinen kerta, kun 
voimme järjestää Yhdysvaltojen ul-
kopuolella pitempiaikaisen ohjel-
man. Palaamme lokakuussa teke-
mään uuden 3–4 päivän ohjelman ja 
näin voimme todella auttaa näitä ih-
misiä pitkäjänteisemmin, Oehler to-
teaa.
Schaffhauserin mukaan kävelykoulu 
on luontevaa jatkoa kuntoutukselle.
– Monille potilaille ei ole mitään seu-
raavaa askelta kuntoutuksen jälkeen. 
Kun kuntoutus on ohi ja ihminen 
menee kotiin, se on valtava muutos 
elämässä, eikä hänellä välttämättä 
ole ketään kenen kanssa harjoitella, 
Schaffhauser harmittelee.
– Fysioterapeutit tekevät mahtavaa 
työtä, mutta heillä ei ole riittävästi ai-
kaa. Siksi meidän järjestämillemme 
klinikoille tulee ihmisiä, joille huo-
nosta kävelytekniikasta on päässyt 
tulemaan tapa.
Schaffhauser ja Oehler olivat 1980-lu-
vun lopulla maailman parhaimpia 
proteesijuoksijoita ja nyt he ovat 

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Paralympiajuoksijoista tuli oikeaoppisen 
proteesikävelyn sanansaattajia 

Todd Schaffhauser (vas.) ja Dennis Oehler (oik.) ohjasivat suomalaisia proteesin käyttäjiä 
toukokuun lopulla Helsingissä.

Näppäile nettiin
Suomen Nuoret Amputoidut ry 
www.snarydotorg.wordpress.com
Suomen Nuoret Amputoidut ry:n 
keskustelufoorumi 
snary.org/phpBB2/index.php
Suomen Amputoidut ry 
www.amputoidut.fi

työnsä puolesta proteesikävelyn ja 
-juoksun huippuasiantuntijoita. Heil-
lä jos jollain on oltava mielipide pro-
teesijuoksija Oscar Pistoriuksen oi-
keudesta juosta olympialaisissa.
– Hän on hieno urheilija, mutta hän 
saa joustavista proteeseistaan etua 
suhteessa vammattomiin juoksijoi-
hin. Useimmat ihmiset eivät tiedä 
tarpeeksi näistä asioista voidakseen 
sanoa näin, mutta hän saa valtavan 
edun, Schaffhauser sanoo.
– Ei koskaan aiemmin 400 metrin 
juoksun historiassa ole ollut urheili-
jaa, joka tulee maaliin kovemmassa 
vauhdissa kuin mitä hän oli 100 met-
rin juoksun jälkeen. Pistorius tekee 
tämän joka kerta juostessaan. Ihmis-

jalat väsyvät. Joustavien hiilikuitula-
pojen avulla Pistorius pystyy varas-
toimaan ja vapauttamaan energiaa 
ja siksi hän vain jaksaa. Mielestäni hä-
nen ei pitäisi kilpailla olympialaisissa, 
vaan keskittyä enemmän paralym-
piaurheiluun, Schaffhauser päättää.

Vuoden toiminnassa ollut VAU:n Facebook-sivu saavutti 400 seuraajan rajan. Nyt VAU:n kun-
nianhimoisena tavoitteena on saada 500 ”tykkääjän” haamuraja rikki ennen kuin kesä on ohi. 
Joten kertokaa kavereillenne: VAU:n Facebook on helpoin tapa pysyä kärryillä vammaisurhei-
lun ja -liikunnan ajankohtaisista asioista Suomessa.
Seuraavat 100 VAU:n seuraajaksi liittynyttä osallistuvat arvontaan, jossa arvotaan 10  VAU-tuo-
tepalkintoa.
Käy tykkäämässä: www.facebook.com/vammaisurheilu

400 seuraajan raja rikki VAU:n Facebookissa 
– tavoitteena 500 ennen syksyä
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Teema
TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA
KUVA: PEKKA TäHTI

Moninkertaisen ratakelauksen maa-
ilmanmestarin menestys on monen 
tekijän tulos. Urheilusuorituksen li-
säksi on huomattava vastuu onnistu-
misesta välineen laadusta kiinni.
– Tuolin on karkeasti sanottuna is-
tuttava kelaajaan, toteaa Leo-Pekka 
Tähden isä ja kelaustuolin huollosta 
vastaava Pekka Tähti.
Tähti on vastannut poikansa kilpa-
tuoleista jo vuosia ja yhteistyö jatkuu 
näillä näkymin myös tulevaisuudessa. 
– Urheilija tuntee ja huoltaja näkee 
mikä toimii ja mikä ei. Jos tuolissa ei 
vääntö riitä, talliin vaan, putkea poik-
ki ja uuteen paikkaan, Pekka Tähti 
luonnehtii urheilijan ja pyörämekaa-
nikon välistä yhteistyötä.
Tuolin huoltaminen vaatii tietotaitoa, 
mutta myös luontaista uteliaisuutta 
ja kokeilunhalua. Tarkkoja ohjeita ra-
takelaustuolin rakenteesta ei muuta-

mien kieltojen lisäksi ole. Vaihteita ja 
tuuliohjaimia ei kelaustuoleissa sal-
lita. Muuten ohjeistus mahdollistaa 
laajankin innovatiivisuuden. 

Keveyden ja tasapainon 
harmonisointi
Marraskuusta lähtien on Leo-Pekan 
käytössä ollut uusi ratakelaustuoli, 
jossa on hyödynnetty suomalaisten 
yritysten tuottamia materiaaleja, ku-
ten alumiinia ja hiilikuitua. Alumiini 
on tällä hetkellä markkinoiden suo-
situin materiaali sen keveyden ja kes-
tävyyden ansioista. Tärkeintä tuolissa 
on keveyden ja tasapainon harmo-
nisointi, joka toteutetaan urheilijan 
kelaustyyliin sopivalla tavalla. Turhat 
energiahukat minimoidaan tuolin 
mitoitusten optimoinnilla pituus, ke-
lausasento ja lyöntikulma huomioi-
den.

– Ratakelaustuoli suunnitellaan ”me-
nosuuntaan mentäväksi”.
– Mitä henkilökohtaisemmaksi tuoli 
on tehty, sitä paremmin se toimii. Vä-
lineen on tietenkin oltava kunnossa, 
mutta loppupeleissä urheilija ratkai-
see kuka on maaliviivalla ensimmäi-
senä, Pekka Tähti summaa.
Tulevaisuuden ratakelaustuolitekniik- 
ka on pitkälti riippuvainen materiaa-
likehityksestä. Valmistajien edelläkä-
vijät löytyvät Tähden mielestä Iso-Bri-
tanniasta, ja tulevaisuudessa tullaan 
todennäköisesti näkemään hiilikui-
tutuolien ja titaanisten rakenteiden 
yleistymistä. Tuolin suunnittelu vaatii 
kompromisseja: keveyden lisääntyes-
sä kestävyys kärsii.
Kilpailutilanteissa Tähtien työnjako 
kuitenkin on selvä.
– Urheilija urheilee ja minä vastaan 
välineistä, kiteyttää isä Tähti..

Mistä on Leo-Pekka Tähden 
kelaustuoli tehty?
Maailmanluokan kelaustuolin valmistaminen vaatii ideoiden kypsyttelyä, käytän-
nön kokeiluja ja jatkuvaa keskustelua. Mittatilaustyönä valmistettu kelaustuoli 
suunnitellaan vastaamaan urheilijan tarvetta niin, että tuoli tukee suoritusta.

Leo-Pekka Tähden uusi ratakelaustuoli valmistui kuukaudessa. – Uusi tuoli saattaa olla osasyy 200 metrin ja 400 metrin tulosten para-
nemiseen. Tuoli on vajaa kaksi kiloa kevyempi kuin edellinen, Leo-Pekka Tähti vertaa vuonna 2006 tehtyyn edelliseen tuoliinsa.
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Tutkimus urheilijan apuna
Vickey Goosey-Tolfrey on englantilainen liikuntatieteiden tohtori, joka työsken-
telee Loughboroughin yliopistossa. Tutkimustoimintansa ohjenuorana hän pitää 
kolmea asiaa: urheilija on toiminnan keskiössä, toiminta on valmentajajohtoista ja 
toiminnalla tulee olla vaikutusta itse suoritukseen. 

TEKSTI: KAISU MONONEN JA AIJA SAARI
KUVA: AIJA SAARI

tutkittua

Goosey-Tolfrey pitää tärkeänä sitä, 
että tutkimustulokset päätyvät palve-
lemaan käytäntöä. Hyvänä esimerkki-
nä tästä on tutkimusprojektin pohjal-
ta koostettu ohjekirjanen pyörätuolin 
valintaan erityisesti aloittelevien ur-
heilijoiden avuksi. Palloilulajeissa, ku-
ten pyörätuolikoripallossa, -rugbyssa 
ja -tenniksessä käytettävien pyörätuo-
lien rakenteessa ja muotoilussa on ta-
pahtunut merkittävää kehitystä viime 
vuosina. Tieteellistä näyttöä erilaisten 
tuolien tai säätöjen vaikutuksista suo-
ritukseen ei juuri kuitenkaan ole. Ur-
heilijat ovat joutuneet perustamaan 
tuoliensa valinnan pääasiassa henki-
lökohtaisiin havaintoihin yritysten ja 
erehdysten kautta.
Goosey-Tolfreyn ja Barry Masonin tut-
kimusryhmä tarkasteli etenkin renkai-
den kokoa ja takapyörien kallistuskul-
maa (camber) sekä laboratorio- että 
kenttäolosuhteissa toteutettuna.
– Tuolin ominaisuuksien lisäksi kela-
ustuolin valintaan vaikuttavat merkit-
tävästi urheilijan kehon mittasuhteet, 
vamman aste, alustan materiaali sekä 

se, minkä tyyppinen liik-
kuvuus on tuolissa tär-
keintä, muistuttavat tut-
kijat.

Mitaleita vai 
käytännön apua? 
– Mukana olleet urheilijat 
ja valmentajat ovat ko-
keneet, että soveltavas-
ta tutkimuksesta ja siitä 
nousseista sovelluksista 
on ollut hyötyä käytän-
nön valmennuksessa, va-
kuuttaa Goosey-Tolfrey.
– Esimerkiksi pyörätuolikoripallon va-
paaheittojen biomekaaninen analyysi 
paljasti, että pienipisteisten pelaajien 
onnistumisprosentti on muita huo-
nompi. Valmentajia opastettiin vält-
tämään pienipisteisten pelaajien va-
paaheittotilanteita sekä tehostamaan 
vapaaheittoharjoittelua asettamalla 
korkea rima pienipisteisten pelaajien 
eteen mikä ohjaa pelaajan heittämään 
pystympään.        

Tutkimustuloksia ei kuitenkaan aina 
onnistuta viemään osaksi harjoittelua. 
Tutkimustiedon hankkiminen ja tulos-
ten hyödyntäminen jää usein pelkäs-
tään valmentajan tai jopa itse urheili-
jan aktiivisuuden ja osaamisen varaan. 
Valmentajan saatavilla tulisi olla kaikki 
mahdollinen tieto, mikä vie urheilijaa 
eteenpäin. Lisäksi valmentajilla tuli-
si olla kielitaitoa kansainvälisten tutki-
musuutisen seuraamiseksi ja kykyä tul-
kita niitä.

Artikkeli perustuu Vickey Goosey-Tol-
freyn 8.5. pitämään luentoon EUCA-
PA-konferenssissa Irlannissa. Tekstissä 
mainittu opas Practical Guidelines for 
Wheelchair Selection in the Court Sports 
on ladattavissa pdf-muodossa osoit-
teessa www.peterharrisoncentre.org.uk/
newsletters-guides/index.html.

Vickey Goosey-Tolfrey luennoi toukokuussa EUCAPA-konferenssissa 
Irlannissa.
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TEKSTI: 
ARTO TIIHONEN 
FT, LIIKUNTASOSIOLOGI

Teema

Aj
as

sa

Vahvistavia 
kokemuksia ja pelirohkeutta
Maailma muuttuu tai sitten me muutumme ja näemme maailman toisin silmin. 
Nuoruudessani liikunta/urheilu oli varsin suorituskeskeistä. Voittamista ja hyviä 
tuloksia arvostettiin. Niillä oli merkitystä. 
Miten itse koki ja merkityksellisti asiat, ei ollut kovin tärkeää. Yhteiskunnassa 
piti pärjätä.  Siinä 1960- ja 1970-lukujen maailmassa piti osata laulaa, hiihtää 
kovaa ja saada kymppejä kokeista. Lahjakkuutta ja kovaa työtä arvostettiin.  
Huonoimmilta otettiin silloin konkreetisti (laulu)äänikin pois. 

Tutkimus on viime vuosikymmenten aikana osoittanut, että ”kaikki oppivat 
laulamaan” ja kaikki saavat nyt myös pelata. Kokemuksellisuutta on alettu ar-
vostaa. Mutta ollaanko jo menty liian pitkälle, kun henkilökohtainen, psyykki-
nen nautinto – elämyskokemus – on nostettu jalustalle ja ”että on kivaa” on tär-
kein kriteeri tekemiselle? 

On varmasti totta, että pakolliset koulun hiihtokilpailut ja cooper-testit ovat 
saaneet aikaan paljon pahaa.  Mutta onko lapsille ja nuorille oikein sekään, että 
he eivät enää opi nauttimaan kokemuksista, joissa joutuu oppimaan uutta, jou-
tuu menemään epämiellyttävyysalueille tai kokee asiat yhteisöllisinä velvolli-
suuksina? 

Oman henkilökohtaisen ”musta tuntuu” kokemuksen liika korostaminen saat-
taa nimittäin olla yksi syrjäytymisen syistä.  Jos lapset eivät uskaltaudu kokei-
lemaan asioita häviämisen pelosta tai vain siksi, ettei jokin asia tunnu hyvältä 
tai sitä ei heti hallitse, niin tulee katkaisseeksi omat siipensä. Sen jälkeen elämä 
onkin monilla vain sitä kuuluisaa ”matalalentoa” eli jatkuvaa alisuorittamista.

Jokainen meistä tarvitsee voimaannuttavia kokemuksia, joissa tuntee selviyty-
vänsä, pärjäävänsä, jaksavansa, onnistuvansa. Tällaisia kokemuksia voi saada, 
jos rima asetetaan riittävän alhaalle. Mutta vaara piilee juuri tässä: liian alhaalla 
olevan riman ylittäminen ei ole merkityksellistä. 

Kokemuksen ja merkityksen välinen sidos onkin koko voimaantumisen ydin. 
Vahvistava kokemus ei välttämättä ole se onnistunut suoritus, vaan oivallus sii-
tä, mitä pitäisi tehdä, jotta onnistunut suoritus tulisi mahdolliseksi. 

Se onnistuu vain, jos uskaltaa yrittää vaikeitakin asioita. Hyvä peli vaatii ”peli-
rohkeutta” eli hallitun riskin ottoa. Nyt kesällä olisi meidän (iso)vanhempienkin 
hyvä rohkaista nuoriamme pyrkimään ylemmäs koettamaan siipiään – mene-
mään pääsykokeisiin, hakemaan töitä, liittymään joukkueeseen, aloittamaan 
uuden harrastuksen tai vaikka esittämään runon sukujuhlassa.
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Vammainen henkilö

1 YK:n yleissopimuksesta vam-
maisten henkilöiden oikeuksista 

löytyy käyttökelpoinen vammaisen 
henkilön määritelmä: ”Vammaisiin 
henkilöihin kuuluvat ne, joilla on pit-
käaikainen ruumiillinen, henkinen, 
älyllinen tai aisteihin liittyvä vam-
ma, jonka vuorovaikutus erilaisten 
esteiden kanssa voi estää heidän 
täysimääräisen ja tehokkaan osallis-
tumisensa yhteiskuntaan yhdenver-
taisesti muiden kanssa.” 
Silti kaikkia tämän määritelmän kri-
teerit täyttäviä henkilöitä ei kutsuta 
vammaisiksi. Urheilun puitteissa pu-
hutaan yleisesti liikunta-, näkö- ja ke-
hitysvammaisista urheilijoista. Elin-

Suositeltavaa on käyttää vammai-
nen-termin yhteydessä aina parina 
sanaa henkilö (tai esim. urheilun ol-
lessa kyseessä sanaa urheilija) sen si-
jaan, että puhuttaisiin vain vammai-
sesta.

3 Periaatteessa termiä liikuntara-
joitteinen voi käyttää lähes sy-

nonyymina liikuntavammaiselle, 
joskin sana rajoite sisältää mielleyh-
tymiä jostain henkilön itsensä ulko-
puolelta tulevasta. Sen sijaan näke-
misrajoitteinen-sanan käyttö on jo 
melko turhaa silottelua, jos puhu-
taan henkilöstä, joka ei näe. Erilaisin 
tavoin vammaisista henkilöistä jois-
sain yhteyksissä käytetty yleiskäsite 
”liikkumis- ja toimimisesteiset hen-
kilöt” on käsitteenä jopa paradoksi, 
kun puhutaan urheilusta ja liikun-
nasta (vrt. liikkumisesteisten henki-
löiden liikunta). 

Lähteet: Saari A. 2011. Inkluusion nosteet ja 
esteet liikuntakulttuurissa. Tavoitteena kaikil-
le avoin liikunnallinen iltapäivätoiminta. Jy-
väskylä. Jyväskylä University Printing House.
American Speech-Language-Hearing Asso-
ciation ASHA:n julkaisu “The Language Used 
to Describe Individuals With Disabilities”: 
www.asha.org/publications/journals/sub-
missions/person_first.htm
YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden 
oikeuksista: www.ykliitto.fi/files/vammaiste-
noikeudet_kirjanen_net.pdf

siirron saaneista urheilijoista ei sen 
sijaan koskaan puhuta vammaisina.

2 Suomen kieli on kaikessa kaune-
udessaan pahimmillaan töksäh-

televää. Kun hienotunteisuutta huo-
kuvassa englannin kielessä pyritään 
käyttämään henkilö ensin -puheta-
paa (person-first language) vammai-
sista henkilöistä puhuttaessa, vede-
tään Suomessa usein mutkat suoriksi 
ja puhutaan liikunta-, näkö- ja kehi-
tysvammaisista. Termi ”person with 
intellectual disability” soljuu eng-
lanniksi jokseenkin hyvin, mutta 
suomeksi ”henkilö, jolla on kehitys-
vamma” maistuu raskassoutuiselta. 

Sana vammainen on yhä jossain 
määrin tabu. Sitä käytetään varo-
en ja samalla toivotaan, että joku 
keksisi jonkin autuaaksi tekevän, 
täysin poliittisesti korrektin ter-
min korvaamaan sen.

termin-
selittäjä

lehti-
katsaus

Tällä palstalla pureudutaan 
vammaisurheilussa ja 
-liikunnassa käytettävien 
termien taustoihin.

Tällä palstalla seurataan vammaisurheiluun liittyvien 
aiheiden käsittelyä meillä ja muualla.

”Sopeutuminen 
kesti 20 vuotta”

”Viime vuonna minun 
oli haettava henkilö-

kohtaista avustajaa, jotta 
pystyisin huolehtimaan 
kodin töistä. Kunta kui-
tenkin hylkäsi hakemuk-
seni. Iiris-vaimoni tilasi 
uuden ajan silmälääkäril-
tä, jonka lausunnon pe-
rusteella minulla oli oike-
us avustajaan. Helsingin 
Sanomat teki asiasta ju-
tun, jonka jälkeen avusta-
ja myönnettiin viikossa.”

Maalipalloilija Veli-Matti Aittola 
kertoo näkövammaisen henkilön 
arjen ajoittaisesta mutkikkuudesta Kodin Kuvalehden Elämäni tarina -palstal-
la. Kodin Kuvalehti 7/2012.

Risto haki taas mahtavan 
mitalisaaliin Tohmajärvelle

”Urheilu on Ristolle
mieluista. Talvella tree- 

naaminen on vähäisem-
pää, mutta kesällä ulkona 
on mahdollisuus harras-
taa hyvinkin monipuoli-
sesti. 
– Jos vaan säät on hyvät, 
niin olen ulkona käytän-
nössä koko kesän, Risto 
nauraa.”

Paikallislehti Koti-Karjala on seu-
rannut tunnollisesti Tohmajär-
ven vammaisurheilijalupauksen 
risto Simosen edesottamuksia, 
tällä kertaa kevään Junior Games 
-kisoissa. Syrjäseudulla asuvalle nuorelle pyörätuolin käyttäjälle liikunta-
mahdollisuudet lähialueella ovat rajoitetut, mutta innostusta senkään ei 
pidä antaa lannistaa. Koti-Karjala 28.4.2012.
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nollisesti tärkeässä roolissa. Edelly-
tysten ja olosuhteiden kehittäminen 
nähdään laajana koko urheilemisen ja 
liikunnan alueen läpäisevänä asiana.
– Se on meidän näkökulmasta esimer-
kiksi vaikuttamista tämänhetkiseen 
urheilun järjestörakenteen uudistumi-
seen. Mikä tulee vammaisurheilun ase-
ma olemaan tämän keskellä?
Seuraavalle 3-vuotiskaudelle (2016–
2018) on keskiöön nostettu vammais-
liikunnan ja -urheilun kehittäminen 
seura- ja yhdistystoiminnassa. Kolmas 
3-vuotiskausi nostaa puolestaan esiin 
vammaiskilpa- ja -huippu-urheilun ke-
hittämisen. 
Juntunen korostaa, ettei tarkoitus ole 
tehdä aina yhtä 3-vuotiskautta työtä 
vain yhden tavoitteen eteen ja hylätä 
se sitten uuden kauden alkaessa. Pai-
nopisteet on pyritty valitsemaan siten, 
että edellinen kausi loisi aina pohjaa 
seuraaville ja yhdessä nämä muodos-
taisivat loogisen ja eteenpäin vievän 
kokonaisuuden.
– Jos ei ole olosuhteita, joissa toimi-
taan, on turha lähteä kehittämään seu-
ra- ja yhdistystoimintaa. Ja samaan ai-
kaan kun kehitetään olosuhteita tai 
seuratoimintaa, ollaan jo tekemässä 
pohjaa kilpaurheilun kehittämiselle, 
Juntunen täsmentää.

Asiantuntija ja palvelija
Jo nyt 15 vammaisurheilulajia on integ-
roituneena lajiliittoihin ja integroitu-
misprosessi jatkuu edelleen. Integraa-
tion eteneminen tulee muovaamaan 
myös VAU:n roolia.
– Se, että yhä useampi lajiliitto tulee ot-

Teema

Strategia linjaa VAU:n toiminnan kes-
keiset valinnat vuoteen 2021 saakka. 
Ensi vuodesta alkava yhdeksän vuo-
den jakso on jaettu 3-vuotiskausiin, 
joista kullekin on strategiassa nimetty 
omat painopistealueensa.
– Voimme aina 3-vuotiskauden jälkeen 
arvioida, ollaanko menty kohti elinvoi-
maista vammaisurheilua ja -liikuntaa. 
On tärkeää, että on tällaisia steppejä, 
vähän kuin urheilijalla, että tehdäänkö 
nyt voimaa vai kestävyyttä, kun kaik-
kea ei voi tehdä kerralla, selvittää VAU:n 
toiminnanjohtaja riikka Juntunen.
Ensimmäiselle 3-vuotiskaudelle (2013–
2015) on valittu painopistealueeksi liik-
kumisen ja urheilemisen edellytysten 
ja olosuhteiden kehittäminen esteet-
tömiksi ja saavutettaviksi.
– Tämä oli sikäli luonnollinen valinta, 
että nyt jatketaan sitä mahdollisuuksi-
en luomista ja hyödynnetään jo tehtyä 
olosuhdetyötä. VAU:n olemassaolo-
aikana juuri olosuhdetyö on ollut se, 
mitä uutta me olemme tuoneet urhei-
lun kentälle, Juntunen sanoo.

Loogisia askeleita
Toiminnanjohtaja painottaa, että olo-
suhdetyöllä ei tarkoiteta pelkästään 
fyysisiä tiloja, vaikka nekin ovat luon-

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Suuntana elinvoimainen 
vammaisurheilu 
ja -liikunta

VAU tähtää tuoreessa strategiassaan kohti elinvoimais-
ta vammaisurheilua ja -liikuntaa – yhdessä ja erikseen. 
Mutta mitä se todella tarkoittaa?

tamaan vammaisurheilun oman kat-
tonsa alle, ei tarkoita sitä, että me voi-
simme nostaa kädet pystyyn ja sanoa, 
että no niin, lajiliitto hoitakoot kaiken 
tästä lähtien. Lajiliitot tulevat tarvitse-
maan tukea. Joku tarvitsee koulutusta, 
joku tarvitsee luokittelijan, joku tarvit-
see tietoa siitä, mitä otetaan huomi-
oon hallia suunnitellessa.
Toisaalta VAU ei saa jäädä pelkäksi laji-
liittojen kanssa työskenteleväksi asian-
tuntijaorganisaatioksi.
– Meidän pitää osata ottaa paremmin 
sellainen asiakas-hattu päähän, miettiä 
miten me voimme palvella yksilöä. Nyt 
me toimimme hyvin yhteistyössä laji-
liittojen kanssa, mutta palveluissa jäse-
nistön suuntaan on vielä kehittämistä.
Tässä tullaan VAU:n toiminnan kanta-
ajatuksena olevan ”yhdessä ja erikseen” 
-mallin äärelle. Kun kaiken taustalla 
ovat kuitenkin urheilevat ja liikkuvat 
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yksilöt, ei kaikki voi aina toimia pelkäs-
tään ”yhdessä”. Vammaryhmäpohjai-
nen soveltaminen ja vertaistuki- ja -oh-
jaustoiminta tulevat olemaan edelleen 
merkittävässä roolissa.
– Me emme saa olla vain vammaläh-
töinen järjestö, mutta sitä ei saisi ihan 
sulkea poiskaan. Jos esimerkiksi yleis-
urheiluseuraan menee sokea henki-
lö, niin kysymyshän ei ole siitä, miten 
vammaisurheilu huomioidaan siinä 
seurassa. Sinne ei mene vammaisur-
heilu, vaan sinne menee aina ihminen.

Tuleeko VAU:sta tarpeeton?
Näiden asioiden kehittämiseksi VAU 
tarvitsee aktiivista vuoropuhelua jäse-
nistönsä kanssa. Kun maali on asetet-
tu yhdeksän vuoden päähän, on tur-
ha kuvitella, että teesejä voisi noin vain 
naulata seinään ja sulkea sen jälkeen 
silmänsä ja korvansa kaikelta muulta.

– Yhteiskunta muuttuu ympärillä koh-
tuullista vauhtia, ja varmasti me jou-
dumme tarkastelemaan aika ajoin 
suuntaa ja tavoitteita. Sitä varten me 
tarvitsemme vuoropuhelua, Juntunen 
linjaa.
Mutta mitä VAU:n toiminnanjohtaja 
näkee katsoessaan kristallipallollaan 
vuoteen 2021? Missä hänen johtaman-
sa järjestö on silloin?
– Jos oikein mentäisiin pumpulissa ja 
pilvilinnassa, niin kaikki liikunnan toi-
mijat olisivat ymmärtäneet, että ovien 
pitää olla avoinna kaikille. Silloin voi-
taisiin oikeasti kysyä, että tarvitaanko 
VAU:ta enää.
– Realistina kuitenkin uskon, että vuon-
na 2021 ei vielä olla siinä tilanteessa. 
Mutta uskon, että lähellä kotia on jo-
kaiselle paljon enemmän mahdolli-
suuksia päästä liikkumaan kuin tällä 
hetkellä..

VAU:n visio 
2021: 
Elinvoimainen 
vammaisurheilu ja 
-liikunta – yhdessä 
ja erikseen
Painopisteet tuleville 3-vuotiskau-
sille:
2013–2015: Liikkumisen ja urheile-
misen edellytysten ja olosuhteiden 
kehittäminen esteettömiksi ja saa-
vutettaviksi.
2016–2018: Vammaisliikunnan ja 
-urheilun kehittäminen seura- ja yh-
distystoiminnassa.
2019–2021: Vammaiskilpa- ja 
-huippu-urheilun kehittäminen.
Muuta VAU:n strategiasta poimit-
tua:
– VAU:n tehtävänä on rakentaa suo-
malaisesta liikuntakulttuurista avoin 
ja suvaitsevainen.
– VAU ottaa vastuuta lasten ja nuor-
ten liikunta-aktiivisuuteen vaikutta-
misesta.
– VAU ottaa vastuuta vammaisur-
heilun ja -liikunnan osaamisen ke-
hittämisestä.

Toiminnanjohtaja Riikka Juntunen toivoo VAU:n pystyvän jatkossa palvelemaan pa-
remmin jäsenistöään.
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Tiesitkö, että…
•	 Pajulahti	tarjoaa	saavutettavat	liikuntapuitteet	kauniin	Kukkasjärven	
	 rannalla	Nastolassa
•	 Soveltavan	liikunnan	osaamis-	ja	resurssikeskus	opastaa,	kouluttaa	ja	
	 konsultoi	liikunnan	apuvälineiden	käytössä,	vuokrauksessa	ja	hankinnassa.
•	 Ilo	liikuttaa	–	hanke	toteuttaa	iäkkäille	ja	pitkäaikaissairaille	räätälöityjä
	 liikuntalomia	yhteistyössä	yhdistysten	kanssa
•	 Räätälöimme	kanssasi	juuri	ryhmällesi	sopivan	liikuntaloman
•	 Ryhmäsi	kurssin/loman	aikana	saat	virikkeitä	myös	omaan	työhösi
•	 Joka	16.	osallistuja	on	ilmainen!

TUO RYHMÄSI PAJULAHTEEN!

Pajulahdentie 167, 15560 Nastola • www.pajulahti.com

Ota yhteyttä!
Soveltavan liikunnan osaamis- ja resurssikeskus
Projektipäällikkö	Osku Kuutamo,	osku.kuutamo@pajulahti.com,	
puh.	044	7755	346
Liikunnanopettaja	Virpi Remahl,	virpi.remahl@pajulahti.com,	
puh.	044	7755	350

Ilo liikuttaa -hanke
Projektipäällikkö	Nina Tohkanen,	
nina.tohkanen@pajulahti.com,	
puh.	044	7755	360

TUTUSTU 
PALVELUIHIMME 

WWW.PAJULAHTI.COM

Hei liikunnan ammattilainen tai yhdistysaktiivi,

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

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!
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Vammaisurheilun luokittelu on jo nyt 
kulkenut pitkän tien lääketieteelli-
sestä systeemistä toiminnallisuutta 
korostavaksi. Urheilu on ammatti-
maistunut, ja luokittelunkin on ollut 
pakko kehittyä. On päästy lajispe-
sifiseen luokitteluun ja opittu hyö-
dyntämään urheilun asiantuntijoita. 
Merkittävä rajapyykki oli vammais-
urheilun uudelle tasolle nostanut 
Sydneyn paralympialaiset. Samal-
la Sydney kuitenkin osoitti silloisen 
luokittelusysteemin haasteet ja heik-
koudet, joiden kimppuun käytiin vä-
littömästi.
– Tuli tarve yhtenäisille luokittelun 
linjauksille, ja lopulta syntyi luokit-
telusäännöstö. Alkujaan 6–12 kuu-
kauden tehtäväksi ajatellusta sään-
nöstön luomisesta tulikin kolmen 
vuoden matka. Mahtava sellainen, 

Peter Van de Vliet: Luokittelun 
kehittäminen on jatkuva prosessi   
Luokittelu on asia, jonka tasapuolisuudesta ja kehittä-
misestä keskustellaan vammaisurheilussa jatkuvasti. 
Näin pitää Kansainvälisen paralympiakomitean lää-
ketieteellisen johtajan Peter Van de Vlietin mielestä 
ollakin, koska se on urheilijoiden tasa-arvoisuuden 
hyväksi tehtävää jatkuvaa työtä. 

mutta hyvin paljon moniulotteisem-
pi kuin olimme kuvitelleet, Vuokatin 
hiihtokongressissa toukokuun lopus-
sa vieraillut Van de Vliet sanoo. 
Luokittelun kehittämisen tueksi on 
nykyään tarjolla useita vammaisur-
heilusta tehtyjä tutkimuksia, joita ei 
50 vuotta sitten ollut. Myös urheili-
joiden palaute on korvaamatonta.
– Aikaisemmin luokittelijan päätök-
set otettiin vastaan sellaisinaan, nyt 
urheilijat haastavat päätöksiä ja kyse-
levät perusteita. Lajimme tekevät nyt 
töitä systeeminsä kehittämisessä re-
surssiensa mukaan.
Lajin pääsy paralympialaisten ohjel-
maan edellyttää muiden seikkojen 
lisäksi ammattimaista luokittelujär-
jestelmää. Yhdenkään lajin paikka 
paralympialaisten ohjelmassa ei ole 
automaatio. 
– Kesäparalympialaisissa meillä on 
Rio de Janeirossa 22 lajia, emmekä 
voi jatkaa kasvua loputtomiin. Vuo-
den 2013 lopussa tiedämme, mikä 
on vuoden 2020 lajiohjelma, kertoo 
Van de Vliet. 
Luokittelijat eivät saa työstään palk-
kaa, vaan kaikki perustuu vapaaeh-
toisuuteen. Lajeissa luokittelijoiden 
ammattitaidosta pidetään hyvää 
huolta, mutta se heidän täytyy myös 
neljän vuoden väliajoin todistaa li-
senssinsä säilyttääkseen.
– Mielestäni luokittelijoita ei ole kos-
kaan tarpeeksi. Nyt olemme tuoneet 
optikoille mahdollisuuden osallistua 
näkövammaisten urheilijoiden luo-
kitteluihin. Luokittelijoiden oma ur-
heilutausta on selvä etu, mutta se 
ei yksistään enää riitä. Kaikilla pitää 
olla sopiva koulutus, Van de Vliet sa-
noo..

InfoLuokittelu 
pähkinänkuoressa
Luokittelua voidaan verrata vam-
mattomien painoluokkalajeihin 
(esim. paini, judo, nyrkkeily). Ta-
voite on siis sama, eli taata kaikil-
le kilpailijoille tasapuoliset lähtö- 
kohdat, jossa lopputuloksen rat- 
kaisevat urheilulliset tekijät, ei 
vamman haitta-aste.
Luokittelu myös määrittelee millai-
nen ja minkä asteinen vamma on 
ehtona osallistumiselle virallisiin 
vammaisurheilukilpailuihin. Para- 
lympialaisiin saavat osallistua ur-
heilijat, joilla on vähintään lajikoh-
taisesti määritetty minimivamma, 
joka rajoittaa toimintakykyä niin, 
että urheilija ei pysty tasaväkisesti 
kilpailemaan vammattomien kans- 
sa.
Paralympialaisiin osallistuvilla ur-
heilijoilla on oltava kansainvälinen 
luokitus. Paralympialaisissa luoki-
tus tapahtuu Kansainvälisen Pa-
ralympiakomitean (IPC) sääntöjen 
mukaan. Luokittelun suorittavat 
terveydenhuollon ammattilaiset 
ja lajiasiantuntijat, jotka ovat kou-
luttautuneet lajin kansainvälisiksi 
luokittelijoiksi.
Eri lajeissa ja vammaryhmissä käy-
tetään omia lääketieteellisiä luo-
kittelukriteereitä ja -menetelmiä. 
Tarkoituksena on testata ja arvi-
oida vamman aiheuttama toimin-
nallinen haitta kyseisessä lajissa. 
Lajista ja lajin vaatimuksista riip-
puen eri lajeissa on eri määrä luok-
kia.
Joissain lajeissa kilpaillaan yhdis-
tetyissä luokissa (esim. osa yleisur-
heilun lajeista), jolloin käytössä on 
tarkkaan määritetyt hyvitysjärjes-
telmät. Eri lajien luokittelut löyty-
vät lajikuvausten kohdalta.
Lisätiedot: Suomen Paralympia-
komitea, valmennuspäällikkö Kim-
mo Mustonen, puh. 050 566 9869, 
kimmo.mustonen@paralympia.fi.
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TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: RIIKKA LINDSTRöMIN KOTIALBUMI, NINA JAKONENTeema

Kansainvälisen paralympialiikkeen 
historian pohjakosketus koettiin lop-
puvuodesta 2000, pian Sydneyn para-
lympialaisten jälkeen. Tuolloin paljas-
tui, että Sydneyssä paralympiakultaa 
voittaneessa Espanjan kehitysvam-
maisten koripallojoukkueessa ei ollut 
kehitysvammaisuutta edes siteeksi.
Espanjan joukkueessa pelannut Car-
los ribagorda paljasti, että hän ja yh-
deksän muuta joukkueen pelaajaa oli-
vat päässeet joukkueeseen käymättä 
läpi mitään lääketieteellisiä tai psyko-
logisia tutkimuksia. Aikalaistodistuk-
set viittaavat siihen, etteivät espanja-
laiset olleet paralympialaisten ainoita 
mukakehitysvammaisia. Luokittelu-
järjestelmä oli pettänyt pahanpäiväi-
sesti.
Kaikki kehitysvammaisten urheilu sul-
jettiin pois paralympialaisten ohjel-
masta. Nyt, 12 vuotta myöhemmin, 
kehitysvammaiset urheilijat tekevät 
paluun paralympialaisiin. Lontoossa 
on mukana kehitysvammaisia urheili-
joita yleisurheilussa, uinnissa ja pöytä-
tenniksessä. 
Kehitysvammaisten huippu-urheilun 
kansainvälinen kattojärjestö INAS on 
tehnyt valtavan työn luokittelujärjes-
telmänsä uudistamiseksi, jotta paluu 
paralympialaisiin mahdollistuisi. Nyt 
huijaaminen on, jos ei mahdoton-
ta, niin ainakin äärimmäisen työlästä. 
Uudistuksen miinuspuolena voidaan 
pitää sitä, että yhden luokittelun on-
nistunut läpivieminen on muuttunut 
melkoiseksi paperisodaksi.

Yksityiskohtainen kartoitus
INAS-urheilijan luokittelu koostuu 
kahdesta osasta: ns. Primary Eligibili-

Raskas mutta arvokas INAS-luokittelu

INAS:n uusi, pilkuntarkka luo-
kittelujärjestelmä teettää psy-
kologi riikka Lindströmille 
paljon töitä ja mahdollistaa 
kehitysvammaisille urheilijoille 
pääsyn paralympialaisiin.

ty Check -osiosta, jota voinee löyhäs-
ti suomennettuna kutsua perusluo-
kitteluksi, sekä lajiluokittelusta, joka 
nimensä mukaisesti on vammaisur-
heilulle tyypillistä lajikohtaista luo-
kittelua ja joka tehdään kilpailujen 
yhteydessä. Lajiluokittelun apuna 
käytetään Training History & Sport Ac-
tivity Limitations Inventory -raporttia 
(TSAL), jonka laatii urheilijan valmen-
taja. 
Primary Eligibility Checkin tekee 
psykologi. Suomessa tästä työstä vas-
taavat tällä hetkellä Oili Sauna-aho, 
Riikka Lindström ja Petra Pakarinen. 
Sauna-aho on Suomen NEO, National 
Eligibility Officer, joka vastaa siitä, että 
psykologien tekemät raportit täyttä-
vät INAS:n asettamat vaatimukset.
INAS ylläpitää urheilijoistaan Primary 
Eligibility Master List -luetteloa, jonne 
urheilija pääsee, kun hänen luokitte-
lunsa on hyväksytty. Suomesta listalla 
on kahdeksan urheilijaa yleisurheilus-
sa, judossa, hiihdossa ja jalkapallossa, 
mutta heidät on hyväksytty listalle ai-
kavälillä 2006–2008, eli ennen uuden 
luokittelujärjestelmän voimaantuloa.
– Perusluokitteluun tarvitaan tietoa 
urheilijan päättelytoiminnoista sekä 
hänen arjen toimintakyvystään. Ai-
kaisemmin luokitteluja ja niihin tar-
vittavia asiakirjoja tehtiin aika paljon 
aikaisempien tutkimusten ja lääkä-
rintodistusten perusteella, mutta ny-
kyään se ei aina riitä, sillä INAS:n vaa-
timien selvitysten on oltava alle viisi 
vuotta vanhoja, psykologi Riikka Lind-
ström kertoo.
Lindström on ollut tekemässä Suo-
men ensimmäistä uusien luokittelu-
vaatimusten mukaista INAS-luokit-
telua, jonka putkahtamista INAS:n 

Master Listille saadaan vielä hetki 
odotella. Toimintakyvyn selvitysten ja 
niistä laadittavien raporttien tekemi-
nen on pilkuntarkkaa puuhaa.
– Ensimmäiseksi täytyy kunkin urhei-
lijan kohdalla yksilökohtaisesti arvioi-
da, millaisia tapaamisia, tutkimuksia 
ja esitietoja tarvitaan. Katsotaan tar-
vitaanko esimerkiksi yksilötutkimus, 
jossa tehdään erilaisia päättelykyvyn 
kartoitustehtäviä, Lindström selvittää.
– Useimmiten tarvitaan toimintakyky-
arvio, jonka urheilija ja hänen lähihen-
kilönsä, esimerkiksi vanhemmat tai 
vaikka opettaja täyttävät ja joka sitten 
käydään haastatellen läpi ja kerätään 
sitä tietoa, minkälaisissa asioissa hen-
kilö tarvitsee tukea.
– Käydään läpi esimerkiksi, miten jo-
kapäiväiseen asumiseen ja elämiseen 
liittyvät toiminnat sujuvat, miten osaa 
liikkua omassa ympäristössä, kuin-
ka joustavasti toimii sosiaalisissa ti-
lanteissa ja miten hallitsee rahankäy-
tön…, Lindström luettelee.
Kartoitus on laaja ja yksityiskohtai-
nen, eikä sillä ole suoraa tekemistä 
urheilemisen kanssa, mutta juuri täl-
laisilla keinoilla INAS varmistaa, ettei 
sen alaisiin kilpailuihin, saati sitten pa-
ralympialaisiin, pääse enää lipsahta-
maan huijareita.

Normittamisen ongelma
Hyvin toimiva neuvolajärjestelmä pi-
tää Suomessa huolen siitä, että yk-
silön kehityksen häiriöt huomataan 
hyvissä ajoin. INAS-urheilijoiksi pyrki-
vät henkilöt ovat siis jo lääketieteen 
ammattilaisten kehitysvammaisiksi 
diagnosoimia henkilöitä, mutta silti 
luokittelijalla on edessä pitkä ja byro-
kraattinen prosessi.
– Siihen nähden, että näillä henkilöillä 
on asianmukaiset diagnoosit tehtynä, 
niin onhan tämä luokitteluprosessi 
aika raskas. Toisaalta säännöt ovat kai-
kille samat. Eihän INAS voi toimia niin, 
että tämän maan urheilijat pääsevät 
mukaan näillä tiedoilla, mutta näiltä 
vaaditaankin enemmän, Lindström 
pyörittelee.
Tässä päästään mahdollisimman yh-
denmukaiseksi luodun INAS-luokit-
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telujärjestelmän ongelmien ytimeen. 
Miten käy esimerkiksi köyhien Afrikan 
maiden kehitysvammaisten urheilijoi-
den paralympiahaaveiden?
– Luokittelun perusteena käytettävi-
en menetelmien on oltava normitet-
tuja urheilijan omaan kotimaahan ja 
kieleen. Kaikissa maissa ei välttämät-
tä ole edes sellaisia menetelmiä käy-
tettävissä, mitä INAS luokitteluissansa 
vaatii. Näissä tapauksissa voidaan yh-
teistyössä INAS:n kanssa selvittää, mil-
laisia menetelmiä käyttäen luokittelut 
voidaan tehdä.
– Mekin olemme INAS:n ja Kehitys-
vammaliiton kanssa selvittäneet, mil-
laisia toimintakyvyn arviointimenetel-

miä Suomessa voidaan käyttää, että 
ne sopivat näihin INAS:n kriteereihin.
Lindström uskoo, että ensimmäisen 
onnistuneen INAS-luokittelun jälkeen 
työ nopeutuu, kun luokitteluproses-
si tulee tutuksi. Kaiken kaikkiaankaan 
luokitteluruljanssi ei lopulta ole eri-
tyisen raskas itse urheilijalle, vaikka 
odottavan aika on tietysti pitkä. Suu-
rimman ja raskaimman työn tekee 
psykologi.
– Luokittelutyöhön osallistuminen 
on kuitenkin hyvin antoisaa, sillä siinä 
pääsee sekä kehittämään itseään am-
matillisesti että tutustumaan huippu-
urheilun maailmaan, Lindström sa-
noo..

Jani Tissari on yksi kahdeksasta suomalaisurheilijasta, jolla on vanhan luokitusjärjestel-
män mukainen INAS-luokittelu. Tissari edusti Suomea kesäkuussa yleisurheilun INAS 
EM-kilpailuissa Ruotsissa. Kuva on INAS EM-hallikilpailuista Helsingistä keväältä 2011.

Kehitys-
vammaisten 
urheilun 
arvokilpailut

International Federation for Sport 
for Para-athletes with an Intellec-
tual disability (INAS) on toinen 
suurista kansainvälisistä kehitys-
vammaisten urheilujärjestöistä. 
INAS:n suurin oma tapahtuma 
on neljän vuoden välein järjestet-
tävä INAS Global Games. INAS:n 
luokittelemat urheilijat voivat 
osallistua myös paralympialaisiin.
Suurin kansainvälinen kehitys-
vammaisten urheilujärjestö on 
Special Olympics International, 
jonka järjestämät Special Olym-
pics Kesä- ja Talvimaailmankisat 
kokoavat tuhansia kehitysvam-
maisia urheilijoita joka puolelta 
maailmaa neljän vuoden välein, 
aina olympialaisten ja paralym-
pialaisten välivuosina. Special 
Olympics Maailmankisoihin ei ole 
tulosrajoja, vaan urheilijat luoki-
tellaan omiin tasoryhmiinsä kil-
pailujen yhteydessä.
Suomalaisia urheilijoita on osal-
listunut myös Down-urheilijoi-
den omiin arvokilpailuihin, kuten 
Down-urheilijoiden kansainväli-
sen yleisurheilujärjestön IAADS:n 
MM- ja EM-kilpailuihin.
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TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: WTGFTeema

Elinsiirron saaneet urheilijat kilpailevat 
kansainvälisissä arvokilpailuissaan urhei-
lun ilosta. Tuskin löytyy toisia kilpailuja, 
joissa urheilijat osaavat samalla tavoin ar-
vostaa jo sitä lähtökohtaa, että he kykene-
vät osallistumaan ja kilvoittelemaan kes-
kenään. 
Elinsiirtoväen urheilun kansainvälisen 
kattojärjestön World Transplant Games 
Federationin (WTGF) näkökulmasta ur-
heilumahdollisuuksien luominen elinsiir-
ron saaneille urheilijoille on tärkeää. Yhtä-
lailla arvokilpailuissa painottuu kuitenkin 
myös tietoisuuden levittäminen ulospäin. 
Arvokilpailut ovat eräänlaista positiivista 
propagandaa.
– Urheilun avulla voimme kasvattaa ihmis-
ten tietoisuutta lähes epätoivoisesta uusi-
en elintenluovuttajien tarpeesta. Voimme 
niin ikään kasvattaa perheenjäsenten tie-
toisuutta heidän lähimmäistensä tarpeis-
ta ja toiveista, WTGF:n puheenjohtaja, 
ranskalainen Coustere toteaa.
Tämän vuoksi elinsiirron saaneiden World 
Transplant Games -maailmankilpailujen 
yhteydessä järjestetäänkin oheistapah-
tumia, joissa lääketieteen ammattilaiset, 
elinsiirtopotilaiden perheenjäsenet ja tie-
dotusvälineiden edustajat kohtaavat. Tär-
keimpiä huomionherättäjiä ovat kuiten-
kin itse urheilijat.
– Siinä, miten elinsiirron saaneet urheilijat 
eivät koskaan luovu toivosta ja ovat kiitol-
lisia jokaisesta urheilun parissa viettämäs-
tään hetkestä, on paljon opittavaa muulle 
urheilevalle maailmalle, maalailee Cous-
tere, joka on itsekin käynyt kolmesti elä-
mässään läpi munuaisensiirron.
WTGF tarvitsee julkisuutta, ei niinkään it-
selleen, vaan ajamalleen asialle. Isojen ar-
vokilpailujen järjestäminen luonnollisesti 
synnyttää julkisuutta kilpailujen järjestä-
jämaassa, mutta ongelmaksi voi muodos-
tua se, että suhteellisen isojen ja kalliiden 
kilpailujen järjestäminen onnistuu vain 

ns. rikkaimmilta mailta, joissa yleinen tie-
toisuus elinsiirtoasioista on jo valmiiksi 
kohtuullisen hyvällä tasolla.
– On totta, että kilpailujen järjestämis-
kustannukset voivat olla kohtuuttomat 
pienille ja vähemmän rikkaille maille. Tar-
koitus onkin rohkaista näitä maita osallis-
tumaan Maailmankilpailuihin ulkomail-
la ja saada sitä kautta julkisuutta oman 
maansa tiedotusvälineissä, Coustere sa-
noo.
– Eikä kilpailujen järjestäminenkään lo-
pulta ole niin kallista, kun suhteuttaa sen 
siihen, miten paljon säästöjä ihmishenki-
en säästyminen tuottaa yhteiskunnalle, 
hän jatkaa.
Kun vuonna 2008 Rovaniemellä järjes-
tettiin elinsiirron saaneiden World Tran-
splant Games -talvimaailmankilpailut, 
vastasi Suomen elinsiirtoväen urheilusta 
vielä oma järjestönsä, Elinsiirtoväen Lii-
kuntaliitto ELLI ry. Nyt elinsiirtoväen ur-
heilu on osa Suomen vammaisurheilun 
ja -liikunnan laajaa kattojärjestöä VAU:ta. 
WTGF:n puheenjohtaja Coustere ei näe 
tätä kehitystä ainakaan pelkästään posi-
tiivisena.
– Tämä on kysymys, jota meiltä on viime 
vuosina kyselty, ja me WTGF:ssä uskom-
me, että elinsiirron saaneet urheilijamme 
eivät halua tulla luokitelluksi vammaisik-
si. He haluavat tulla nähdyksi tavalliseen, 
aktiiviseen elämäntapaan palaavina hen-
kilöinä. Se on juuri sitä, mitä elinsiirto tuo 
ihmisen elämään, mahdollisuuden palata 
”normaaliin”.
Cousteren mukaan WTGF:n tulevaisuu-
den tärkein tehtävä on ylläpitää ja kasvat-
taa järjestön vaikutusvaltaa kaikissa elin-
siirron jälkeiseen urheilemiseen liittyvissä 
asioissa.
– Yli 30 vuoden kokemuksella ja lähes 70 
jäsenmaan voimin voi sanoa, että tietotai-
tomme tältä alueelta ei kalpene kehen-
kään verrattuna, Coustere toteaa..

Elinsiirtoväen arvokilpailut 
ovat positiivista propagandaa
Elinsiirron saaneiden urheilun kansainvälisen kattojärjestön 
WTGF:n puheenjohtajan Olivier Cousteren mukaan urhei-
lu on erinomainen tapa levittää elinsiirron jälkeisen elämän 
ilosanomaa.

World Transplant 
Games Federation 
World Transplant Games Fe-
deration (WTGF) on elinsiirto-
väen kansainvälisiä urheiluta-
pahtumia järjestävä järjestö, 
jonka tarkoituksena on urhei-
lun avulla demonstroida on-
nistuneen elinsiirron tuomia 
mahdollisuuksia, kasvattaa ih- 
misten tietoisuutta elinsiir-
roista ja sitä myöten kasvattaa 
elinsiirtolukuja.
WTGF järjestää World Tran-
splant Games -maailmankil-
pailuja vuosittain siten, että 
joka toinen vuosi järjestetään 
kesämaailmankilpailut ja joka 
toinen vuosi talvimaailman-
kilpailut. Vuonna 2012 järjes-
tettiin WTG-talvimaailmankil- 
pailut Sveitsin Anzéressa ja 
vuonna 2013 järjestetään 
WTG-kesämaailmankilpailut 
Etelä-Afrikan Durbanissa.
Myös muut kansainväliset jär- 
jestöt järjestävät elinsiirtovä- 
en arvokilpailuja. Kesällä 2012 
European Heart and Lung 
Transplant Federation (EHLTF) 
järjestää omat kilpailunsa Hol-
lannin Apeldoornissa 26.6.–
1.7. ja European Transplant 
and Dialysis Sport Federation 
(ETDSF) omat kilpailunsa Kro-
atian Zagrebissa 18.–25.8.

26
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Suomalaisodotukset 
korkealla Lontoon 
paralympialaisista
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Suomesta lähtee Lontooseen noin 
35–37 urheilijaa kymmeneen eri la-
jiin. Yksilölajien puolella vahva edus-
tus tulee löytymään yleisurheilusta. 
Yksi paikkansa varmistaneista urhei-
lijoista on kaksissa edellisissä para-
lympialaisissa kultaa kelannut ratake-
laaja Leo-Pekka Tähti. Toukokuussa 
porilainen viritteli kilpailukuntoaan 
paralympialaisten esikisoissa Lon-

TEKSTI: NINA JAKONEN
KUVAT: NINA JAKONEN, MAIJU TORVINEN

Kesäparalympialaiset ovat vammaisurheilun puolella 
tämän vuoden kohokohta. Paralympiamitaleista tais-
tellaan elo-syyskuun vaihteessa Lontoossa. Suoma-
laisurheilijoiden näytöt kevään ja kesän kansainväli-
sissä kilpailuissa antavat luvan odottaa menestystä 
myös paralympialaisista.

toossa sekä Sveitsin Prattelnissa. Tou-
kokuun lopulla mentiin jo alle ME-lu-
kemien Liverpoolissa.
– Fiilis on hyvä. Prattelnissa ja Liver-
poolissa kelasin jo alle maailmanen-
nätyksen, mutta myötätuulta oli lii-
kaa. Vielä pitää hioa lähtöä entistä 
parempaan kuntoon, niin sitten näyt-
tää vielä paremmalta. Oikealla tiellä 
kuitenkin ollaan, kertoo satasen mat-
kalta kolmatta kultamitalia tavoitte-
leva Tähti.
Taso Tähden omassa luokassa (T54) 
on noussut vuosien saatossa. Saksas-
ta, Hollannista ja Aasiasta tulevat pa-
himmat kilpakumppanit.
– Paralympialaisissa on kelattava alle 
14 sekunnin, jos aikoo kultamitalista 
taistella. Mitalit ovat todella tiukassa, 
joten kaiken on sujuttava täydellises-
ti, jos maaliviivan jälkeen aikoo tuu-
lettaa voittoa, tiivistää Tähti.
Myös olosuhteilla on merkitystä: sile-
ällä mondo-pinnalla vesisade saattaa 
aiheuttaa sutimista lähdössä, kovalla 
radalla renkaat laitetaan mahdolli-
simman täyteen.
– Jos etupyörä nousee startissa, sii-
hen menee aikaa. Pekingissä olisin 
voittanut ME-ajalla kultaa, mutta etu-
pyörä nousi lähdössä, kertoo Tähti.
Suomalaiskelaajien vahva nousu on 
ollut nähtävissä viimeisten vuosi-

en aikana. Toni Piispanen ja nuori 
Amanda Kotaja ovat nousseet isoin 
harppauksin kohti maailman kärkeä.
– Olen pikkutytöstä asti unelmoinut 
pääsystä paralympialaisiin ja nyt se 
on jo ihan oven takana. En olisi muu-
tama vuosi sitten uskonut pääseväni 
edustamaan Suomea paralympialai-
siin jo 17-vuotiaana. Kovalla työllä ja 
rakkaudella pyörätuolikelausta koh-
taan sitä kohti ollaan kuitenkin me-
nossa ja pikkuhiljaa sen alkaa itsekin 
ymmärtää, kirjoittaa Kotaja Lontoo-
blogissaan.

Jousiampujilla vahva 
viisikko
Jousiampujat ovat saavuttaneet para-
lympialaisiin viisi maapaikkaa. Jean-
Pierre Antonios ja Osmo Kinnunen 
kilpailevat samassa W1-taljaluokassa. 
Suomalaiskaksikko on saanut koko 
harjoituskauden sparrausta toinen toi-
siltaan – ja myös suoraan maailman 
huipulta: Antonios on viime kesän 
MM-pronssimies ja Kinnunen maail-
manmestari.
– Kakkossija Lontoon esikisoissa on 
hyvä saavutus. Pudotuspelit sujuivat 
tosi hyvin, ensimmäinen jopa ihan 
loistavasti, vaikka en ole päässyt vielä 
hirveästi ulkona ampumaan, kertoo 
Kinnunen Lontoon reissun annista.
– Viikonlopun aikana kisapaikat tu-
livat tutuiksi, joten reissu oli erittäin 
hyvä. Olen tosi paikassa varmasti val-
miimpana – tämä antaa hyvää pot-
kua harjoitteluun, kertoo keravalai-
nen.
Myös jousiampujien päävalmentaja 
Kyösti Laasonen oli tyytyväinen esi-

Jean-Pierre Antonios
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kisojen antiin ja odottaa luottavaisin 
mielin jo kauden h-hetkeä.
– Sijoitukset olivat hyviä, olen nii-
hin erittäin tyytyväinen. Ammun-
nassa on vielä parantamisen varaa. 
Kisapaikkojen näkeminen oli eh-
dottoman tärkeää, sillä nyt on huo-
mattavasti helpompaa valmistautua 
paralympialaisiin ja tehdä myös mie-
likuvaharjoittelua.

Maalipallossa 
mitalinälkäiset joukkueet
Naisten ja miesten maalipallojouk-
kueilla on kovat odotukset tulevis-
ta paralympialaisista. Harjoituskausi 
on sujunut suunnitelmien mukaan 
ja kevään turnaukset ovat antaneet 
lisäuskoa menestykseen. Naiset ha-
kivat turnausvoiton kovatasoisesta 
Malmö Lady Intercup -turnauksesta 
ja miehet olivat omassa turnaukses-
saan Sloveniassa kolmansia.
– Naisten turnaukseen osallistui pe-
räti 14 maata, joista kahdeksan tu-
lee pelaamaan myös Lontoon para-
lympialaisissa. Vain Kiina ja Brasilia 
puuttuivat Lontooseen tiensä selvit-
täneistä joukkueista, kertoo valmen-
taja Timo Laitinen.

Laitinen luotsaa molempia maali-
pallojoukkueita, joten mies on ollut 
täystyöllistetty.
– Haastetta on riittänyt: miten saada 
valmennusportaan kolmen hengen 
ryhmä ajallisesti aina oikeaan paik-
kaan ja kahden joukkueen valmen-
tamisen ohella on oma päivätyökin 
pitänyt hoitaa. Tällä hetkellä olemme 
onneksi jo siinä tilanteessa, että mo-
lemmat joukkueet voivat harjoitella 
samoja asioita, eikä leirien valmistelu 
vie enää niin pitkää aikaa. 

Tavoitteet korkealla
Suomen joukkueen johtaja Kim-
mo Mustonen on luottavainen suo-
malaisurheilijoiden kilpailukuntoon 
kauden tärkeimmällä hetkellä.
– Melkein kaikissa suomalaislajeis-
sa on mitaliodotuksia, joten uskon, 
että Pekingissä saavutettu kuuden 
mitalin saldo tullaan Lontoossa rik-
komaan.

– Toki täytyy muistaa, että kansain-
välinen taso kiristyy koko ajan, joten 
ilman nappisuorituksia ei mitaleista 
taistella, kiteyttää Mustonen.
Suomi on saavuttanut lehden pai-
noon mennessä yhteensä 30 maa-
paikkaa kymmenessä eri lajissa. Jouk- 
kueen koko tulee olemaan 35–37 ur-
heilijaa.
– Suomen joukkue alkaa hahmottua 
lopulliseen muotoonsa ja joukkue 
tullaan nimeämään 2. heinäkuuta. 
Urheilijamäärän kasvu Pekingiin ver-
rattuna etenkin nuorten sekä naisur-
heilijoiden toimesta on hieno osoitus 
vammaishuippu-urheilun positiivi-
sesta kehityksestä Suomessa, Mus-
tonen toteaa.
Kesälajien edustajista 24 urheilijaa 
saa opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämää urheilija-apurahaa. Tällä 
on taattu urheilijoille mahdollisim-
man hyvät mahdollisuudet valmis-
tautua paralympialaisiin. Suomen 
Paralympiakomitea on tänä vuonna 

Judoka Päivi Tolppanen (vas.) ja 
valmentaja Paula Toroi.

Miesten maalipallomaajoukkueen Jarno Mattila (edessä), Erkki Miinala ja Petri Posio al-
kavat olla valmiita paralympialaisiin.
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Info
Lontoon 
paralympialaiset

Lontoossa järjestetään 14. kesä-
paralympialaiset 29.8.–9.9.2012. 
Paralympialaisiin osallistuu noin 4 
200 urheilijaa noin 150 eri maas-
ta. Mitaleista kilpaillaan 20 eri la-
jissa. Lontoossa urheillaan 15 eri 
kilpailupaikalla, joista seitsemän 
on Olympiapuistossa. Viisi kilpai-
lupaikkaa sijaitsee muualla Lon-
toossa ja kolme Lontoon ulko-
puolella.
Lontoon paralympialaisten mas- 
kottina on terästippa Mandevil-
le. Tarinan mukaan Mandeville 
ja olympialaisten maskotti Wen-
lock on luotu Lontoon olympia-
stadionin tukirakenteista tippu-
neista viimeisistä terästipoista. 
Mandeville on nimetty para-
lympialaisten synnyinsijana toi-
mineen englantilaiskaupungin 
Stoke Mandevillen mukaan.

Info
Paralympialaiset mediassa
Yle lähettää paralympialaisista päivittäin koostelähetyksiä sekä mahdolli-
suuksien mukaan myös muutaman suoran lähetyksen tv:ssä tai Ylen inter-
net-sivuilla. Lähetysajat löytyvät www.paralympialaiset.fi-sivustolta lähe-
tysaikojen varmistuttua. Myös internetin ja sosiaalisen median kautta voi 
helposti seurata suomalaismenestystä ja kisatunnelmia.

Internet ja sosiaalinen media
www.paralympialaiset.fi
www.facebook.fi/paralympiaurheilu
www.london2012.com
www.yle.fi/urheilu

Blogit
kohtilontoota.blogspot.com
yle.fi/urheilu/paralympiablogi_vie_kohti_lontoota/6090305

tukenut myös reilulla 30 000 eurolla 
vammaisurheilun kehitys- ja tutki-
mustyötä.
– Vammaishuippu-urheilussa kehi-
tys- ja tutkimustyötä on tehty jo use-
amman vuoden ajan. Kehityspro-
jekteja tehdään noin viisi vuodessa 
– nyt on tietenkin keskitytty suoma-
laislajeihin Lontoossa. Tavoitteena 
on edesauttaa suomalaisia vammais-
urheilijoita parempaan valmentau-

tumiseen ja sitä kautta tietysti pa-
rempiin kilpailusuorituksiin, kertoo 
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus-
keskuksen (KIHU) projektitutkija 
Henri Lehto.
KIHU on paikan päällä myös Lontoon 
paralympialaisissa avittamassa suo-
malaisurheilijoita maalipallossa, pöy-
tätenniksessä sekä jousiammunnas-
sa.

Aleksi Kirjonen (vas.) ja valmenta-
ja Markku Niinimäki kuulantyönnön 
oheisharjoituksissa.

Meri-Maari Mäkinen
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Tarina alkaa Englannin keskiosista, 
Nottinghamin kaupungista, jossa 
Natalie Ball syntyi heinäkuussa 1983 
suomalais-ruotsalaistaustaisten van-
hempien lapseksi. Vahvatahtoisuus 
puski pienestä Nataliesta esiin jo hy-
vissä ajoin.
– Opin uimaan, kun olin 2-vuotias. 
Vanhemmat siskoni uivat ja minä kun 
olin yhtä temperamenttinen kuin ny-
kyäänkin, niin seisoin rannalla ja huu-
sin vain, että ”mä haluan veteen”, Ball 
kertoo.
Ballin tullessa teini-ikään uinti jäi ta-
ka-alalle ja näkövammaisille suun-
nattu joukkuepallopeli maalipallo 

Laulava urheilukulkuri
Tarina maalipalloilija Natalie Ballista on tarina siitä, mihin lahjak-
kuus ja taipumaton tahto voi ihmisen viedä. Ja miten kummallisia 
elämänkäänteitä oman tahtonsa toteuttaminen voi saada aikaan.

nousi ykkösharrastukseksi. Samoihin 
aikoihin nuoren nottinghamilaisen 
mieleen putkahti uusi, entistä erikoi-
sempi mielihalu.
– Joskus kuudennella luokalla se 
alkoi. Menin iltaisin tunnin ajaksi 
kuuntelemaan saksankielistä radio-
ta, vaikken siinä vaiheessa ymmärtä-
nyt puoliakaan mitä siellä puhuttiin. 
Koko yläaste meni siihen, että halu-
sin vain hirveästi päästä Saksaan.
Iso-Britannian ja Saksan välistä viha-
rakkaussuhdetta voi hyvin verrata 
Suomen ja Ruotsin väliseen kyräilyyn, 
eikä Saksan ihannointi varmastikaan 
ole erityisen yleistä Brittein saarilla.

– Mutta minä olin just sellainen, en 
välittänyt niistä tyhmistä ennakko-
luuloista. Tosin nyt kun mietin taak-
sepäin, niin en oikeasti tiedä, miksi 
ihmeessä halusin Saksaan, Ball nau-
rahtaa.
Ball sai tahtonsa läpi ja muutti vuon-
na 1999 16-vuotiaana yksin Saksaan. 
Tuolloin hän kuului jo Iso-Britannian 
maalipallomaajoukkueeseen ja oli 
luvannut pelata myös vuoden 2000 
Sydneyn paralympialaisissa, vaikka 
asui tuossa vaiheessa jo toista vuotta 
Englannin kanaalin toisella puolella. 
Britit jäivät niukasti välierien ulkopuo-
lelle Ballin ensimmäisissä paralympia-
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laisissa.
– Niiden kisojen jälkeen lopetin Iso-
Britannian joukkueessa pelaamisen. 
Vammaisurheilussa on taloudellises-
ti melko mahdotonta kilpailla toisen 
maan joukkueessa kuin missä asuu, 
sanoo Ball ja tietää totisesti mistä 
puhuu, sillä tämä ei jäänyt hänen vii-
meiseksi erikoiseksi paralympiajär-
jestelyksi.

rankka tie uintimitalistiksi
Vuosituhannen vaihteen jälkeen uin-
ti alkoi palata yhä vahvemmin Ballin 
viikoittaiseen ohjelmaan. Ensin maa-
lipalloa tukevana harjoitusmuotona, 
mutta pian myös kilpaurheilullisessa 
mielessä.
– Huomattiin pian, että olen itse asi-
assa aika hyvä. Muistan kun menin 
kerran uintikilpailuun ja uin 50 met-
riä vapaata. Aika oli parempi kuin 
Sydneyn paralympialaisten kahdek-
sannen aika siinä luokassa.
Uinti huipputasolla on raakaa tou-
hua. Ball harjoitteli ennen Ateenan 
paralympialaisia 22 tuntia viikossa. 
Hän sanoo, ettei olisi pystynyt siihen 
ilman omaa valmentajaa.
– Minulla on tosi vahva tahto, mutta 
se panostus on niin valtava, että siinä 
on oltava joku, joka vähän pakottaa.
Ateenan paralympialaisissa vuonna 
2004 Ballin laji oli vaihtunut maali-
pallosta uintiin ja maa Iso-Britanni-

asta Saksaan. Tosin Ballilla ei ollut 
Saksan kansalaisuutta, eikä hän olisi 
tiukan sääntötulkinnan mukaan saa-
nut edustaa Saksaa paralympialaisis-
sa.
– Minut ilmoitettiin Saksan edusta-
jana vuoden 2002 MM-kilpailuihin 
Argentiinaan, ja silloin ei vielä sään-
töjen mukaan täytynyt olla kansalai-
suutta. Sitten tuli sääntö, että ei saa 
edustaa ilman kansalaisuutta, mutta 
minulle sanottiin vain, että koska mi-
nut on jo ilmoitettu, niin saan uida. 
Se oli jotenkin tosi outo juttu.
Ateenan paralympialaisten aikaan 
Ball oli ehtinyt asua Saksassa jo viisi 
vuotta, mutta kansalaisuutta hänellä 
ei edelleenkään ollut. Hurja harjoitte-
lu tuotti tulosta ja Ball kauhoi Atee-
nasta kolme hopeaa ja yhden prons-
sin. Paralympialaisten jälkeen saivat 
kuitenkin jäädä niin uinti kuin Saksa-
kin. Ball otti askeleen kohti sukunsa 
syntysijoja ja muutti Härnösandiin, 
Ruotsiin.

Ammattilaulaja
Härnösandissa Ball asui vuoden ja 
muutti vuonna 2005 Pohjanlahden 
toiselle rannalle Pietarsaareen, jos-
sa hän suoritti musiikin perustutkin-
non Svenska Yrkeinstitutissa. Vuon-
na 2007 matka jatkui Lahteen, jossa 
Ball suoritti esiintyvän musiikin lin-
jan ammattikorkeakoulussa. Urhei-

lullinen lahjakkuus onkin vain toinen 
puoli nykyään Helsingissä asuvaa Na-
talie Ballia. Hän on ammatiltaan klas-
sinen laulaja, joka on mm. esiintynyt 
Saksassa pohjoismaisilla kulttuurifes-
tivaaleilla suomalaista yksinlaulun 
historiaa käsittelevässä konsertissa.
Ball on myös cembalisti ja alttoviulisti. 
Nyt hän ryhtyy opiskelemaan kirkko-
musiikkia Sibelius-Akatemiassa, jos- 
ta tulee aikoinaan saamaan myös 
kanttorin ja opettajan paperit.
– Esiintymisen puolella työ ei ole riit-
tävän säännöllistä. Voisin opettaa jo 
nyt, mutta kun minulla ei ole pape-
reita, niin en saa esimerkiksi musiik-
kiopistolta töitä, ainakaan kunnolli-
sella palkalla.
Opiskellessaan Suomessa Ball edusti 
vielä Saksaa maalipallossa.
– Se oli tosi tyhmää. Jo vuonna 2006 
en halunnut enää pelata Saksassa, 
koska pääsin ehkä kerran tai kaksi 
kertaa vuodessa mukaan leirille. Sa-
noin, etten halua jatkaa, mutta mi-
nulle sanottiin, että ilman sinua täs-
tä ei tule mitään. En halunnut jättää 
heitä pulaan.
– Vuonna 2007 Brasilian MM-kilpai-
luissa tilanne oli sellainen, että joko 
saamme paikan Pekingin paralym-
pialaisiin tai sitten minä lopetan. No, 
tietenkin turnaus meni niin hyvin, 
että voitimme aivan kaikki ja saimme 
paikan Pekingiin.
Itse Pekingin paralympialaiset meni-
vät Saksalta ja Ballilta surkeasti. Ai-
kaero iski Balliin juuri ennen maa-
lipalloturnauksen alkua, eikä hän 
saanut nukuttua kymmeneen päi-
vään enempää kuin tunnin yössä. 
Saksa hävisi kaikki ottelunsa.
Sopivasti ennen vuoden 2012 Lon-
toon paralympialaisia Ball sai Suo-
men kansalaisuuden ja voi nyt edus-
taa Suomea. Jos Ball on mukana 
Lontoossa, ovat ne hänelle neljän-
net paralympialaiset ja Suomi hänel-
le kolmas maa, jonka edustajana hän 
on paralympialaisissa ollut.
Natalie Ball on yhä nuori nainen. 
Vuonna 2016 paralympialaiset jär-
jestetään Brasilian Rio de Janeiros-
sa. Mitä maata hän mahtaa tuolloin 
edustaa?
– Enää en vaihda, en missään nimes-
sä. Mutta saattaa olla, että jossain 
vaiheessa pelaaminen saa riittää, Ball 
päättää.. Natalie Ball
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LUCY OGECHUKWU EJIKE, NIGErIA 
VOIMANOSTO
Nigeria on paralympialaisten voimanoston suurvalta ja 
34-vuotias Lucy Ogechukwu Ejike on loistava esimerk-
ki länsiafrikkalaisesta penkkipunnerrusosaamisesta. Ejike 
aloitti paralympiauransa vuonna 2000 Sydneyssä, jossa 
hän sijoittui hopealle 44-kiloisten sarjassa Egyptin Fat-
ma Omarin jälkeen. Neljä vuotta myöhemmin Ateenassa 
hän voitti sarjan ME-tuloksella (127,5 kg), mutta tuolloin 
Omar oli siirtynyt jo 56-kiloisten sarjaan. Pekingissä 2008 
Ejike voitti 48-kiloisten sarjan uusilla ME-lukemilla 130 kg 
ja asetti itselleen heti uuden tavoitteen Lontoon paralym-

pialaisia varten.
– Siirryn vielä ylempään paino-
luokkaan ja nostan siellä uuden 
ennätyksen, Ejike lupasi China 
Daily -lehdelle.
Loppukesästä nähdään miten 
käy. Tavoite on kova, sillä 56-ki-
loisten sarjassa on vastassa 
vanha tuttu Fatma Omar, jonka 
hallussa on myös sarjan maail-
manennätys 141,5 kg.

Paralympialaisissa loistaa 
värikkäitä tähtiä
Eteläafrikkalainen 400 metrin juoksija Oscar Pistorius tulee paistattelemaan sa-
lamavalojen välkkeessä myös Lontoon olympialaisissa, mutta paralympialaisissa 
tämä ”Blade Runner” on todellinen supertähti, paralympialaisten oma Usain Bolt. 
Ainoa tähti hän ei kuitenkaan paralympialaisissa ole. Lähes jokaisessa paralympia-
laisiin osallistuvassa maassa on urheilijoita, jotka ovat Leo-Pekka Tähden tapaan 
erittäin suosittuja ja tunnettuja urheilijoita kotimaassaan ja sen ulkopuolellakin. 
Tässä esitellään heistä viisi. 

Huipulla
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: MARTIN NAUCLéR, BMG-SPORT POLAND, NIGERIAN PARALYMPIAKOMITEA, 
MARCELO BRANDT - CBT, TEAM STOREY

JEFFrEY IGE, rUOTSI
KUULANTYöNTö
Kehitysvammaiset urheilijat palaavat paralympialaisiin 
12 vuoden tauon jälkeen. Ruotsalainen Jeffrey Ige on 
yksi länsinaapurin valovoimaisimmista vammaisurheilu-
tähdistä ja erittäin todennäköinen kuulantyönnön uusi 
paralympiakultamitalisti. Igen ulkoratojen maailmanen-
nätyslukemat 15,16 ovat puolentoista metrin päässä ran-
kinglistan kakkosen tuloksesta. Ige olisi mielellään esiin-
tynyt paralympialaisissa jo aiemminkin, mutta Espanjan 
koripalloilijoiden huijaus Sydneyssä 2000 johti kehitys-
vammaisten urheilijoiden sulkemiseen paralympialaisis-
ta.
– Miksi koko ryhmä täytyi sulkea pois sen takia, mitä jot-
kut yksittäiset idiootit olivat keksineet, Ige pohti keväällä 
ruotsalaisen Rodeo-lehden haastattelussa.

NATALIA PArTYKA, PUOLA 
PöYTäTENNIS
Oscar Pistorius ei ole suinkaan ainoa urheilija, joka osal-
listuu vuonna 2012 sekä olympialaisiin että paralympia-
laisiin. Ilman oikeaa kättä syntynyt puolalainen Natalia 
Partyka saavutti olympiapaikan pöytätenniksessä voitet-
tuaan huhtikuussa karsintaturnauksen Luxemburgissa. 
Hän esiintyi myös vuoden 2008 Pekingin olympialaisissa 
joukkuekilpailussa ja voitti samana vuonna paralympia-
kultaa luokassa 10. Pöytätennis on Puolassa suosittu laji 
ja edustava 22-vuotias Partyka tunnettu urheilija.
– Toivon voivani olla esikuva, Partyka sanoi jo Pekingin 
paralympialaisten yhteydessä.
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Kansainvälisen paralympiakomitean IPC:n puheen-
johtaja Sir Philip Craven ei pidä mahdottomana, että 
olympialaiset ja paralympialaiset voisivat yhdistyä 
joskus tulevaisuudessa.
– En ole täysin vastaan sitä ajatusta, että jossain vai-
heessa voitaisiin järjestää yhteiset kilpailut. Se ei voi 
kuitenkaan olla aiemmin kuin ehkä vuoden 2024 ke-
säkilpailuissa, Craven sanoi Iso-Britannian yleisradio-
yhtiö BBC:n haastattelussa.
Cravenin mukaan paralympialiikkeen täytyy olla val-
mis tekemään mitä vain heidän urheilijoidensa etu 
vaatii. Se, onko yhdistyminen paralympiaurheilijoiden 
etujen mukaista, onkin toinen kysymys. Monet kanta-

vat huolta siitä, kutistuisivatko paralympialaiset pie-
neksi ”näytöselementiksi” olympialaisten katveessa.
– Me IPC:ssä pidämme tietenkin tärkeänä, että urheili-
joiden määrän täytyisi pysyä ennallaan myös yhdisty-
misen jälkeen, Craven totesi.
Brittien paralympialegendoihin kuuluvan entisen 
yleisurheilijan Tanni Grey-Thompsonin mukaan pa-
ralympialaiset tulisivat ”katoamaan maan päältä”, jos 
yhdistyminen toteutuisi. BBC kyseli asiasta myös jät-
timäisessä yli 10 000 vastaajan kyselyssä 19 eri maan 
kansalaisilta. Mielipiteet jakaantuivat kutakuinkin 
kahtia: 47 prosenttia yhdistymisen puolesta, 43 pro-
senttia vastaan.

IPC:n puheenjohtaja väläytteli paralympialaisten 
yhdistymistä olympialaisiin

JEFFErSON DA CONCEICAO GONCALVES, BrASILIA
5-VS-5-JALKAPALLO
Näkövammaisten 5-vs-5-jalkapallo lisättiin paralympia-
laisten lajivalikoimaan vuoden 2004 Ateenan paralym-
pialaisissa. Jalkapallon mahtimaana Brasilia on voittanut 
molemmat tähän saakka jaossa olleet paralympialaisten 
kultamitalit. Jefferson da Conceicao Goncalves, taitei-
lijanimeltään Jeffinho, oli Brasilian kirkkain tähti Pekin-
gissä 2008 ja tulee olemaan kova sana myös Lontoossa. 
Brasiliassa lähes jokainen lapsi pelaa jalkapalloa, eikä Jef-
finho tehnyt poikkeusta, vaikka synnynnäinen glaukoo-
ma sokeutti hänet jo 7-vuotiaana. Nyt Jeffinho kerää har-
joittelunsa hedelmiä.
– Viimeaikaiset saavutuksemme ovat kohottaneet lajim-
me tunnettuutta Brasiliassa. Joskus, kun menen ulos, ih-
miset tunnistavat minut, Jeffinho kertoi IPC:n haastatte-
lussa.

SArAH STOrEY, ISO-BrITANNIA 
PYöRäILY
Ilman vasenta kättä syntynyt britti Sarah Storey on luo-
nut huikean uran paraympialaisissa. Hänellä on pitkälti 
toistakymmentä mitalia uinnista Barcelonan (1992), At-
lantan (1996), Sydneyn (2000) ja Ateenan (2004) para-
lympialaisista. Myös vuoden 2008 Pekingin paralympia-
laisista hänellä on kaksi kultamitalia, mutta laji oli matkan 
varrella vaihtunut uinnista pyöräilyksi. Paha korvainfek-
tio pakotti hänet jättämään uima-altaat Ateenan para-
lympialaisten jälkeen. Kun Storey korvansa puolesta olisi 
voinut tehdä paluun uinnin pariin, hän olikin ehtinyt ke-
hittyä ME-tason ratapyöräilijäksi, joka on kilpaillut myös 
vammattomien pyöräilyssä huipputasolla.
– Päätimme valmentajani kanssa, että minun on pois-
tuttava mukavuusalueeltani ja kokeiltava, voiko minusta 
tulla yhtä hyvä pyöräilijä kuin uimari, Storey kertoo koti-
sivuillaan.
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Huipulla

Tapaa Mandeville, Lontoon vuoden 
2012 paralympialaisten maskotti. 
Miksi juuri Mandeville? No, jokaisen 
kisamaskotin nimi liittyy tavalla tai 
toisella olympialaisiin tai niiden isän-
tämaahan. Mandevillellä on erityisen 
vahva merkitys. Kerronpa teille, mik-
si. 
Tänä kesänä järjestettävien 14. para-
lympialaisten juuret ovat edellises-
sä kerrassa, kun kesäolympialaiset 
järjestettiin Iso-Britanniassa eli 64 
vuotta sitten, vuonna 1948.  Saksalai-
nen neurologi, tohtori Ludwig Gutt-
mann, joka oli muuttanut Oxfordiin 
toisen maailmansodan aattona, pe-
rusti selkäydinvammahoitokeskuk-
sen Stoke Mandevillen sairaalaan 
Buckinghamshireen. Kesällä 1948 
tohtori Guttmann järjesti Lontoon 
olympialaisten aikaan kilpailun so-
taveteraaneille, jotka olivat halvaan-
tuneet selkärankavammojen vuoksi. 
Neljä vuotta myöhemmin mukaan 
tuli hollantilaisia urheilijoita, jolloin 
kisasta tuli ensimmäinen kansainvä-
linen vammaisten kilpailu. Paralym-
pialiike kasvoi noista ajoista, ja en-
simmäiset viralliset paralympialaiset 
järjestettiin vuoden 1960 Rooman 
olympialaisten yhteydessä. Tämän 
vuoden värikäs Mandeville-maskotti 

Paralympialaiset – 
valiojoukon 
urheilua

muistuttaa tästä historiasta 
ja 64 vuoden takaisesta yh-
teydestä pieneen englanti-
laiseen maaseutukaupun-
kiin.
Tämän kesän paralympialai-
sissa nähdään yhdentoista 
päivän ajan eliittiurheilua, 
jossa yli 4 000 urheilijaa yli 
140 maasta kilpailee kah-
dessakymmenessä urheilu-

lajissa kahdessakymmenessä eri pai-
kassa. Katsojat vievät 1,5 miljoonaa 
kisalippua, ja yli 6 000 lehti-, televi-
sio- ja radiotoimittajaa tuo paralym-
pialaiset muun maailman ulottuville.
Olympialaisten kaiken medianäky-
vyyden keskellä voisi olla houkutus 
ajatella paralympialaisia vain jonkin-
laisena oheistapahtumana, mutta se 
olisi väärin. Viime kuussa minulla oli 
suuri kunnia ja ilo tavata osa Suomen 
paralympiatoivoista, kuten judokat 
Jani Kallunki ja Päivi Tolppanen, 
ratakelaaja Toni Piispanen ja maali-
palloilija Katja Heikkinen. Maalipal-
loon tutustumisen lisäksi (itselleni 
entuudestaan tuntematon peli, jota 
ei selvästi ole tarkoitettu arkajaloil-
le, hitaasti reagoiville tai niille, jotka 
pelkäävät kolhuja ja mustelmia!) sain 
kuulla myös siitä, kuinka nämä urhei-
lijat valmistautuvat kisoihin, kurista 
ja määrätietoisuudesta, harjoitteluun 
ja huolelliseen valmentautumiseen 
kulutetuista tunneista, uhrauksista, 
joita jokainen heistä tekee pyrkies-
sään olemaan paras, voittamaan mi-
talin kaikkein suurimmalla urheilua-
reenalla.
Tärkein asia on kuitenkin se, että pa-
ralympiaedustajat ovat samanlai-
sia kuin vammattomat kollegansa. 
He ovat yhtä sitoutuneita, ammatti-

maisia ja omistautuneita kuin kaik-
ki muutkin olympiaedustajat, mikä 
tekee heistä valiourheilijoita sanan 
kaikissa merkityksissä. Mutta myös 
urheilijoita, jotka ovat erityisen kun-
nioituksen ja ihailun arvoisia, sillä he 
eivät ole ainoastaan hioneet taito-
jaan erittäin kovalla työllä ja pitkä-
jänteisyydellä, vaan myös voittaneet 
vammansa voidakseen kilpailla omi-
en lajiensa korkeimmalla tasolla. 
Niinpä tämä valiojoukko, nämä huip-
putason urheilijamiehet ja -naiset an-
saitsevat enemmän huomiota kuin 
mitä he nyt saavat. Lontoolla ja Iso-
Britannialla on ilo ja kunnia isännöidä 
tämän vuoden olympia- ja paralym-
pialaisia. Aiomme tehdä siitä suuren-
moisen urheilun ja huippusuoritusten 
juhlan. Kyse ei silti ole vain vaikutta-
van show’n järjestämisestä tänä ke-
sänä. Kyse on kestävän perinnön 
jättämisestä. Osa perinnöstä tulee 
siitä, että osa Lontoosta uudistuu ja 
muuttaa muotoaan. Osa siitä tulee 
tuhansien vapaaehtoisten osallistu-
misesta. Osa siitä tulee urheilusaa-
vutusten kuvista, jotka kannustavat 
tulevia sukupolvia seuraamaan suur-
ten urheilutapahtumien tarjoamia 
mahdollisuuksia. Ja osa siitä on vä-
hemmän konkreettista – sitä, miten 
me lujitamme asenteiden ja arvo-
jen muutosta. Kun mietimme tohtori 
Guttmannin monia vuosia sitten alul-
lepanemaa hanketta ja sitä, kuinka 
paralympialiike on kasvanut ja me-
nestynyt, meidän pitäisi pohtia, mitä 
tarkoitamme urheilulla. 
Urheilua kaikille. Valiojoukon urhei-
lua. Ja paralympiaurheilun tapauk-
sessa: lisäsisulla höystettyä urheilua.

SUURLäHETTILäS MATTHEW LODGE
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 Lyhyesti

Leo-Pekka Tähti oli yksi viidestä 
suomalaisesta, jotka valittiin kanta-
maan olympiatulta Lontoon soihtu-
viestissä. Yleisöäänestyksessä eniten 
ääniä saanut Tähti kuvasi valintaansa 
pitkäaikaisen unelman täyttymiseksi.
– Lontoon 2012 olympiasoihtuviesti 
on yksi urani merkkipaaluista, ja olen 
tehtävästä monesti salaa haaveil-
lutkin. Tuntui upealta päästä kanta-
maan olympiatulta samana vuonna, 
kun on paralympialaisissa itse vielä 
mukana kilpailemassa, Tähti sanoi. 

Leo-Pekka Tähti 
kantoi olympiatulta 
Lontoon 
soihtuviestissä

Lumilautailusta paralympialaji
Kansainvälinen Paralympiakomitea 
IPC on hyväksynyt lumilautailun uu-
deksi paralympialajiksi. Lajissa jae-
taan mitalit kahdessa kilpailussa jo 
Sotshin 2014 talviparalympialaisissa.
Alun perin soveltavaksi lumilautai-
luksi kutsutulla lajilla on maailman-
laajuisesti satoja harrastajia. Kan-
sainvälisen lumilautailuliito WSF:n 
puheenjohtaja Gunnar Tveit oli 
luonnollisesti innoissaan IPC:n pää-

töksestä: 
– Yhdessä IPC:n, kansallisten lumilau-
tailuliittojen sekä laskijoiden kanssa 
olemme tehneet töitä tätä tavoitet-
tamme varten kuluneet kuusi vuotta. 
Tieto siitä, että laskijat saavat mahdol-
lisuuden kilpailla rakastamassaan la-
jissa 2014, on palkitsevaa, Tveit sanoi.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo 
Arhinmäki myönsi 39 talvilajien ur-
heilijalle yhteensä 465 000 euroa ve-
rottomina urheilija-apurahoina. Vam-
maisurheilijoista apurahoja saivat 
maastohiihtäjä Ilkka Tuomisto sekä 
maasto- ja ampumahiihtäjä Maija 
Järvelä, jotka molemmat saivat suu-

ren, 15 000 euron urheilija-apurahan.
Apurahan tavoitteena on taata ur-
heilijalle taloudellinen perusturva 
ammattimaista harjoittelua ja val-
mentautumista varten. Verovapaa 
urheilija-apuraha on 15 000 tai 7 500 
euroa. Apurahat myönnetään veikka-
usvoittovaroista. Talvilajien urheilija-

apurahat maksetaan nyt aiemmasta 
poiketen kaudelle 1.6.2012–31.5.2013.
– Olemme kuulleet urheilijoiden toi-
veita apurahan maksatuskauden osal- 
ta ja muuttaneet sitä urheilijoiden ha-
luamalla tavalla. Näin voidaan varmis-
taa heille täysi työrauha tulevalle talvi-
kaudelle, Arhinmäki sanoi.

Järvelä ja Tuomisto mukana 
39 talvilajien apurahaurheilijan joukossa

Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, 
Nuori Suomi ry ja Kuntoliikuntaliit-
to ry perustavat uuden liikunnan ja 
urheilun kattojärjestön, jonka toi-
minta alkaa vuoden 2013 alussa. Lii-
kuntajärjestöt hakevat muutoksel-
la toimintaansa lisää tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta, joiden tuloksena pai-
kalliselle tasolle syntyy lisää laadu-
kasta liikettä.
SLU:n, Nuoren Suomen ja Kuntolii-
kuntaliiton toiminnot siirtyvä uu-
teen järjestöön ja vanhat järjestöt 
lakkautetaan. Uuteen järjestöön yh-
distetään järjestöjen vastuulla olevat 
yhteiskunnallisesti tärkeät asiakoko-
naisuudet, kuten aikuisliikunta, las-
ten ja nuorten liikunta sekä liikunnan 
ja urheilun kehitys- ja edunvalvon-
tatyöt. Vielä nimeämättömän uuden 
kattojärjestön pääsihteeri valitaan 
syyskuussa.
Myös Suomen Olympiakomitea ry 
pyydettiin mukaan yhdeksi perusta-
jaksi uuteen järjestöön. Huippu-ur-
heilu on yhä Olympiakomitean ja Pa-
ralympiakomitean vastuulla, mutta 
kiinteässä yhteistyössä uuden järjes-
tön kanssa.
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry on SLU:n ja Nuoren Suomen 
jäsenjärjestö.
Lisätiedot: www.uusijarjesto.fi.

Liikunnalle ja 
urheilulle uusi 
kattojärjestö

Vammaisurheilun ja -liikunnan 
ajankohtaiset kuulumiset: 

www.vammaisurheilu.fi
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TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Hollanti palasi Nastolassa sähköpyörä-
tuolisalibandyn valtiaaksi, mutta 
kolmanneksi yltänyt Suomi saattaa 
tulevaisuudessa nousta lajin mahtimaan 
rinnalle ja ohi.

EM-kotikilpailut 
huipentuivat pronssijuhliin

Suomen sähköpyörätuolisalibandy-
maajoukkue esiintyi edukseen koti-
yleisön edessä Nastolan EM-kilpai- 
luissa. Huipennuksena joukkue on-
nistui kaatamaan hallitsevan maail-
manmestarin Saksan pronssiottelus-
sa tiukkojen vaiheiden jälkeen 5–4.
Kilpailujen tunnelman kannalta oli tär-
keää, että isäntämaa onnistui etene-
mään mitalipeleihin saakka. Suomi hä-
visi ensimmäisen alkulohko-ottelunsa 
Saksalle, mutta kohtalonottelussa edel- 
listen MM-kilpailujen pronssiotteluvas- 
tustajaa Italiaa vastaan Suomi onnistui 
taktisesti erinomaisesti, hyydytti tai-
tavan mutta räiskyvän vastustajansa 
ja voitti 5–2. Ottelun sankariksi nousi 
Suomen loistava maalivahti Atso Aho-
nen, joka torjui mm. italialaisten ran-
gaistuslaukauksen.
– Atso on tehnyt huikeita juttuja en-
nenkin. Mielestäni meillä on turnauk-
sen paras maalivahti, Suomen valmen-
taja Mika Saastamoinen suitsutti.
Saastamoisen väite sai vahvistuksen 
kilpailujen päätteeksi, kun Ahonen 
valittiin turnauksen parhaaksi t-stick-
pelaajaksi. Pelituoliin kiinnitettävä, t-
kirjaimen muotoinen t-stick-maila on 
suunnattu pelaajille, joiden käsien toi-
mintakyky ei riitä tavallisen mailan eli 
käsimailan käyttämiseen. Joukkueella 
täytyy olla kentällä vähintään kaksi t-
stick-pelaajaa, joista toinen on maali-
vahti.
Välieräottelussa Suomi kohtasi Hol-

lannin, joka oli esiintynyt suvereenisti 
alkulohkossaan. Suomi haastoi koti-
yleisön tukemana suurimman mestari-
suosikin vahvasti ja siirtyi Olli Palosen 
maalilla johtoon, mutta hollantilaiset 
nousivat valtavan rutiinin ja leveän 
materiaalin turvin 5–3-voittoon. Suomi 
antoi kuitenkin turnauksen kovimman 
vastuksen hollantilaisille, sillä finaalissa 
Hollanti murskasi naapurimaa Belgian 
10–3.
– Hollanti on kova nippu, paljon tai-
tavia pelaajia. He tekivät meitä vas-
taan vastahyökkäyksistä juuri sellaisia 

maaleja mitä vähän osattiin pelätäkin, 
Saastamoinen sanoi.

Valoisa tulevaisuus
Välierätappion myötä Suomella oli 
edessä toinen peräkkäinen arvokilpai-
lupronssiottelu. MM-kilpailuissa 2010 
Suomi vei pronssit lyömällä isäntämaa 
Italian. Nyt joukkue oli itse isännän ase-
massa ja venyi kovassa paikassa tur-
nauksen parhaaseen otteluunsa. Kun 
pronssiottelu tarkan ensimmäisen jak-
son jälkeen muuttui toisella puoliskolla 
avoimemmaksi, nousivat Suomen no-
peat vastahyökkäykset arvoonsa. Kap-
teeni Ella-riikka Isometsä iski kolme 
maalia 5–4-voitossa Saksasta.
– Olen yllättynyt, että uskalsin mennä 
ja tehdä ne maalit. Olen todella tyyty- 
väinen omaan peliin ja tämä oli ihan 
mahtava voitto, Isometsä iloitsi.
Vuonna 2011 Suomen maajoukkueen 
päävalmentajaksi tullut Mika Saasta-
moinen on lähtenyt nuorentamaan 
maajoukkuetta ja painottanut koko 

Huipulla

Ella-Riikka Isometsän (vas.), Olli Palosen ja Vesa Seppäsen edustama maajoukkue 
ylsi EM-kotikilpailuissaan hienosti pronssille.
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Sähköpyörätuolisalibandyn MacGyver rakentaa hyvää ja halpaa

joukkueen voimin pelaamisen mer-
kitystä. EM-kilpailussa kaikki Suomen 
seitsemän käsimailapelaajaa onnis-
tuivat maalinteossa ja lisäksi Ahonen, 
Vesa Seppänen ja Pyry Niemelä 
edustivat turnauksen t-stick-pelaajien 
ehdotonta parhaimmistoa.
– Meillä oli mm. kolme vuonna 1988 
syntynyttä pelaajaa ja yksi 1991 syn-
tynyt. Tämän joukkueen taival on vas-
ta alkuvaiheissa ja saatamme olla par-
haimmillamme vasta noin kymmenen 
vuoden päästä, valmentaja Saastamoi-
nen povasi.

Belgia yllätti Sarazynin 
johdolla
Hollanti ja Saksa olivat kohdanneet säh-
köpyörätuolisalibandyn kaikissa edelli-
sissä arvokilpailuloppuotteluissa, mut-
ta EM-kilpailuissa tämä perinne särkyi. 
Yllätyksestä vastasi Belgia, joka kaatoi 
Saksan välierässä jopa suvereenisti lu-
vuin 9–5.
Belgian peli perustui lähes täysin tur-
nauksen parhaaksi käsimailapelaajaksi 
valitun Björn Sarazynin henkilökohtai-
sen taidon varaan. Kolme muuta kent-
täpelaajaa lähinnä blokkailivat vastus-
tajia joukkueen tähtipelaajan tieltä ja 
kyttäsivät tilaisuuden tullen Sarazynin 

nappisyöttöjä maalin nurkalla. Ilman 
Sarazynia Belgia olisi pelannut perä-
pään sijoituksista Slovenian ja Sveitsin 
kanssa, mutta vaatimaton tähtipelaaja 
ei silti halunnut nimetä itseään maail-
man parhaaksi lajissaan.
– Minusta Hollannin Berrie Hommel 
on paljon itseäni parempi pelaaja, Sa-

razyn totesi.
Hommel iskikin loppuottelussa Bel-
giaa vastaan peräti seitsemän maalia. 
Hollannin suuruus perustui kuitenkin 
laajaan ja taidokkaaseen kokonaisma-
teriaaliin, ja maan kolmas Euroopan 
mestaruus tuli enemmän kuin ansaitus-
ti..

Suomen pelien aikaan mekaanikko Pasi 
Mäkiranta ehti istumaan.
– Tämä on kuin formulakisoissa. Kun autot 
ovat radalla, on mekaanikoilla kaikista rau-
hallisinta, Mäkiranta totesi.

Pasi Mäkiranta on kenties tär-
kein hahmo suomalaisessa säh- 
köpyörätuolisalibandyssa. EM-kil- 
pailuissa hän kulki maajoukku-

een mekaanikon nimellä, mutta 
kokonaiskuvassa hän on se mies, 
jonka ansiosta Suomessa on niin 
paljon hyvin toimivia sähköpyörä-
tuolisalibandyn pelituoleja.
Sähköpyörätuolien maahantuo- 
jalla työskennellyt Mäkiranta pyy-
dettiin sähköpyörätuolisalibandy- 
maajoukkueen mekaanikoksi vuo- 
situhannen vaihteen jälkeen ja 
vuonna 2005 hän laajensi toimen-
kuvaansa myös pelituolien raken-
tajaksi. Nokialainen muokkaa va- 
kiosähköpyörätuoleista maailman-
luokan pelituoleja verrattain pie-
nin kustannuksin.
– Tämän hetken parhaat pelituo-
lit ovat minun tekemäni toisen 
sukupolven pelituoli sekä Turbo-
Twist, joka maksaa uutena 17 000 
euroa. Minun tekemäni tuolin saa 

kolmasosahintaan, ja se on silti 
ihan yhtä hyvä, ellei parempi, Mä-
kiranta kertoo.
Sähköpyörätuolisalibandyn Mac-
Gyveriksi tituleerattu Mäkiranta 
vaihtaa vakiotuoliin pienemmän 
akun ja pienemmät etupyörät, 
lyhentää akseliväliä, parantelee 
kaatumisesteitä ja laittaa tuo-
liin tehokkaamman moottorin ja 
elektroniikan. Tämän käsittelyn 
jälkeen päivittäiskäyttötuolista on 
muokkautunut noin 15 kilometriä 
tunnissa kulkeva ja terhakkaasti 
kiihtyvä pelituoli.
Lähes kaikilla Suomen maajouk-
kuepelaajilla on uusin versio Mä-
kirannan tuolista. EM-kilpailuis-
sa pelanneista joukkueista myös 
Tanskalla on muutamia Mäkiran-
nan tuoleja.

Turnauksen paras käsimailapelaaja Björn Sarazyn (oik.) johdatti Belgian yllätyshopealle.
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Kehitysvammaisten Down-urheili-
joiden kansainväliset yleisurheilun 
arvokilpailut ovat suhteellisen tuo-
re tapaus. Down-urheilijoiden kan-
sainvälinen yleisurheiluliitto IAADS 
perustettiin vuonna 2008 ja ensim-
mäiset MM-kilpailut järjestettiin 
Meksikossa vuonna 2010. Vuonna 
2011 olivat vuorossa ensimmäiset 
EM-kilpailut Italiassa.
Näissä kilpailuissa ainoana suoma-
laisedustajana oli kouvolalainen 
Joonas Elo, joka edustikin Suo-
mea mainiosti voittaen MM- ja EM-
kultaa. Elon esimerkin innostama-
na Suomesta saatiin ensimmäistä 
kertaa jalkeille useampihenkinen 
joukkue Portugalin Azoreilla touko-
kuussa 2012 järjestettyihin 2. MM-

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: JUKKA LAHTI

Arvokilpailukooste

kilpailuihin.
Elon lisäksi Angra do Heroísmon pik-
kukaupunkiin matkustivat suoma-
laisurheilijoista iittiläinen Jani Töy-
rylä ja kaustislainen Samuli-Petteri 
Kivinen. Valmentajina matkassa oli-
vat mukana Jukka Lahti ja Jarmo 
Olenius.
Elo jatkoi mainioita arvokilpailuesi-
tyksiään ja saavutti T21-luokassa ho-
peaa keihäästä ja pronssia kuulasta. 
Mosaic-luokassa kilpaillut Töyrylä 
vasta töräyttikin, kun keihäs lensi 
uusiin maailmanennätyslukemiin 
24,84. Töyrylä ylsi mitaleille myös 
100 metrillä, jossa aika 14,71 riitti 
pronssiin. Myös Kivinen esiintyi hy-
vin omalla tasollaan sijoittuen T21-
luokan pituudessa viidenneksi, 200 

Keihäsmies Töyrylä heitti ME:n 
Down-urheilijoiden MM-kilpailuissa

Jani Töyrylä juhli Estadio Joao Paolo II -stadionilla.

metrillä kuudenneksi ja 100 metrillä 
kymmenenneksi.
– Janin (Töyrylä) ja Joonaksen (Elo) 
talven aikana valmentaja Jarmo 
Oleniuksen opeissa tehdyt harjoi-
tukset tuottivat hedelmää, samoin 
kuin Samuli-Petterin (Kivinen) uut-
tera treeni Kaustisella. Tästä on hyvä 
jatkaa kohti seuraavia koitoksia, Lahti 
summasi.
Azorien MM-kilpailut olivat eksoot-
tiset muiltakin osin kuin järjestämis-
paikkansa puolesta. Väli- ja Etelä-
Amerikan maat, kuten Venezuela, 
Costa Rica ja Dominikaaninen tasa-
valta osallistuivat kilpailuihin isoilla 
joukkueilla. Euroopasta MM-kilpai-
luihin osallistui Suomen lisäksi vain 
muutama maa..

Huipulla
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Info

Sportin iloaTEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Boccia on Suomessa su-
persuosittu laji, mut-
ta pelaajien keski-ikä 
on kohtuullisen korkea. 
Laji pääsi mukaan vuon-
na 2011 startanneeseen 
VAU:n Sporttiklubin Tree-
ni-hankkeeseen, jonka 
tarkoituksena on kannus-
taa lisää nuoria mukaan 
lajien pariin. 

Boccian osalta Treeni-hankkeen en-
simmäisiä hedelmiä kerättiin Islannin 
Reykjavikissa järjestetyissä Pohjoismai-
den mestaruuskilpailuissa.
– Pitkälti Treeni-hankkeen ansiota on, 
että PM-kilpailuihin saatiin ensimmäis-
tä kertaa mukaan joukkue kouruluo-
kan joukkuekilpailuun, boccian tree-
nari Jorma Naroma kertoi.
Aiemmin boccian kouruluokka on ollut 
Suomessa joensuulaisen Jari rummu-
kaisen valtakuntaa. Nyt Rummukai-
nen, 48, sai joukkuekilpailuun rinnal-
leen hyvinkääläisen Hilla Lehtimäen, 
17, ja tuusulalaisen Laura Grönroosin, 
19. Kouruluokan joukkue ylsi komeas-
ti PM-hopealle ja antoi kovan vastuk-
sen luokan voittaneelle Ruotsille, jonka 
joukkueessa pelasivat maailmanran-
kingissa korkealla olevat Christoffer 
Hagdahl ja Sebastien Högrell. Hag-
dahl on mukana myös Lontoon para-
lympialaisissa.
– Hilla ja Laura pelasivat vasta ensim-
mäisen kilpailunsa Suomen rajojen 
ulkopuolella ja heidän kotimainenkin 
kilpailukokemus on vielä varsin vähäi-
nen. Kaiken lisäksi Hillan kouru kulki 
lentokoneessa edestakaisin Suomen ja 
Islannin väliä ja saapui pelipaikalle rik-
koutuneena vasta juuri ennen kilpailu-
jen alkua, Suomen valmentaja Heikki 
Horila kertasi..

Treeni-hanke toi esiin 
suomalaisen boccian 
tulevaisuuden

Ilmoittaudu mukaan Treeni-leireille!
Sporttiklubin Treeni-hankkeen tavoitteena on saada lisää nuoria – ja ennen 
kaikkea määrätietoisesti harjoittelevia nuoria – lajien pariin. Hankkeen pai-
nopistelajit ovat sähköpyörätuolisalibandy, pyörätuolikoripallo, maalipallo, 
sokkopingis ja boccia.

Syksyn aikana tullaan järjestämään myös muita Treeni-leirejä. Seuraa VAU:n 
verkkopalvelun tapahtumakalenteria osoitteessa www.vammaisurheilu.fi.

7.–9.9. Maalipallon Treeni-leiri, Nastola
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: treenari Heikki Juvonen, puh. 044 344 2604, 
heikki.juvonen@jynok.fi

9.–11.11. Maalipallon Treeni-leiri, Nastola
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: treenari Heikki Juvonen, puh. 044 344 2604, 
heikki.juvonen@jynok.fi

Hilla Lehtimäki
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TEKSTI: TEEMU RUOHONEN KUVA: TUOMAS TöRRöNEN

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.

Nimi: Senni Hirvonen
Ikä: 19
Kotipaikkakunta: Kontiolahti
Opiskelupaikka: Kontiolahden lukio

MISSÄ OLET SAANUT 
ENSIKOSKETUKSEN 
SOKKOPINGIKSEEN? 
Se taisi olla Jyväskylän näkövammais-
ten koulun liikuntasalissa ollessani 
kymppiluokalla.

MIKÄ SOKKOPINGIKSESSÄ 
VIEHÄTTÄÄ? 
Sokkopingis on kiehtova peli kokonai-
suudessaan. Se on vauhdikas, mutta 
siinä on osattava myös keskittyä ja tak-
tikoida.

MIKÄ ON HAASTAVINTA 
SOKKOPINGIKSESSÄ? 
Minulle vaikeinta on ehkä reagoida oi-
keaan aikaan – ei liian aikaisin, eikä lii-
an myöhään. Ja aika moni muukin asia 
on minulle vielä haastavaa, koska en ole 
pelannut kovin pitkään. Minun on teh-

tävä vielä paljon töitä aivan perusasioi-
den, kuten kulmista tulevien pallojen 
torjunnan kanssa ja vältettävä turhaa 
hosumista.

KAUANKO OLET PELANNUT? 
Innostuin sokkopingiksestä kunnolla 
viime kesän leirillä. Meillä ei ole Joen-
suussa muita sokkopingiksestä kiinnos-
tuneita kuin minä, joten pelaaminen on 
jäänyt aika vähälle. Viime joulukuussa 
kävin päivän mittaisella nuorten sokko-
pingisleirillä Helsingissä ja nyt keväällä 
olin Kuopiossa sokkopingiscupin pää-
töskilpailussa. Tänä kesänä osallistuin 
myös kesäkuussa järjestetylle sokkopin-
gisleirille.

OLIT TrEENI-LEIrILLÄ IIrIKSESSÄ, 
MITÄ PIDIT LEIrISTÄ? 
Leirit, joilla olen ollut, ovat olleet todel-
la mahtavia! Opin paljon uutta sokko-
pingiksestä ja tunnelma oli hyvä. Jou-
lukuun leirillä tosin taidot olivat niin 
pahasti jäässä olemattoman pelaamise-
ni takia, että leiri meni kyllä omalta osal-

tani sähläämiseksi. Jouduin aloittamaan 
ihan perusasioista, mutta se ei onneksi 
haitannut. Leirit ovat mukavan moni-
puolisia: välillä pääsee pelaamaan ja 
välillä harjoittelemaan tekniikkaa. Pela-
simme kummallakin leirillä sekä yksilö- 
että joukkuepelejä, mikä toi mukavasti 
vaihtelua.

MITKÄ OVAT TAVOITTEESI 
SOKKOPINGIKSEN PELAAJANA? 
Haluan käydä leireillä ja kilpailuissa, saa-
da lisää pelikokemusta ja sitä kautta li-
sää varmuutta pelaamiseen. Tiivistetty-
nä: haluan tulla paremmaksi pelaajaksi.

HArrASTATKO JOTAIN MUUTA 
LIIKUNTAA? 
Uin ja vesijuoksen kerran viikossa äitini 
kanssa. Käyn myös silloin tällöin käve-
lylenkillä ja hyppytunneilla kohennan 
kuntoa lukion kuntosalilla.

ONKO SINULLA 
UrHEILIJAESIKUVAA? 
Ei oikeastaan. 

Senni Hirvonen 
aikoo oppia olemaan 
hosumatta

Treeni
-nuoriVuoden 2012 Vammaisurheilu & -liikunta -lehden numeroissa esitellään kaikkien Treenilajien – sähköpyörä-

tuolisalibandyn, sokkopingiksen, pyörätuolikoripallon, boccian ja maalipallon – nuoria harrastajia. Juttusarjan 
kolmannessa osassa esitellään sokkopingiksen pelaaja Senni Hirvonen.

Sokkopingiksen treenari Teemu Ruohonen 
ohjeistaa Senni Hirvosta Treeni-leirillä.

Sportin iloa
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 Lyhyesti

Espoon Tapioiden Soveltava urheilu-
koulu jatkaa toimintaansa myös kau-
della 2012–2013. Syksyllä 2009 aloitettu 
urheilukoulu on tarkoitettu 7–15-vuoti-
aille kehitys-, liikunta- ja näkövammai-
sille lapsille. Urheilukoulun rehtorina 
toimii paralympiamitalisti Markku Nii-
nimäki.
Urheilukouluun mukaan tulevat lapset/

Espoon Tapioiden Soveltava urheilukoulu
nuoret saavat kokea liikunnan iloa, ke-
hittyä liikunnallisesti ja oppia paljon uu-
sia asioita. Uusia ystäviä ja onnistumisen 
riemua ei varmasti tule puuttumaan.
Soveltava urheilukoulu järjestetään 
joka tiistai 18. syyskuuta 2012 alkaen 
klo 17.30–19.00 Espoossa, Kannusillan-
mäen väestösuojan yleisurheilutilassa 
(Kannusillankatu 4).

Osallistumismaksu: 380 euroa/kausi 
(18.9.2012–31.8.2013), hinta sisältää oh-
jauksen seuran jäsenyyden, vakuutuk-
sen ja urheilukoulupaidan.
Ilmoittautumiset 2.9. mennessä: www.
espoontapiot.fi.
Lisätiedot: Espoon Tapiot, Linnea Ren-
qvist, puh. 044 321 5845, toimisto@es-
poontapiot.fi.

Viisi nuorta vammaisurheilijaa sai Kes-
kon jo 25. kerran jakaman stipendin, joita 
myönnetään vuosittain lahjakkaille nuoril-
le urheilijoille ja taideaineiden opiskelijoil-
le. 

Tuhannen euron stipendin saivat istuma-
lentopalloilija Laura Haaranen, ratsastaja 
Susanna Halme, pyörätuolikoripalloilija 
Tero Hovatov, yleisurheilija ronja Oja ja 
taitoluistelija Elina Salminen.

Kaikkiaan Keskon stipendin sai 25 nuorta 
urheilijalupausta ja 16 taidealan opiskeli-
jaa eri puolilta Suomea. Stipendien yhteis-
summa on 41 000 euroa. Stipendien saajat 
valittiin taidekorkeakoulujen ja urheilujär-
jestöjen esitysten pohjalta.

Kesko-stipendi Haaraselle, Halmeelle, Hovatoville, 
Ojalle ja Salmiselle

Lontoon paralympialaisten kisahuu-
ma jatkuu paralympialaisten päättä-
jäisten jälkeenkin, sillä 22. syyskuuta 
2012 vammaisurheilulajit esittäytyvät 
Porissa Tie Tähtiin -päivässä. Porin ur-
heilutalolla potentiaaliset harrastajat 
ja muut kiinnostuneet pääsevät tu-

tustumaan mm. maalipalloon, pyö-
rätuolikoripalloon, bocciaan ja sok-
kopingikseen. Istumalentopallossa 
maajoukkuepelaajat kohtaavat haas-
teottelussa paikalliset lentopalloilijat.
Eri puolella Suomea järjestettävät Tie 
Tähtiin -päivät tuovat urheilun mah-
dollisuudet lähelle innokkaita liikkujia. 
Tapahtumalla halutaan nostaa esille 
erityisesti aktiivisia paikallisen liikun-
takentän toimijoita.
– Heillä on ajankohtainen tieto ja 
osaaminen siitä, mitä harrastusmah-
dollisuuksia lähiseudulla on tarjo-
ta. Liikuntakipinän saanut, Tie Täh-
tiin -päivän kävijä, saa heti mukaansa 

tiedon siitä, miten lajiharrastuksessa 
pääsee alkuun. Porin seudulta löytyy 
aitoa innostusta kehittää kaikille avoi-
mia liikuntamahdollisuuksia. Innostus 
on tuonut mukanaan mm. ensimmäi-
senä paikkana Suomessa soveltavan 
purjelautailun Yyterin aalloille, sanoo 
kehittämispäällikkö Katja Saarinen. 
Lisäksi Satakunnan ammattikorkea-
koulun Kaikkien Yyteri, esteettömien 
luontoliikunta- ja virkistyspalvelujen 
kehittämishanke, palkittiin huhtikuus-
sa kansainvälisessä Design for All -kil-
pailussa.
Lisätiedot: www.paralympia.fi/tie-ta-
ehtiin/tie-taehtiin-paeivaet.

Tie Tähtiin -päivä kokoaa vammaisurheilulajeja Poriin 22.9.
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ESA MIETTINEN
laji: pöytätennis
syntymäaika: 16.12.1963
luokitus: LV9
valmentaja: Jarno Peltovako
seura: Kuopion Pöytätennis-
seura

saavutukset:
1 x EM-kulta (joukkue)
2 x EM-pronssi (henk.koht.)
MM 4. (henk.koht.)
Paralympialaisten 5. (henk. koht.)
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TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLASportin iloa

Suomessa ei enää hirveän paljon 
Helsingin Kampin Narinkkatoria nä-
kyvämmälle paikalle voi tapahtu-
maansa parkkeerata. Kun sääkin 
vaihteli suotuisasti aurinkoisen ja 
puolipilvisen välillä oli Suomen Pa-
ralympiakomitean toukokuun lo-
pussa järjestämän Paralympiapäi-
vän suosio taattu. Myös VAU oli 
vahvasti järjestelyissä mukana. Kou-
lulaisryhmät toivat mukanaan päi-
vän kovimman vilskeen, mutta mie- 
lenkiintoisen näköiset vammaisur-
heilulajit  vetivät  paljon muitakin   
ohikulkijoita tutustumaan  ja kokei-
lemaan.
– Tässä lajissa taitaa olla vähän vaikea 
donkata, totesi eräs nuorimies kave-
rilleen heidän istuuduttuaan pyörä-
tuolikoripallon pelituoleihin. Haus-
kaa näytti donkkaamistilaisuuksien 
puutteesta huolimatta olevan.
VAU:n toimintapisteellä sijainnut Le-
pe-kelaussimulaattori oli kovassa 
käytössä, kuten aina yleisötapahtu-
missa. Jälleen moni kelauksen rank-
kuuteen aiemmin vihkiytymätön sai 
huomata, että Leo-Pekka Tähden 
100 metrin ratakelauksen ME-aika 
13,76 on kova tulos omaan hieman 
yli 40 sekunnin suoritukseen verrat-
tuna.
Paralympiapäivän yhteydessä järjes-
tettiin myös näytösotteluita istuma-
lentopallossa ja pyörätuolirugbys- 
sa. Istumalentopallossa Radio Suo- 
miPOP:n joukkueen Arttu Hark-
ki, Esko Eerikäinen ja Petri Munck 
osoittivat olevansa ihan asiallisen ta-
son pelimiehiä, vaikka varsinaisista 
lentopalloilijoista – Toni Kankaan-
päästä, Petteri Laurilasta ja Jaana 
Laurilasta – koostunut joukkue hei-
dät päihittikin.
Lähes kaikki paralympialajit, joissa 
Suomella on edustajia Lontoossa, oli-
vat esillä Paralympiapäivän aikana, 
joko oman kokeilupisteen, lajiesitte-
lyn tai urheilijavieraiden muodossa. 

Narinkkatorin kulkijat kokivat 
vammaisurheilun vetovoiman 
Paralympiapäivässä

Henry Manni (vas.) ohjasi nuoria kokeilijoita Paralympiapäivän pyörätuolikoripallopis-
teellä.

Radio SuomiPOP -joukkueessa pelannut iskelmälaulaja Petri  Munck ja lentopalloilijoi-
den joukkueen ex-maajoukkuepelaaja Petteri Laurila taistelivat verkolla istumalento-
pallon haasteottelussa.

Paralympialajien ulkopuolelta mu-
kana oli sähköpyörätuolisalibandy. 
– Tämähän on kuin formularadal-
le astuisi, totesi Paralympiapäivän 

juontajana toiminut riku riihilahti 
astuttuaan kaukaloon kesken kiivaan 
sähköpyörätuolisalibandyottelun..
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TEKSTI: TUOMAS TöRRöNEN, NINA JAKONEN
KUVAT: SANNA PUUSTINEN

Vammaisurheilupäiväkiertue 
vauhdissa lasten kesäleireillä
Kymmenellä SLU-alueella järjeste-
tään tänäkin kesänä yhteistyössä 
VAU:n kanssa lasten ja nuorten lii-
kuntaleirejä, joissa vammattomat ja 
vammaiset lapset ja nuoret kohtaa-
vat liikunnan merkeissä. Näillä leireil-
lä lapset liikkuvat monipuolisesti ja 
hakevat liikunnallisia kokemuksia yh-
dessä ikätovereidensa kanssa. Tänä 
kesänä VAU ja Suomen Paralympia-
komitea järjestävät myös yhdeksän 
vammaisurheilupäivää, joissa paket-
tiautollinen vammaisurheilun väli-
neitä, ohjaajat ja vammaisurheilijat 
kohtaavat kaikki tai lähes kaikki leiri-
läiset.
Kesäkuun ensimmäisellä viikolla kier-
tue vieraili Keski-Suomessa Petäjä-
vedellä, Etelä-Suomessa Hyvinkääl-
lä, Kymenlaaksossa Kouvolassa sekä 
Etelä-Karjalassa Imatralla. Kesän aika-
na kiertue jatkaa kulkuaan eri paikka-
kunnilla aina elokuulle asti.
– Leiriläiset ovat päässeet tapaa-
maan vammaisurheilijoita. Alppihiih-
täjä Katja Saarinen esitteli ”robot-
tijalkaansa” ja maalipalloilija Miika 
Honkanen taituroi puolestaan maa-
lipalloheittojen parissa. Lisäksi pyö-
rätuolipelit, vatsalaudat, puhallustik-
ka sekä jättikuutio ovat liikuttaneet 
kaikkia lapsia ja vammaisuuden ”pe-
lot” ovat viimeistään näissä lajeissa 
karisseet niin lasten kuin aikuisten-
kin mielistä, kertoo VAU:n nuorisotoi-
minnan suunnittelija Tuomas Törrö-
nen.
Lasten iloinen mieli ja punaiset pos-
ket ovat olleet sitä mitä kiertueelta 
on haettukin.
– Kylläpä kelaus käykin käsivoimille, 
hihkuivat leiriläiset.
– Sokkopingis on siistii, totesi puoles-
taan yksi poikaporukka Imatralla.
Vammaisurheilupäivät päättyvät per- 
hetapahtumaan, jonne alueiden per-
heet on kutsuttu mukaan. Perhe-
tapahtuman tarkoituksena on ma-
daltaa osaltaan kynnystä osallistua 

SLU-alueiden liikuntaleiritoimintaan, 
eli tapahtumassa perheet voivat tul-
la tutustumaan mm. erilaisia vam-
maisurheilun sovelluksia esittelevään 
Sporttitoriin, vammaisurheilulajeihin 
ja -urheilijoihin sekä SLU:n alueen 
leiritarjontaan.
Tänä kesänä on vielä mahdollisuus 
osallistua kahteen perhetapahtu-

maan, sillä heinäkuussa perhetapah-
tuma järjestetään keskiviikkona 4.7. 
Kokemäen Pitkäjärvellä Pitkis-Spor-
tin yhteydessä klo 14.00–18.00 ja 
elokuun puolella kohdataan LiikUn 
Sporttis Futuurileirillä Salossa 1.8. 
klo 17.30–19.30. Tervetuloa mukaan 
koko perheen voimin!
Lue lisää: www.vammaisurheilu.fi.

Imatran vammaisurheilupäivässä oli mahdollisuus kokeilla mm. vatsalautaslalomia ja 
puhallustikkaa.

Vipanat liikkuvat
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rimanalitus
Jos riman ylittäminen on mahdoton-
ta, voi kokeilla riman alittamista. Lajin 
nimi on sovellusta kuvaava. Rimanali-
tus suoritetaan yleisurheilukentän kor-
keushyppypaikalla. Välineiksi tarvitaan 
rima, telineet ja alastulopatjat. Telineet 
asetetaan siten, että rima ylittää patjat 
keskeltä. Urheilijan tavoitteena on liikkua riman alitse pudottamatta 
rimaa. Liikkumistyyli on vapaa (esim. ryömiminen tai kieriminen). Yri-
tyksiä on yksi per korkeus. Rimaa voidaan laskea kierroksella esim. 5 
cm. Riman pudotessa urheilijan kisa päättyy.

Kuulanveto
Kuulantyöntö on joillekin urheilijoille mahdoton suorite. Kuulanveto 
voi kuitenkin olla mahdollista.
Kuulaa vedetään yleisurheilukentän kuulantyöntö-
paikalla. Välineiksi tarvitaan kuula (1–3 kg), noin 30 
mm paksu 5 metriä pitkä köysi (solmuja 20–30 cm 
välein) nauhakiristeinen kangaspussi, sekuntikello 
ja mittanauha. Alastulopaikalle merkitään vetoalue 
esim. kolmen metrin mittaiseksi. Ajanotto alkaa läp-
systä ja päättyy kuulapussin kosketettua työntökaa-
reen. Urheilijalla on enintään kolme suoritusta.

60 metrin esteet

60 metrin esteet on 
aita- ja estejuoksun 
sovellus pyörätuolia 
käyttäville urheilijoille. 
Esteet kelataan 
yleisurheilukentän juoksuradalla. 
Välineiksi tarvitaan maalattuja lautoja 
(juoksuradan leveys x 100 mm x 20 mm) ja sekuntikello. Säännöt ovat 
lyhykäisyydessään seuraavat: liikkeelle lähdetään läpsystä, aidat pitää 
ylittää kaikilla pyörätuolin rattailla ja pyörätuolin pitää pysyä radalla.

Fysioterapeut-
ti Tiina Seppänen ja 

erityisopettaja Sami Lo-
ponen Tervaväylän koulun 

Lohipadon yksiköstä ideoivat 
oppilailleen yleisurheiluhenki-
set sovellukset korkeushypys-

tä, kuulantyönnöstä ja 
aitajuoksusta. 

Vipanat liikkuvat Tällä palstalla VAU:n nuoriso-
toiminnan suunnittelija Tuo-
mas Törrönen vastaa perhei-
den liikuntaa ja  harrastamista 
koskeviin  kysymyksiin.
Lähetä kysymyksesi osoittee-
seen tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi

Törrönen
vastaa

Mistä voi ostaa puhallustikkavälineet?
Puhallustikkavälineitä myy järvenpääläinen Keijo 
Kallunki (puh. 0400 456 109). Puhallustikkasettiin 
kuuluu puhallusputki, 5 suukappaletta, 5 tikkaa ja 
maalitaulu. Hinta 68 euroa + toimituskulut. Puhal-
lustikan maalitaulun taustaksi sopii esim. styrok-
sipala, retkipatjamateriaali tai pahvilaatikko. Suu-
kappaleita voi itse hankkia lisää esim. muovialan 
liikkeistä (Etola) keränä ja pätkiä siitä sopivan mit-
taisia suukappaleita. Kannattaa ostaa mieluum-
min silikoniletkua kuin muoviletkua. Se ei ole niin 
allergisoivaa muoviallergiselle henkilölle. Tosin sili-
konikerä on paljon muovia arvokkaampaa.

Voiko VAU:sta joku tulla kouluumme esittele-
mään vammaisurheilua sekä vammaisurheilun 
ja -liikunnan  sovelluksia?
Kyllä ja Ei. VAU:lla ei ole varsinaisesti resursoitu kier-
tävää työntekijää koulujen tueksi, mutta voimme 
yhdessä koulun vanhempainyhdistyksen tai jon-
kin vammaisjärjestön kanssa organisoida erilaisen 
koulupäivän tai tuoda jo olemassa olevaan erilai-
seen koulupäivään liikuntaa. Resurssimme riittä-
vät joihinkin koulukäynteihin ja luonnollisesti kou-
lun pyynnöstä. Etusijalla ovat erityisoppilaitokset.
Tarjoamme VAU:n verkkopalvelussa tietoa opet-
tajille ja perheille eri oppaiden muodossa,  ja tar-
joamme myös koulutusta mm. opettajille ja avus-
tajille. Soveltavan liikunnan apuvälineitä on myös  
vuokrattavissa koululiikunnan tueksi (www.vä-
lineet.fi). Suomen Paralympiakomitea järjestää 
myös vuosittain noin kuuden koulun Para School 
Day -kiertueen keväisin. Koulut valitaan hakemus-
ten perusteella. Haku kevään 2013 kouluiksi tulee 
syksyllä 2012 Lontoon paralympialaisten jälkeen.

TEKSTI JA KUVAT:
 TIINA SEPPäNEN JA 
SAMI LOPONEN

LIIKUNTAVINKKI

Soveltavia ideoita 
yleisurheilukentille

Hymyhuulin kehitellyt rimanalitus, kuu-
lanveto ja 60 metrin esteet mahdollista-
vat pyörätuolia käyttävän nuoren osal-
listumisen yleisurheiluun lajiomaisilla 
välineillä ja suorituspaikoilla.
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TEKSTI: PIIA KORPI 
KUVAT: AIJA SAARI

EUCAPA-konferenssi on euroop-
palainen soveltavan liikunnan 
alan konferenssi, joka järjestet-
tiin tänä vuonna Irlannissa, idylli-
sessä Killarneyn kaupungissa. 

Mukana oli delegaatioita useista eri mais-
ta, niin Euroopasta kuin sen ulkopuolelta-
kin.  Matkaan lähti Ahos-apurahan turvin 
myös VAU:n seitsemänhenkinen koulut-
tajaporukka. Millaisia mietteitä opintoret-
ki herätti? Millaisia evästyksiä Irlannista 
saatiin tulevaisuuden varalle? 

Eväitä käytännön toimintaan

Tamperelainen kouluttajamme Erkka Iko-
nen pääsi kokeilemaan Irlannissa paljon 
käytännön soveltavaa liikuntaa: lainelautai-
lua, pyörätuolihurlingia, sähköpyörätuolijal-
kapalloa, pöytäkrikettiä, irlantilaista tanssia, 
sokkojalkapalloa ja -baseballia. Eri lajeilla on 
vahvoja perinteitä tietyissä maissa. Erkan 
mielestä myös Suomessa kannattaisi panos-
taa omiin perinteisiin lajeihin, joista löytyy 
valmennustietoutta ja tekemisen kulttuuria.
– Opetellaan vain soveltamaan ne erilaisil-
le vammaisryhmille sopiviksi. Harrastetaan 
siellä missä se on luonnollista, samoissa ym-
päristöissä vammattomien kanssa, hyödy-
tään yhteisestä harrastuksesta yhdessä. Saa-
daan oppia ja opetetaan toista, Ikonen visioi. 
Myös keravalainen kouluttajamme Ari Aalto 
osallistui erilaisiin toiminnallisiin työpajoihin. 
Hän kertoo vaikuttuneensa erityisesti uudes-
ta sovelletusta pelistä, beeb baseballista, jo-
hon hän tutustui yhdessä konferenssin käy-
tännön sessioista.
– Beeb baseball on näkövammaisille tarkoi-
tettu peli, jossa pyritään lyömään ääntä pitä-
vää palloa baseball-mailalla. Pelistä saa hy-
vin helposti erilaisia sovelluksia, kuten oman 
kansallispelimme pesäpallon sokkoversion, 
Aalto kertoo.

Vammaisten ihmisten osallisuus 

Porilainen Heli Laitinen nostaa omissa kon-
ferenssin jälkipohdinnoissaan esille hieman 

Irlannin opit – Kouluttajien opintoretki 
EUCAPA 2012 -konferenssiin

VAU:n Tiina Siivonen (vas.) keskusteli EUCAPA-konferenssin yhteydessä paikalli-
sen vammaisliikuntakeskuksen johtajan Oliver Murphyn (kesk.) ja Irlannin vam-
maisasioiden ministerin Kathleen Lynchin kanssa.
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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

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:      __________
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Vammaisurheilu saa oman postimerkkiarkin
Välineet.fi-verkkopalvelu  laajenee entisestään

TEEMA

Raha ja resurssit

erilaista näkökulmaa: päällimmäisenä 
jäi mieleen tutkimuksen ja käytännön 
suhteita pohtineet luennot.
– Tutkimustulosten avulla voidaan jat-
kossa tehdä asioita toisin ja toisaalta 
käytännön kokemusten avulla löyde-
tään uusia tutkimuskohteita. Tietoa ke-
rätään jaettavaksi eteenpäin.
– On tärkeää tiedostaa, että tutkijat ja 
ammattilaiset eivät ole soveltavan lii-
kunta-alan asiantuntijoita, vaan heitä 
ovat vammaiset henkilöt itse. Tutkijat 
ja asiantuntijat voivat kuitenkin tuoda 
esiin vammaisten henkilöiden näke-
myksiä ja kokemuksia. Esimerkiksi es-
teettömyydestä ja saavutettavuudesta 
on hyvä kertoa aina tilaisuuden tullen, 
muistuttaa Laitinen.  
Osallisuuden teema nousee esille myös 
Piia Jollan kokemuksessa EUCAPA-
konferenssista. Jolla laittoi erityisesti 
merkille Suomen monilukuisen ja aktii-
visen edustuksen konferenssissa, mut-
ta jäi pohtimaan miksi muiden maiden 
edustuksissa näkyi kovin vähän vam-
maisia henkilöitä.
– Olisi hienoa, jos vammaisia ihmisiä nä-
kyisi enemmän kilpakenttien ulkopuo-
lellakin, esimerkiksi juuri tällaisissa kon-
ferensseissa, joissa soveltavan liikunnan 

ja vammaisurheilun asioista keskustel-
laan, Jolla toteaa.

Elämyksiä ja asiaa
Markku Poikela, VAU:n kouluttaja Hel-
singistä, korostaa omissa EUCAPA-miet-
teissään liikunnan riemun ja elämysten 
merkitystä. Hänelle konferenssi vahvisti 
omaa kokemusta siitä, että on tärkeää 
antaa mahdollisuus ja mennä vammai-
sen liikkujan ehdoilla, uusia mahdolli-
suuksia luoden.

– Erityisen antoisaa ja rohkaisevaa olivat 
keskustelut kollegoiden kanssa, uusiin 
lajeihin tutustuminen ja faktatieto, jota 
pääsin kartuttamaan konferenssissa, 
kertoo Poikela.
Tähän ehkä tiivistyykin hyvin opintoret-
kemme anti. EUCAPA tarjosi meille uu-
sia elämyksiä, kiinnostavia keskusteluita 
ja asiaa. Näiden kokemuksellisten ja tie-
dollisten eväiden vahvistamina on hyvä 
suunnata kohti tulevaa!.

Ari Aalto Markku Poikela



49

 Lyhyesti

Suositut Sherborne-
koulutukset 2012
Sherborne on liikunnan täydennyskoulutus-
ta liikunnanohjaajille, erityisryhmien ohjaajil-
le sekä kasvatusalan ammattilaisille. Veronica 
Sherbornen kehittelemä liikuntamenetelmä eli 
SDM (Sherborne Developmental Movement) 
on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä, 
joka tukee monipuolisesti motoriikan ja sosi-
aalisten taitojen kehittymistä.
SDM-menetelmä on alun perin kehitetty ke-
hitysvammaisten lasten ja aikuisten tarpeisiin, 
mutta monipuolisuutensa ja muunneltavuu-
tensa ansiosta sitä käytetään laajasti sekä yleis- 
että erityisopetuksessa niin kouluissa kuin 
päivähoidossakin. Menetelmä soveltuu hyvin 
myös aikuisten ja iäkkäiden liikuntaan. VAU jär-
jestää SDM-perus- ja jatkokursseja tilauksesta.
Lisätiedot: SDM-koulutusvastaava Susa Miet-
tunen, puh. 040 524 3734, susamiettunen@
gmail.com

2012 peruskurssit
14.–15.9. Pyhäjärvi
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Pohjois-Pohjan-
maan Kesäyliopisto, Pyhäjärven toimipaikka, 
puh. 044 445 7631, kesayo@pyhajarvi.fi.
13.–14.10. Turku
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: LiikU, Pauliina Al-
brecht, puh. 040 9000 847, pauliina.albrecht@
liiku.fi.

Paikallista toimintaa!   
-seminaari Kauhajoella
VAU järjestää maksuttoman miniseminaarin 
vammaisurheilun paikallisen toiminnan nä-
kökulmasta 31. elokuuta 2012 Kauhajoella. 
Seminaari on tarkoitettu kaikille VAU:n jäsen-
yhdistyksille sekä muille paikallisille yhdistys-
toimijoille, kuntatoimijoille, urheiluseuroille, 
liikunnanohjaajille ja opiskelijoille. Seminaa-
rin päätteeksi järjestetään ilmainen Vammais-
urheilu tutuksi -työpaja. Seminaari on maksu-
ton.
Ilmoittautumiset 17.8. mennessä ja lisätie-
dot: Tiina Siivonen, puh. 040 833 4869, tiina.sii-
vonen@vammaisurheilu.fi. Ilmoittaudu ajoissa, 
sillä paikkoja seminaariin on rajoitetusti.
Alustava ohjelma
09.30 Seminaarin avaus
10.00 Paikallisten yhdistysten puheenvuoro
10.30 Kunnan puheenvuoro
11.00 Seurayhteistyö
12.00 Seminaarin päätös
13.00 Vammaisurheilu tutuksi -koulutus
16.00 Koulutus päättyy

Kevään Ahos-apurahoista 
noin 14 000 euron potti
Suomen Punaisen Ristin alainen Ahos-säätiö myönsi kevään apu-
rahahaussa tukea 11:lle VAU:n toiminnassa mukana olevalle haki-
jalle. Yhteensä Ahos-apurahoja myönnettiin kevään 2012 haussa 
13 790 euroa.
Ahos-apuraha on tarkoitettu VAU:n piirissä toimiville ohjaajille, 
valmentajille, kouluttajille ja urheilijoille kotimaisiin ja ulkomaisiin 
opintoihin. Sen avulla edistetään uusien ideoiden hakemista ja 
vammaisten henkilöiden liikkumismahdollisuuksien kehittämistä. 
VAU:n koulutustyöryhmä vastaanottaa hakemukset ja tekee esi-
tyksen Ahos-säätiölle, joka lopullisesti päättää tuista.
Vuoden 2012 toinen Ahos-haku päättyy 31. lokakuuta ja pää-
tökset apurahan saajista saadaan joulukuun puolivälissä. Hakuoh-
jeet ja -lomake löytyvät VAU:n verkkopalvelusta (www.vammais-
urheilu.fi).
Lisätiedot: toimialapäällikkö Aija Saari, puh. 040 506 4208, aija.
saari@vammaisurheilu.fi.

Vuoden 2012 ensimmäiset apurahapäätökset
Mojtahedi Mina, myönnetty 1 400 euroa kansainväliseen selkä-
ydinvammakonferenssissa esitelmöintiin sekä kouluttautumiseen 
Lontoossa.
Björklund Ilona, myönnetty 960 euroa esteettömyyskartoittajan 
peruskurssiin Pajulahdessa.
Jolla Piia, myönnetty 1 700 euroa esteettömyyskartoittajan pe-
ruskurssiin Pajulahdessa.
Saarinen Kaisa, myönnetty 480 euroa Bobath-peruskurssiin Hel-
singissä.
Kwok Ng, myönnetty 850 euroa ICSEMIS-konferenssiin osallistu-
miseen Skotlannissa.
SAMK-työryhmä, myönnetty 3 640 euroa EUCAPA-konferenssiin 
osallistumiseen Irlannissa.
Kivimäki Sari, myönnetty 1 080 euroa EUCAPA-konferenssiin 
osallistumiseen Irlannissa.
Pajulahti Alpo, myönnetty 880 euroa esteettömyyskartoittajan 
peruskurssiin Pajulahdessa.
Ihamäki Esko, myönnetty 880 euroa esteettömyyskartoittajan 
peruskurssiin Pajulahdessa.
Nuorala Semi, myönnetty 960 euroa opintomatkaan Lontoon pa-
ralympialaisiin.
Levola Mikko, myönnetty 960 euroa opintomatkaan Lontoon pa-
ralympialaisiin.
Myönnetty yhteensä 13 790 euroa.
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Kenties  tärkeimmän – ja varmasti 
mieleenpainuvimman – viestin sym-
posioväelle toi erityisliikunnan ulko-
puolelta suomalaista liikuntakulttuuria 
tarkkaileva Nuorisotutkimusverkos-
ton erikoistutkija  Mikko Salasuo. 
Salasuon sanoma oli tyly: Suoma-
laiset liikkuvat yhä vähemmän ja 
suomalaisen urheilun ja liikunnan 
epätasa-arvoistuminen on hyvässä 
vauhdissa.
– Ylemmät yhteiskuntaluokat vaativat 
parempia palveluita ja urheilujärjestöt 
vaativat ammattimaisempaa valmen-
nusta. Urheilun ja liikunnan kansalaislii-
ke vastaa siihen tarjoamalla niitä, mut-
ta se näkyy hintalapussa. Tällä on nyt 

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Erikoistutkija 
Salasuo 
herätteli väkeä 
Erityisliikunnan 
symposiossa

Liikuntatieteellisen Seuran ja Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoston 
järjestämässä Erityisliikunnan symposiossa Helsingissä käytiin läpi alan ajankoh-
taisia aiheita ja ongelmakohtia niin kunta- kuin järjestötasolla.

jo seuraamuksia ihan huippu-urheilun 
tasolla saakka. Valtaosa suomalaisis-
ta huippu-urheilijoista tulee ylemmis-
tä yhteiskuntaluokista, Salasuo sanoi. 
Salasuon mukaan Suomessa mennään 
nyt vaarallisen voimakkaasti huippu-
urheilupää edellä ja paksulompakkoi-
sen kansanosan talutusnuorassa. Tämä 
ei varmasti ole hyvä suunta erityislii-
kunnan näkökulmasta katsottuna.
– Kansalaistoiminta on meidän liikun-
takulttuurin selkäranka. Nyt kansalais-
toiminta on se, joka kärsii kaikista eni-
ten. Kansalaistoiminta ja tilaaja-tuottaja 
-malli eivät sovi yhteen, Salasuo linjasi. 
Salasuo latasi täyslaidallisen myös Huip-
pu-urheilun muutostyöryhmän ja mui-

Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkija Mikko Salasuo piti kriittisen puheenvuoron Erityisliikunnan Symposiossa Helsingissä. 

denkin lennokkaita tulevaisuuden visi-
oita piirtelevien tahojen suuntaan. Hän 
kaipaisi kovasti suomalaiseen liikunta-
kulttuurikeskusteluun kentän ääntä. 
Jos liikunnan ja urheilun ruohonjuuri-
tason toimijat ja pitkän linjan asiantun-
tijat eivät nyt avaa suutaan, niin jälki-
käteen on turha itkeä sen perään, että 
oma asia on taas jäänyt vaille riittävää 
huomiota.
– 20 vuotta on kulunut edellisestä suo-
malaisen liikuntakulttuurin suuresta 
murroksesta, kun SLU syntyi. Nyt on 
edessä vastaavanlainen murros ja nyt 
asioista pitäisi keskustella ja sen äänen 
pitäisi tulla kentältä. Sen sijaan kuuluu 
pelkkää hiljaisuutta, Salasuo totesi..
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Korvamerkittyä valtionapua erityis-
liikunnanohjaajan palkkaamiseen ei 
enää ole.  Samaan aikaan kunnissa et-
sitään säästöjä karsimalla julkisten pal-
velujen kustannuksia. Miten erityislii-
kunta on muuttunut ja miltä näyttää 
tulevaisuus? Vastaajina ovat kaksi lähi-
aikoina eläkkeelle jäävää erityisliikun-
nanohjaajaa, joensuulainen Marjalee-
na Laakkonen ja tuusulalainen Marja 
rönkkö.

TEKSTI: AIJA SAARI
KUVAT: NINA JAKONEN, AIJA SAARI

Muuttaako integraatio myös 
kuntien erityisliikuntaa?
Erityisliikunnanohjaajia ryhdyttiin palkkaamaan kuntiin vuonna 1984, kun liikun-
talain muutoksen seurauksena kunnat alkoivat saada valtionapua erityisliikunnan-
ohjaajien palkkaukseen. Ensimmäisen vuoden aikana kunnat palkkasivat 40 eri-
tyisliikunnan ammattilaista ja määrä on kasvanut tasaisesti nykyiseen noin sataan.

Marjaleena Laakkonen (oik.) oli kehitysvammaisten keilaajien valmentajana vuoden 2011 Special Olympics Kesämaailmankisoissa 
Ateenassa.

Toimenkuvan sai 
suunnitella aika itsenäisesti
Marjaleena Laakkonen aloitti työt 
heti ensimmäisten erityisliikunnan-
ohjaajien joukossa 1984. Hän muis-
telee olleensa ”joka paikan höylä”, 
mutta ajan kuluessa aikaa löytyi pa-
remmin nimenomaan oman työn te-
kemiseen.
– Sitä osaamista ei alussa arvostettu. 

Oli aika yksinäistä puurtamista ennen 
kuin sai kudottua verkostoa ympäril-
leen. Ohjattavia ryhmiä oli paljon yh-
delle ohjaajalle ja kirjalliset työt oli 
tehtävä siinä jossain välissä. Vaikea-
vammaisten ohjaamisen toteutus 
oli alussa vaikeata, koska avustajat 
puuttuivat, Laakkonen kuvailee.
Laakkonen arvelee vammaisurheilun 
lisääntyneen näkyvyyden ja menes-
tyksen olevan osasyy siihen, että eri-
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Yhteistyökumppanit yhteispotretissa: Marja Rönkkö (vas.), Keravan Tanja Pirtamo, Rönkön seuraajaksi valittu Sami Liehu ja Järvenpään 
Jyri Marjamäki.

tyisliikunnan arvostus on lisääntynyt. 
Avustajia ja sijaisia löytyy paremmin 
ja työtä arvostetaan. Toimijakent-
tä erityisliikunnan parissa on entistä 
laajempi ja myös liikunnan tarjonta 
on monipuolistunut.

Tulevaisuudessa painottuu 
liikuntaneuvonta
– Ennen 1980-lukua vammaisille oli 
vaan urheilu ja kilpaurheilu. Sitten 
tuli kuntoliikunta-ajattelu, muistelee 
Marja Rönkkö.
– Alussa oli vähän pakkokin kohden-
taa ryhmiä diagnooseittain, kun yri-
tettiin lanseerata kuntoliikuntaa sel-
laisille vammaisyhdistyksille, joissa ei 
liikunnan harrastaminen kiinnostanut 
lainkaan. Sen osoittaminen, että tämä 
on juuri teille ”kehitysvammaisille” tai 
”reumaatikoille” sopivaa johti vain lii-
ankin rajaavaan ryhmäajatteluun ja 
lokeroihin, joista nyt pyristellään pois.

Rönkkö on tyytyväinen nykysuunta-
ukseen, jossa ryhmät ovat toimintaky-
kypohjaisia ja erityisliikunnanohjaajat 
on otettu mukaan liikuntaneuvon-
taan. Esimerkiksi reumaatikoille ai-
emmin suunnattua vesijumppaa mai-
nostetaan reumaatikkojen lisäksi nyt 
myös ylipainoisille ja ”sellaisille, joilla 
on ongelmia liikkumisen kanssa”. 
Rönkkö näkee liikuntaneuvonnassa 
uusia mahdollisuuksia.
– Erityisliikunnanohjaaja ei enää oh-
jaa niin paljon itse, vaan luo mahdol-
lisuuksia, opastaa ja saattaa, pohtii 
Rönkkö.
Terveysliikunnasta tuttu liikuntaneu-
vonnan malli, jossa terveydenhuol-
lon kautta ohjataan ihmisiä liikun-
tapalveluihin, onkin jo vuosia ollut 
käytössä erityisliikunnassa. 
– Tämä on sellainen kehä. Ensiksi luo-
daan sopivia ryhmiä. Sitten opaste-
taan oikeisiin ryhmiin. Parhaimmillaan 
käydään saattamassa ja tukemassa 

kokeilua. Ja jos sitä kautta ei onnistu, 
sitten etsitään uutta ryhmää.

Mikä on saanut jaksamaan 
työssä?
Tuusulalainen Rönkkö on saanut voi-
maa tiiviistä yhteistyöstä naapurikun-
tien Keravan ja Järvenpään erityislii-
kunnanohjaajien kanssa. Yhteistyön 
kautta on pystytty jakamaan työtä ja 
kustannuksia, saatu lisää tarjontaa ja 
tapahtumissa tehty ihan konkreetti-
sestikin yhteistyötä. 
Joensuulainen Laakkonen kannus-
taa kuuntelemaan omaa jaksamis-
taan ja hakemaan esimerkiksi vapaa-
ehtoistyön kautta uutta näkökulmaa 
omaan työhön.
– On osattava sanoa myös ei. Vam-
maisurheilun vapaaehtoistyö on 
antanut minulle paremman kuvan 
vammaisurheilun kentästä kuin työ-
elämä..
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Kuntoillen
TEKSTI JA KUVA: JUKKA PARVIAINEN

Golfia voi harrastaa sekä sisätiloissa 
että ulkona, sillä SOLIA:lla on vuok-
rattavana ympärivuotiseen käyttöön 
Suomen Golfliiton kehittämiä sali- 
ja puistogolfvarustekasseja. Varus-
tekassit sisältävät kaikki tarvikkeet, 
mm. erilaisia mailoja, pehmeitä tur-
vapalloja, tavallisia golfpalloja, put-
tikupin, puttausmatot sekä erilaisia 
ohjeita miten suunnitella ja toteuttaa 
hauska golfkokeilu. Sama setti toimii 
sekä sisä- että ulkokäytössä. Varus-
tekassit löytyvät SOLIA:n Helsingin, 
Kuopion ja Rovaniemen yksiköistä.
Saligolfista saa helposti hyvällä suun-
nittelulla kaikille sopivan kisailun 
vammaan, ikään tai sukupuoleen 
katsomatta. Liikuntasalissa voi raken-
taa vaikka minkälaisia ratoja – vain 
mielikuvitus on rajana. Esteinä voi 
käyttää esimerkiksi tuoleja, penk-
kejä ja pöytiä. Rata voidaan raken-
taa kulkemaan mattojen yli ja nurk-
kia kiertäen. Osallistujat on myös 
hyvä laittaa itse rakentamaan rasteja: 
osallistujat voidaan jakaa esimerkik-
si viiteen ryhmään ja kaikki ryhmät 

Nyt golfaamaan!
Golf on monen harras-
tajan kesän suosikkila-
ji. Soveltavan liikunnan 
apuvälinetoiminta SOLIA 
tarjoaa liikunnan apuvä-
lineitä myös golfin har-
rastamiseen – tällä kertaa 
esittelyssä ovat sali- ja 
puistogolf.

suunnittelevat yhden rastin mukana 
tulevien ohjeiden mukaan. Kun rastit 
on suunniteltu, kaikki kiertävät rastit 
ja rastien tekijät opastavat muita pe-
laajia rakentamallaan rastilla.
Soveltaminen on myös sisätiloissa 
helppoa. Rastien väliin on helppo 
jättää riittävän iso kulkuväylä pyö-
rätuolinkäyttäjille. Näkövammaisten 
pelaajien kanssa voi puttikupin taka-
na olla joku antamassa äänimerkkiä 
missä reikä sijaitsee tai myös äänima-
jakkaa voidaan käyttää ilmaisemassa 
oikeaa suuntaa. Puttaamiseen riittää 
vähäinen voima, joten pallo on help-
po saada liikkeelle. Maila voidaan 
myös kiinnittää käteen esimerkiksi 
ideaalisiteellä. 
Ulkona pelattavassa puistogolfissa 
voidaan käyttää luonnon omia es-
teitä. Tietty puu täytyy kiertää tai 
väylällä oleva kukkapenkki toimii 
vesiesteenä. Reikiä ei kannata alkaa 
kaivamaan metsään, vaan pallo on 
kupissa, kun se osuu tiettyyn kohtee-
seen tai on mailan mitan päässä sovi-
tusta kohteesta. 

Info
SOLIA:ssa tapahtuu
Välineet.fi -yhteistyö laajenee, kun Turun kaupunki liittyy uutena väli-
neitä vuokraavana tahona mukaan www.välineet.fi -verkkopalveluun. 
Vuokrattavia välineitä löytyy mm. sisäpeleihin (boccia ja sisäcurling) 
sekä ulkoiluun (laskettelukelkat ja ahkiot).
Yhteystiedot: Turun kaupungin Liikuntapalvelukeskus, liikuntapalvelu-
vastaava Eija Hiitti, puh. 050 5546 222, eija.hiitto@turku.fi tai liikuntasih-
teeri Heli Luukkonen, puh. 050 5546 217, heli.luukkonen@turku.fi.
Lisätiedot: www.välineet.fi. 

Lisätiedot: 
SOLIA, apuvälineneuvoja Jukka Par-
viainen, puh. 045 677 0516, jukka.
parviainen@vammaisurheilu.fi.
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Verkostoitumisen kukkasia

Kuntoillen

Kiitos onnistuneen verkostoitumisen 
Pariisin Soveltavan liikunnan sympo-
siumissa, minut kutsuttiin myös Bra-
silian omaan symposiumiin. Pariisis-
sa VAU:n vertaisohjaajatoiminta eli 
iloliikuttajat oli esillä yhdessä käytän-
nön työpajassa ja aihe sytytti kipinän 
brasilialaisessa liikunnan ammattilai-
sessa. Sitä kautta kutsu kilahti säh-
köpostiini muutama kuukausi kotiin 
paluun jälkeen.
Brasilian symposiumin teemana oli 
kolmas ikä eli ikääntyminen. Parempi 
aika, kuten brasilialaiset asian käänsi-
vät. Myös inkluusio oli isossa roolissa, 
samoin esteettömyys. Oma osuuteni 
piti sisällään kaksi luentoa ja yhden 
käytännön osuuden, joihin osallistui-
vat kulttuuri- ja taidekeskus SESC:in 
työntekijät ja symposiumin osallis-
tujat. Vertaisohjaajuus, istumatanssit 
ja tasapainoharjoitukset otettiin läm-
pimästi vastaan, mutta ehdoton suo-

TEKSTI: TIINA SIIVONEN
KUVAT: TIINA JA TEIJA SIIVONEN

Lähes vuorokauden lentokoneessa istumisen jälkeen 
luulisi olevan jo määränpäässä, mutta näin ei ole aina. 
Matka Brasilian Sao Carlosiin on pitkä. Mutta mikäs 
matkustaessa, kun tietää vievänsä suomalaista ilosa-
nomaa maailmalle!

sikki oli sisäcurling, sillä se sai suuren 
suosion täysin uutena lajina. Osallis-
tujina oli mm. fysioterapeutteja, opis-
kelijoita, ohjaajia, tutkijoita ja toimi-

joita liikunnan alalta. Kiitos tulkkien, 
jotka urheasti käänsivät myös monet 
yleisökysymykset koskien Suomen 
vammaisurheilua ja -liikuntaa, hoidin 
osuuteni urheasti läpi.
SESC-keskuksia on ympäri Brasiliaa ja 
ne ovat kulttuuri- ja taidekeskuksia, 
jotka ovat avoimia kaupunkien asuk-
kaille. Keskukset ovat esteettömiä ja 
Sao Carlosin keskukseen lukeutuivat 
mm. uimahalli, iso liikuntahalli, ten-
nis- ja jalkapallokentät, auditorio, 

Brasilialaisten englannin kielen taito ei ole kehuttava ja useimmat eivät puhu kieltä ol-
lenkaan. Luennot hoituivat kuitenkin tulkin välityksellä.

Brasilia näyttäytyi todellisena sulatusuunina, sillä ulkonäön perusteella ei osannut sanoa kuka oli paikallinen ja kuka turisti. Sao Carlos 
oli myös maastoltaan haasteellinen, sillä ylä- ja alamäet olivat todella jyrkkiä. Pyörätuolin käyttäjälle paikka olikin todellinen voimahar-
joittelun kehto!
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pienempiä tiloja askarteluun ja koko-
usten ja kurssien pitämiseen. Toimin-
nasta vastaavat keskusten työnteki-
jät ja toimintaan osallistuminen on 
edullisempaa kuin esimerkiksi yksi-
tyisellä puolella. Rahoitus tulee kau-
pallisella puolella olevilta yrityksiltä, 
jotka vuotuisesta tuotostaan maksa-
vat summan SESC:lle. Loistava idea ja 
toimintamalli! 
Esteettömyys on Brasiliassa todella 
huomioitu, sillä vuonna 2005 maa-
han tuli laki, jossa velvoitetaan kaik-
kien uusien rakennusten olevan es-
teettömiä. Vanhoissa rakennuksissa, 
joihin on mahdollista tehdä esim. 
ramppi, on tietty muutosaika. Jos asi-
oita ei hoideta, niin sakkoja on luvas-
sa.

Matkamuistona kattava 
käyntikorttikokoelma
Itse pääsin symposiumissa osallistu-
maan toisen kutsuvieraan eli ame-
rikkalaisen Lauren Liebermanin lu-
ennoille ja käytännön harjoituksiin. 
Omaan kehonkieleen ja näkökykyyni 
luottaen osallistuin myös tanssises-
sioon ja amputoitujen jalkapalloesi-
tykseen. Jalkapalloilijat olivat todella 
huikeita: peliä vauhdittivat kyynär-
sauvat, mutta pallonkäsittely oli sal-
littua vain yhdellä jalalla. Pelialue oli 
normaalia jalkapallokenttää pienem-
pi ja kentällä oli 4+4 pelaajaa. Kaatu-
misiakin tapahtui ja haastatellessani 
pelaajia he kertoivat, että olkapäät 
ovat pelissä kovalla koetuksella. Maa-
livahteina olivat toisen kätensä me-
nettäneet pelaajat ja näin torjunta 
tapahtui yhden käden voimin. Maali 
oli myös normaalia pienempi ja maa-
livahdin liikkumista oli pelissä rajoi-
tettu.
Verkostoituminen oli myös Brasi-

liassa tärkeässä roolissa ja ahkerat 
verkostoitujat palkittiin kattaval-
la käyntikorttikokoelmalla. Monelle 
osallistujalle suomalainen oli ”liian” 
kaukaa tullut kummajainen. Myös se, 
että puhuja oli pyörätuolissa, ei ol-
lut yleistä. Symposiossa keskusteltiin 
ja ihmeteltiin myös sitä, missä olivat 
vammaiset osallistujat itse. Toki vam-
maisia liikkujia näkyi, mutta valmen-
tajan tai ohjaajan roolissa ei yhtään.
Koko matka kaikkine kokemuksineen 
oli huikea. Meillä täällä Suomessa 
tehdään paljon hyviä asioita sovelta-
valla puolella. Tuttu lause tuli jälleen 
todettua todeksi: Välillä on matkatta-
va kauas, että näkee lähelle.
Brasilia on kaukana, mutta onnek-
si sähköposti on lähellä. Koskaan ei 
tiedä, millaista asiantuntijuutta tar-
vitsemme täällä ja mistä asiantunti-
ja löytyy. Saa siis nähdä kukkiiko tä-
mänkertainen verkostoituminen ja 
mistä itsensä löytää seuraavaksi.

Amputoitujen jalkapalloesitys oli huikea: peliä vauhdittivat kyynärsauvat, mutta pal-
lonkäsittely oli sallittua vain yhdellä jalalla.

Vertaisohjaajuus, istumatanssit ja tasapainoharjoitukset otettiin lämpimästi vastaan, 
mutta ehdoton suosikki oli sisäcurling.

Info
Ilo liikkua

VAU:n Iloliikuttajat ovat Ilo liik-
kua  -kuntoliikuntaohjelman ver- 
taisohjaajia, jotka käyvät pai-
kallisyhdistyksissä viemässä lii- 
kunnan ilosanomaa eteenpäin 
ja liikuttavat vertaisiaan ma-
talan kynnyksen liikuntatuo-
kioilla. Ilo liikkua -kuntoliikun-
taohjelma tarjoaa helposti so- 
vellettavaa, matalan kynnyk-
sen kuntoliikuntaa sekä kou-
luttaa vertaisliikuttajia.
Paikallisyhdistykset ja -tahot 
voivat tilata Iloliikuttajia erilai-
siin tapahtumiin liikuttamaan 
osallistujia pientä korvausta 
vastaan. Tarjolla on monipuolis-
ta ja iloista liikuntaa, johon on 
helppo osallistua yksin tai ryh-
mänä!
Kysy lisää: VAU, aluetoiminnan 
suunnittelija Tiina Siivonen, 
puh. 040 833 4869, tiina.siivo-
nen@vammaisurheilu.fi

Näppäile nettiin

Amputoitujen jalkapallo: 
www.worldamputeefootball.com
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Tarkkuussuunnistus rantautui Suo-
meen 1990-luvun puolivälissä. Lajin 
harrastajamäärä on kasvanut vakaas-
ti. Suunnistusliiton tarkkuussuun-
nistusvastaava Heikki Liimatainen 
arvioi Suomen harrastajaluvun kiep-
puvan 100 suunnistajan paikkeil-
la. Suomi onkin harrastajaluvuiltaan 
maailman kärkipäässä Ruotsin kinte-
reillä. Tarkkuussuunnistaa voi maan 
ja maailman laajuisesti.
Tarkkuussuunnistus on suunnistus-
perheen pienin haara. Tavallisen 
suunnistuksen painottaessa suori-
tuksen nopeutta, keskitytään tark-
kuussuunnistuksessa taidokkaaseen 
kartanlukuun ja tehtävien virheettö-
mään ratkaisemiseen. Liikkuminen 
tapahtuu tietä pitkin, jonka varrelle 

TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA
KUVA: PIRJO VALJANEN / SUUNNISTUSLIITTO

Tarkkuussuunnistus – Trail-O 
Kevätauringon paljastaessa luonnon todelliset ääriviivat suuntaavat tarkkuus-
suunnistajat kartta ja kompassi apuinaan luontoon. Tarkkuussuunnistuksessa rat-
kaiseva tekijä ei ole nopeus vaan kyky lukea karttaa suhteessa edessä aukeavan 
maisemaan. Rasteilla mitataan loogista päättelykykyä. Urheiluvälineet ja kunto-
kestävyys ovat toisella sijalla.

on sijoitettu rastitehtävät. Kulku-urat 
valitaan siten, että myös liikuntara-
joitteiset pääsevät kulkemaan niitä 
pitkin avustajan avulla. Tehtäväpis-
teen kohdalla suunnistajan on arvi-
oitava tieltä poistumatta kartan ja 
kompassin avulla tehtävänannossa 
määritetty lippu 3–5 lipun joukosta.
– Ilman muuta kaikki lajista kiinnos-
tuneet osallistumaan ympäri Suo-
mea järjestettäviin tapahtumiin ja 
kisoihin. Lajin aloittaminen ei vaadi 
muuta kuin kyvyn lukea karttaa ja 
pienen suunnistustuntuman, kan-
nustaa Liimatainen.
Lajin EM- ja MM-tasolla kilpaileva 
Pekka Seppä korostaa tarkkuussuun-
nistuksen parhaan piirteen olevan 
tasavertaisuus: fyysisiin ominaisuuk-

InfoTarkkuussuunnistus pähkinänkuoressa
- tarkkuussuunnistus on suunnistuksen taitolaji, joka mittaa kartanluku-
taidon nopeutta ja täsmällisyyttä
- kisarata rakentuu 1–1,5 km mittaisesta reitistä, jonka varrelle on sijoitet-
tu 15–20 rastitehtävää
- etenemiseen käytetään teitä ja polkuja, metsään ei saa mennä
- radan suoritusaika 1–1,5 tuntia
- rata saattaa sisältää aikarasteja, joissa mitataan nopeaa päättelykykyä
- tempo-tarkkuussuunnistus sisältää pelkkiä aikarasteja
- urheiluvälineet: kompassi, kartta ja kilpakortti
- avustaja sallittu liikkumiseen, muttei tehtävien ratkomiseen

Näppäile nettiin
Lisätietoa tarkkuussuunnistukses-
ta ja kesän tapahtumista löydät 
osoitteesta 
www.suunnistusliitto.fi. 
Sivuilta löytyy tietoa eri suunnis-
tuslajeista, tapahtumista ja seu-
roista.

sin katsomatta niin huippu-urheilijat 
kuin harrastajat kisaavat samoilla ra-
doilla. Haastetta lajissa kuitenkin riit-
tää: kokeneilla suunnistajilla on eväät 
useampaankin kartanlukutekniikkaan. 
Tarkkuussuunnistuksessa järjestetään 
myös erikseen aikarastikisoja, ns. tem-
po-kisoja, joissa suunnistajalta vaadi-
taan ennen kaikkea kykyä nopeaan 
ongelmanratkaisuun.
Tarkkuussuunnistus tarjoaa mahdol-
lisuuden yhdistää ulkoilu päättely-
tehtävien ratkaisemiseen.
– Useat harrastajat viihtyvät jo val-
miiksi päättelykykyä ja kärsivällisyyt-
tä vaativien tehtävien parissa. Su-
dokut ovat kuitenkin saaneet jäädä 
suunnistuksen koukuttaessa men-
nessään, kertoo Seppä..

Kuntoillen
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Väestön ikääntymisen myötä esteet-
tömyyttä tarvitsevien matkailijoiden 
määrä on kasvussa. Vastaajista yli 60 
prosenttia näki tämä tuovan lisäpoten-
tiaalia matkailulle ja lähes puolet yrityk-
sistä oli sitä mieltä, että erityisryhmiin 
kannattaa investoida.
– Yli puolella kyselytutkimukseen osal-
listuneista yrityksistä oli silloin tällöin 
asiakkaita, joilla on toimintakyvyn ra-
joitteita. Säännöllisesti erityisryhmiin 
kuuluvia asiakkaita oli 19 prosentilla ky-
selyyn vastanneista yrityksistä. Vaikka 
palveluita tarjottiin erityisryhmille, yri-
tykset eivät tuoneet asiaa esille mark-
kinoinnissaan. Tämä on iso ongelma 
esteettömyyden toteutumisen näkö-
kulmasta, kertoo projektisuunnittelija 

TEKSTI: JAANA HUOVINEN, MIKKO PEHKONEN JA HANNA VAATTOVAARA
KUVA: MIKKO PEHKONEN

Esteettömyyttä liikunta- 
ja luontomatkailuun
Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun 
yhteisessä ESR-rahoitteisessa Esteettömyys liikunta- ja 
luontomatkailussa -hankkeessa selvitettiin liikunta- ja 
luontomatkailupalveluiden esteettömyyttä Lapin mat-
kailuyrityksille suunnatun kyselyn avulla. Kysely toteu-
tettiin keväällä 2011 ja siihen vastasi 86 yritystä.

Hanna Vaattovaara Rovaniemen am-
mattikorkeakoulusta.
Ohjelmapalveluiden esteettömyyttä pi- 
dettiin tärkeänä (70 prosenttia vastaa-
jista) ja yli puolet yrityksistä oli valmii-
ta soveltamaan toimintojaan siten, että 
kaikki asiakkaat voivat osallistua niihin. 
Toisaalta moni vastaajista koki, että esi-
merkiksi poroajelu ja retkeily ovat sel-
laisia aktiviteetteja, joihin erityisryhmiin 
kuuluvat henkilöt eivät voi osallistua 
edes toimintoja soveltaen. Kertooko 
tämä siitä, että vastaajilla ei ole riittä-
västi tietoa aktiviteettien soveltamis-
mahdollisuuksista?
– Erityisryhmiin ja aktiviteettien sovel-
tamiseen liittyvän tiedon lisääntymi-
nen ja henkilöstön koulutus voisivat 

lisätä yritysten valmiuksia tarjota es-
teettömiä palveluita, sillä kolmasosa 
vastaajista oli tätä mieltä. Tärkeimpinä 
henkilöstökoulutuksen aiheina vastaa-
jat pitivät tuotteistamista, markkinoin-
tia sekä ikääntyneiden matkailun eri-
tyispiirteitä, kiteyttävät projektityöhön 
osallistuneet Mikko Pehkonen ja Jaa-
na Huovinen.
Kyselytutkimus osoitti, että Lapin mat-
kailun esteettömyyttä on tarvetta ke-
hittää. Esteettömien ja saavutettavien 
palveluiden tehokkaan markkinoinnin 
avulla asiakkaat saisivat tietoa Lapin 
matkailun heille tarjoamista mahdol-
lisuuksista. Palveluiden kehittämisen 
kannalta olisi tärkeää selvittää erityis-
ryhmiin kuuluvien asiakkaiden koke-
muksia ja toivomuksia matkailupalve-
lutarjonnan esteettömyyteen liittyen. 
Lisäksi kehittämisen pohjaksi tarvitaan 
myös yritysten henkilöstön lisäkou-
lutusta. Kun yritykset tiedostavat es-
teettömän matkailun todellisen talo-
udellisen potentiaalin, niiden rohkeus 
muuttaa palveluita kaikille soveltuviksi 
lisääntyy. .
Lisätiedot: www.ramk.fi/esteettomyys
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Lyhyesti

VAU:n Kesäliikuntapäivä 
Kauhajoella – tule mukaan!

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-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.

Syyskuussa liikutaan ja kuntoillaan 
urakalla, sillä kuukausi on nimetty 
VAU:n Kuntokuuksi. Tavoitteena on 
saada ihmiset liikkeelle ennen tal-
ven tuloa – aktivoitua liikkumaan ja 
liikunnan pariin. Lähde Sinäkin siis 
liikkumaan yksin tai porukassa. Voit 
nauttia syysilmoista ulkoilemalla, ur-
heilla hiki hatussa tai huhkia imurin 

kanssa.
Merkinnän kuntokorttiin saat vähin-
tään 30 minuuttia kestäneestä yh-
täjaksoisesta liikuntasuorituksesta. 
Kuntokuuhun voit osallistua kunto-
kortilla, johon keräät liikuntasuori-
tuksista merkintöjä. Osallistuneiden 
kesken arvotaan lahjakortteja sekä 
muita liikunnallisia palkintoja!

VAU:n jäsenyhdistykset voivat tilata 
kuntokortteja jäsenilleen. Kuntokuu 
ja sen materiaalit ovat maksuttomia 
jäsenyhdistyksille.
Kuntokorttitilaukset: VAU, Tiina Sii-
vonen, puh. 040 833 4869, tiina.siivo-
nen@vammaisurheilu.fi, www.vam-
maisurheilu.fi.

Syyskuu on kuntokuu 
– liiku, osallistu ja voita!

Uusi reilunkokoinen sininen kangaskassi valkoi-
sin painatuksin on nyt myynnissä. Tilaa omaksi 
tai anna lahjaksi.
Hinta: VAU:n jäsenille 4 euroa, muille 7 euroa 
(+ toimituskulut 5 euroa).
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, 
toimisto@vammaisurheilu.fi. 

Osta omaksi:
VAU-kangaskassi

Kaikille avoin VAU:n Kesäliikun-
tapäivä järjestetään 1. syys-
kuuta 2012 Kauhajoella klo
10.00–14.00. Maksuttomassa 
tapahtumassa on kokeiltava- 
na erilaisia sisä- ja ulkoliikun- 
talajeja, liikunnan apuvälinei- 

tä sekä mahdollisuus tutustua 
Kauhajoen lähiliikuntapaik- 
kaan. Ilmoittautumiset 24.8. 
mennessä (yli 5 hlön ryhmät) 
ja lisätiedot: VAU, Maarit Kaari, 
maarit.kaari@vammaisurheilu.
fi, puh. 040 594 1466.
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Det första förbundsmötet i VAU:s historia 
ordnades i Helsingfors lördagen den 28 
april 2012. För första gången samlade för-
bundsmötet samman sin medlemskår för 
att fatta beslut om riktlinjerna för förbun-
dets nästa treårsperiod. VAU:s medlemskår 
består av lokalföreningar som represen-
terar personer med rörelse- och synhan-
dikapp och personer med utvecklings-
störning, av föreningar som representerar 
personer som genomgått organtransplan-

tationer samt av idrottssällskap. Som stad-
geenliga ärenden valdes nuvarande ord-
förande Pekka Hätinen till ordförande för 
nästa treårsperiod. Som ordförande för full-
mäktige fortsätter också nuvarande ordfö-
rande Markku Möttönen. På mötet valdes 
också en ny styrelse och nytt fullmäktige 
för nästa treårsperiod. Den nya styrelsen 
inledde sin verksamhet genast. På mötet 
diskuterades också treårsplanen för åren 
2013–2015 och strategin fram till år 2021. 

Nästa gång ordnas förbundsmöte våren 
2015. VAU:s fullmäktige höll det sista mötet 
för sin mandatperiod före förbundsmötet. 
Som stadgeenliga ärenden behandlades 
bland annat verksamhetsberättelsen och 
bokslutet för 2011, som visade ett över-
skott på 76 331,92 euro. Dessutom fastställ-
des verksamhetsplanen och budgeten för 
innevarande år. Fullmäktige sammanträder 
en gång om året före utgången av maj må-
nad.

Det första förbundsmötet i VAU:s historia

Mot en livskraftig handikappidrott och handikappmotion
I sin färska strategi siktar VAU in sig på en 
livskraftig handikappidrott och handi-
kappmotion – med huvudströmmen och 
med jämlika. Strategin drar upp riktlinjer 
för centrala val i VAU:s verksamhet fram till 
år 2021. Perioden på nio år, som inleds näs-
ta år, är indelad i treårsperioder. I strategin 
har varje treårsperiod egna fastställda in-
satsområden. Insatsområden för den första 
treårsperioden (2013–2015) är ”en utveck-
ling av förutsättningarna och förhållande-
na för motion och idrott i syfte att uppnå 
tillgänglig och åtkomlig motion och idrott”.
–Att vi nu fortsätter att skapa möjligheter 
och drar nytta av redan utfört arbete med 
syfte att utreda läget och omständighe-
terna är ju ett naturligt val. Så länge VAU 
har existerat har detta arbete resulterat i 
det nya som vi har åstadkommit på idrot-
tens fält, berättar VAU:s verksamhetsledare 
riikka Juntunen. Arbetet med att utreda 
läget och omständigheterna gäller inte en-
bart fysiska rum, lokaler eller platser, trots 
att de på ett naturligt sätt ingår i arbetet. 
Utvecklingen av förutsättningarna och för-
hållandena ses på ett mer omfattande sätt 
och genomlyser hela idrotts- och motions-
fältet.
–Ur vårt perspektiv innebär arbetet ex-
empelvis att utöva påverkan för att åstad-
komma förnyade organisationsstukturer 
för dagens idrott. Vilken ställning kommer 
handikappidrotten att ha i allt detta? Un-
der nästa treårsperiod (2016–2018) kom-
mer fokus att ligga på ”en utveckling av 
handikappmotion och handikappidrott 
inom sällskap, klubbar och föreningar. Den 
tredje treårsperioden lyfter för sin del fram 
”en utveckling av handikapptävlingsidrott 
och handikappelitidrott”.
Juntunen betonar att avsikten inte är att 
under varje treårsperiod arbeta för att upp-
nå endast ett uppställt mål och förkasta 
detta mål då en ny treårsperiod inleds. Vid 
valet av insatsområden har man strävat ef-
ter att den föregående perioden alltid ska 
skapa en grund för nästa period och att 
dessa tillsammans ska bilda en logisk hel-
het som för framåt.

–Om det inte finns förhållanden inom vil-
ka man verkar är det heller inte lönt att ut-
veckla klubb- eller föreningsverksamheten. 
Och samtidigt som man utvecklar förhål-
landen eller klubbverksamhet, håller man 
redan på att skapa en grund för en utveck-
lad tävlingsidrott, preciserar Juntunen.
Redan nu har 15 handikappidrottsgrenar 
integrerats i grenförbund och integrerings-
processen fortgå 
alltjämt. Framskridningen av integrationen 
kommer också att utforma VAU:s roll.
–Det faktum att allt fler grenförbund kom-
mer att införliva handikappidrotten med 
sin egen verksamhet, betyder inte att vi 
kan kasta in handduken och säga att gren-

förbundet må sköta allt hädanefter. Gren-
förbunden kommer att behöva stöd. Nå-
gon kan behöva utbildning, någon en 
klassificerare och någon kan behöva infor-
mation om vad som ska tas i betraktande 
då träningslokalen eller motionshallen pla-
neras.
å andra sidan får VAU inte bli en exper-
tisorganisation som enbart arbetar med 
grenförbunden. Vi måste på ett bättre sätt 
kunna sätta in oss i kundens situation och 
fundera på hur vi ska kunna betjäna indi-
viden. Nu fungerar samarbetet med gren-
förbunden väl, men det finns mycket att 
utveckla i fråga om tjänsterna för med-
lemskåren.
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Inom handikappidrotten är sommarens 
paralympiska spel årets höjdpunkt. Idrot-
tare kämpar om medaljer i de paralympis-
ka spelen i London 29.8–9.9.2012. I spelen 
deltar cirka 4 200 idrottare från cirka 150 
olika länder. Man tävlar om medaljerna i 20 
olika grenar.

I Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus 
(KIHU) utförs under idrottspsykolog Niilo 
Konttinens ledning ett intensivt arbete 
med psykisk träning, som även handikapp-
idrotten har haft möjlighet att dra nytta av. 
Handikappidrotten har i fråga om psykisk 
träning haft förmånen att följa med på ut-
vecklingens vågkam. Konttinen har nämli-
gen redan i ett halvt årtionde arbetat med 
personer som utövar bågskytte och alpin 
skidåkning för funktionshindrade. Laget i 
alpin skidåkning har ändå under den tiden 
bantats ner till en endaste idrottare, Katja 
Saarinen.
Samarbetet mellan KIHU och handikappi-
drotten har varit nära och omfattande re-
dan en längre tid.
–Nog är långsiktigheten inom handikappi-
drotten utan vidare något som övriga gre-
nar och organisationer kunde ta lärdom av, 
säger Konttinen.
En annan sak är att idrottarna och tränarna 
starkt måste ha engagemang för det sam-
arbete som bedrivs med KIHU. KIHU kan för 
egen del inte ge något färdigt för grenarna, 
tränarna och idrottarna.
–Inte kan vi ju säga eller bestämma vad 
man ska göra inom en viss gren. Vi kan 
framföra att vi har möjligheter att göra den 
här typen av saker. Upplever ni att ni i er 
träningsverksamhet kunde ha nytta av det-
ta, förklarar Konttinen.

Idrottsträningens 
diskuterande framtid

Finländarnas förväntningar är höga inför de 
paralympiska spelen i London

Samarbete är av avgörande betydelse, 
idrottarna och träningen måste starkt del-
ta i planeringen och komma med idéer och 
uppslag om hur detta samarbete kunde se 
ut.
Vad innebär Konttinens arbete i grund och 
botten?
–Numera pratar jag mer om övergripan-
de träning och förberedning. Till detta hör 
bland annat att 
träna och öva upp färdigheterna, att ut-
veckla de fysiska egenskaperna och att 
bygga upp och bevara 
en psykisk tävlingsberedskap. Slutresulta-
tet visar ändå alltid hur väl de olika delom-

rådena har skötts.
Konttinen för utvecklingssamtal med idrot-
tarna, där man försöker finna varje idrotta-
res personliga flaskhalsar.
–Tävlingsprestationen kan vara beroende 
av att träningen, det dagliga slitet, inte till 
sin kvalitet eller kvantitet är tillräcklig. På 
ett eller annat sätt är idrottaren medveten 
om det, vilket ger upphov till en osäker-
hetskänsla som han eller hon tolkar som en 
spänning inför tävlingen. Lika väl kan det 
vara något i idrottarens civila liv, som man 
inte har hunnit, förmått eller kunnat be-
handla. Detta något kan sedan visa sig som 
barlast vid själva prestationssituationen.

Då denna tidskrift går i tryck har Finland 
uppnått sammanlagt 30 landsplatser i tio 
olika idrottsformer. Storleken på det slutli-
ga laget kommer att uppgå till 35–37 idrot-
tare. Finlands lag offentliggörs 2.7.
Ledaren för Finlands lag Kimmo Musto-
nen är optimistisk när de gäller de finländ-

ska idrottarnas tävlingsform inför säsong-
ens viktigaste evenemang.
–I så gott som alla finländska grenar kan 
vi vänta oss medaljer, och jag tror att det 
medaljsaldo som vi uppnådde i Peking 
kommer att slås i London.
–Vi måste ändå komma ihåg att den inter-
nationella nivån höjs hela tiden. Utan full-
träffar kan vi inte kämpa om medaljerna, 
sammanfattar Mustonen.
Yle sänder dagligen sammandrag från de 
paralympiska spelen och om möjligt även 
några 
direktsändningar i TV eller på Yles inter-
netsidor. Sändningstiderna finns på adres-
sen www.paralympialaiset.fi så fort de fast-
ställts. även på internet och via de sociala 
medierna kan man lätt följa med de fin-
ländska framgångarna och tävlingsstäm-
ningen.
www.paralympialaiset.fi
www.facebook.fi/
paralympiaurheilu
www.london2012.com
kohtilontoota.blogspot.com
yle.fi/urheilu/paralympiablogi_vie_kohti_
lontoota/6090305B
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Kovatasoisen Malmö Lady Intercup -turnauksen voittanut naisten maalipallomaajoukkue oli ehdolla Kansainvälisen paralympiakomi-
tean IPC:n toukokuun urheilijaäänestyksessä. Kuvassa maajoukkueen Kaisu Hynninen (edessä) ja Kaisa Heikkinen.
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VAU:n uutisia 

VAU:n historian ensimmäi-
nen liittokokous järjestet-
tiin Helsingissä lauantaina 
28. huhtikuuta 2012. Liitto-
kokous keräsi ensimmäistä 
kertaa yhteen VAU:n jäsenis-
töä päättämään seuraavan 
3-vuotiskauden linjauksista. 
VAU:n jäsenistö koostuu lii-
kunta- näkö- ja kehitysvam-
maisten paikallisyhdistyksis- 
tä, elinsiirron saaneiden yh-
distyksistä sekä urheiluseu-
roista.
Sääntömääräisinä asioina lii-
ton puheenjohtajaksi valittiin 
seuraavaksi 3-vuotiskaudek-
si nykyinen puheenjohtaja 
Pekka Hätinen. Valtuuston 
puheenjohtajana jatkaa niin 
ikään nykyinen puheenjoh-
taja Markku Möttönen. Ko-

VAU:n historian ensimmäinen liittokokous
kouksessa valittiin myös uusi 
hallitus ja valtuusto seuraa-
vaksi 3-vuotiskaudeksi. Uu- 
den hallituksen toiminta 
käynnistyi heti. Keskustelua 
kokouksessa käytiin myös 
kolmivuotissuunnitelmas- 
ta 2013–2015 ja strategiasta 
vuoteen 2021. Liittokokous 
järjestetään seuraavan ker-
ran keväällä 2015. 
VAU:n valtuusto piti toimi-
kautensa viimeisen koko-
uksen ennen liittokokous-
ta. Sääntömääräisinä asioina 
valtuustossa käsiteltiin mm. 
vuoden 2011 vuosikertomus 
ja tilinpäätös, joka osoitti yli-
jäämää 76 331,92 euroa sekä 
vahvistettiin kuluvan vuoden 
toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio. Valtuusto kokoon-

tuu kerran vuodessa touko-
kuun loppuun mennessä.

VAU:n hallitus 2013 - 2015
Pekka Hätinen, Helsinki (pj)
Harri Ivonen, Tampere
Minna Kejonen, Kouvola
Erkki Lönnrot, Helsinki
Allan Pynnönen, Jyväskylä
Harri Saarikoski, Helsinki
Marko Suhonen, Mikkeli
Ilkka Vass, Espoo 

VAU:n valtuusto 2013-2015
Markku Möttönen, 
Vantaa (pj)
Iiro Auterinen, Helsinki
Marina Baarman, Helsinki
Olavi Elomäki, Imatra
Tuija Helander, Eura
Päivi Helminen, Raisio
Juho Hiltunen, Rovaniemi

Hannu Huovinen, Lahti
Tarja Hänninen, Rovaniemi
Olavi Härkönen, Lappeen-
ranta
Varpu Kamppinen, Hyvinkää
Martti Kujanpää, Vaasa
Seija Lehikoinen, Kontiolahti
Jussi Lotvonen, Oulu
Risto Näpänkangas, Vaala
Hannu Ouvinen, Espoo
Sari Rautio, Hämeenlinna
Elina Sagne-Ollikainen, Hel-
sinki
Markku Suominen, Tampere
Timo Tyynilä, Helsinki
Varalla:
Pauli Viertonen, Pori
Eero Mäki, Eura
Johanna Räisänen, Tampere
Jukka Nurmi, Littoinen

VAU on myöntänyt Näkövam-
maisten keskusliiton alue- ja 
paikallisyhdistyksille  tukea    
kunto- ja terveysliikuntaan 
yhteensä 5 012,87 euroa. VAU 
jakaa kohdennettua tukea 
kahdesti vuodessa, kerran 
keväällä ja kerran syksyllä. 
Kevään haku päättyi 6. huhti-
kuuta 2012, jolloin hakemuk-
sia oli saapunut kymmeneltä 
alueyhdistykseltä.

Tukea myönnettiin hake-
muksien perusteella seuraa-
vanlaisesti:

VAU myönsi kunto- ja terveysliikuntatukea 
NKL:n alue- ja paikallisyhdistyksille

1. Varsinais-Suomen Näkö-
vammaiset ry 511,87 euroa
2. Kaakkois-Suomen Näkö-
vammaiset ry 600,00 euroa
3. Pohjanmaan Näkövam-
maiset ry 500,00 euroa
4. Pohjois-Pohjanmaan Nä-
kövammaiset ry 406,00 eu-
roa
5. Keski-Suomen Näkövam-
maiset ry 750,00 euroa
6. Satakunnan Näkövammai-
set ry 480,00 euroa
7. Lapin Näkövammaiset ry 1 
100,00 euroa
8. Päijät-Hämeen Näkövam-

maiset ry 310,00 euroa
9. Kainuun Näkövammaiset 
ry 355,00 euroa

Kaikkien kevään hakuun jä-
tettyjen hakemusten loppu-
summa oli 11 024,37 euroa 
ja myönnettyjen tukien yh-
teissumma 5 012,87 euroa. 
VAU jakaa tukea seuraavan 
kerran syyskuussa ja syksyn 
haku päättyy 7. syyskuuta 
2012, jolloin hakemukset tu-
lee olla toimitettu hakuoh-
jeiden mukaisesti VAU:hun. 
Tuen myöntämisestä päät-

tää NKL:n ohjausryhmä, joka 
käsittelee kahdesti vuodes-
sa tukihakemukset yhdessä 
VAU:n kanssa.

Lisätiedot: Teemu Lakkasuo, 
puh. 040 565 1001, 
teemu.lakkasuo
@vammaisurheilu.fi.

VAU Facebookissa: 
www.facebook.com/vammaisurheilu
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VAU:N JÄSENEDUT 2012
VAMMAISUrHEILU &
-LIIKUNTA -LEHTI 
Vammaisurheilun ja -liikunnan erikoislehti 
jäsenhintaan 20 euroa/vuosi.
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, toi-
misto@vammaisurheilu.fi, www.vammais-
urheilu.fi

SOVELTAVAN LIIKUNNAN  
APUVÄLINEET -KIrJA
Soveltavan liikunnan apuvälineet -kirjaan 
on koottu keskeisimmät liikuntavälineet ja 
niiden käyttötarkoitukset esimerkein. Kun 
välineet ovat tuttuja, voi niiden käytöstä 
tulla luonteva osa liikuntaharrastusta. Kir-
jan kirjoittajat ovat soveltavan liikunnan 
asiantuntijoita.
Hinta: VAU:n jäsenille 6 euroa, muille 10 
euroa (+ toimituskulut 5 euroa).
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, toi-
misto@vammaisurheilu.fi

LIIKUN JA KUNTOILEN – PALVE-
LUT JA TUKIMUODOT TUTUIKSI
Liikun ja kuntoilen -opas rohkaisee mu-
kaan liikkumaan. Oppaaseen on etsitty sel-
kokielistä tietoa siitä miten tasa-arvoinen 
harrastaminen on mahdollista, vammas-
ta huolimatta. Liikun ja kuntoilen -opas 
rohkaisee sosiaali-, terveydenhuolto- ja 
liikunta-alan viranomaisia yhteistyöhön 
– kuntalaisten parhaaksi. Opas avaa liikun-
nanharrastajalle kunnan sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen sekä vakuutusyhtiöiden ra-
hoituskiemuroita.
Hinta: VAU:n jäsenille 4 euroa, muille 6 eu-
roa (+ toimituskulut 5 euroa).

Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, toi-
misto@vammaisurheilu.fi

PALKINTOJA JÄSENETUHINTAAN
VAU ja Palkintotukku Oy ovat yhdessä 
suunnitelleet palkintokokoelman, jossa 
palkinnot on yksilöity VAU:n omiksi tuot-
teiksi VAU:n logoa käyttäen.
1) Mitali D30, Hinta: 2,60 euroa/kpl, sisäl-
täen 20 kaiverrusmerkkiä.
2) Numeropatsaat 1/2/3, Hinta: 5,70 eu-
roa/kpl, sisältäen kaiverruksen.
3) Pokaali 11870, Hinta: 44 euroa/3 po-
kaalin 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 (+ postitus-
kulut 15 euroa), muille 380 euroa (+ toimi-
tuskulut 15 euroa).
Tilaukset: VAU, Harri Lindblom, puh. 044 
361 7353, harri.lindblom@vammaisurhei-
lu.fi.

ALENNUKSIA TEVELLASTA
Tevella Oy:n normaalihintaisista tuotteis-
ta -10% alennus – ei koske säästö- ja netto-
hintaisia tuotteita (VAU:n jäsenyys mainit-
tava tilattaessa).
Tilaukset: Tevella, puh. (03) 380 5300, 
www.tevella.fi.

ALENNUKSIA I-PUODISTA
i-puodin kaikki kuuma-/kylmätuotteet 
vuoden 2012 loppuun asti -25%, muut 
tuotteet -10 %. Tilaukset: Tarja Pohjonen, 
puh. 050 352 4531, tarja.pohjonen@invali-
diliitto.fi, www.i-puoti.fi.

TEOSTO JA GrAMEx -SOPIMUS
SLU on solminut Teoston ja Gramexin 
kanssa sopimuksen järjestäytyneessä lii-
kuntatoiminnassa julkisesti esitettävän 
musiikin tekijänoikeuskorvausten hoita-
misesta.  Sopimuksen sisältö kattaa myös 
kaikki VAU:n jäsenet. Musiikin julkinen esit-
täminen järjestäytyneen liikuntatoiminnan 
osalta on vapaata. Sopimukset ovat voi-
massa 31.12.2012 asti. Kaikesta tallentami-
sesta pitää sopia erikseen Teoston ja Gra-
mexin kanssa.
Lisätiedot: http://www.slu.fi/jasenjarjes-
toille/sopimukset_musiikin_julkisesta_e/

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

VAU-KANGASKASSI
Reilunkokoinen sininen kangaskassi val-
koisin painatuksin.
Hinta: VAU:n jäsenille 4 euroa, muille 7 eu-
roa (+ toimituskulut 5 euroa).
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, 
toimisto@vammaisurheilu.fi.

VAU:N LAJIUUTISET

PUrJEHDUS
ErITYISrYHMIEN SEIKKAILUPUrJEHDUS KUUNArI 
HELENALLA
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n vammaispurjehdusjaosto jär-
jestää 26. elokuuta 2012 päiväpurjehduksen Helsingin edustal-
la Kuunari Helenalla. Lähtö tapahtuu klo 10.00 Katajanokan lai-
turista ja paluu samaan paikkaan n. klo 18.00. Kuunari Helena 
soveltuu näkö-, kuulo- ja kehitysvammaisille sekä lievästi liikun-
tavammaisille henkilöille (ei pyörätuolia käyttäville).
Osallistumismaksu: 30 euroa/henkilö, sis. lounaan. Mukaan 
mahtuu 40 henkilöä. Mukana on yleisavustaja, mutta oma avus-
taja voi tulla mukaan. Hinta 20 euroa/avustaja, sis. lounaan.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Pirkko Patja, puh. 050 565 8961, 
pirkko.patja@gmail.com.

PYÖrÄTUOLITANSSI
TANSSI ESTOITTA -PYÖrÄTUOLITANSSITAPAHTUMA
Suomen pyörätuolitanssiliitto ry ja VAU järjestävät Tanssi estoit-
ta 2012 -pyörätuolitanssitapahtuman 21.–23. syyskuuta 2012 
Lohjalla, Kisakallion urheiluopistolla (Kisakalliontie 284). Sun-
nuntaina 23.9. järjestetään myös pyörätuolitanssin SM-kilpailut.

Pyörätuolitanssikurssien ohjaajina toimivat kokeneet pyörätuo-
litanssin taitajat Lucienne Swinnen (Belgia) ja Mij Ang Chen 
(Hollanti).
Osallistumismaksu: pe–su 190 euroa/henkilö (sis. majoitus ja 
ruokailut pe päivällisestä su lounaaseen), la–su 140 euroa/hen-
kilö (sis. majoitus ja ruokailut la lounaasta su lounaaseen)
Ilmoittautumiset 24.8. mennessä ja lisätiedot: Pirjo Malmberg-
Tarvonen, pirjomalmbergtarvonen@gmail.com, puh. 045 324 
2100.

KEILAILU
SÄÄNTÖMUUTOKSIA KEILACUPIIN KAUDEKSI 2012–2013
Keilacupin säännöt muuttuvat kaudeksi 2012–2013 siten, että 
niille elinsiirron saaneille ja kehitysvammaisille keilaajille, joiden 
keskiarvo on alle 100, tulee oma luokka, jonka kirjain on E. Alle 
100 pisteen keskiarvolla keilaaville näkövammaisille on edelleen 
oma luokka, jonka kirjain on nyt F.
Toinen uudistus on, että luokkia tarkistetaan joulutauolla, eli jos 
joku keilaa paremmalla keskiarvolla kuin hänen luokkansa edel-
lyttää, hän nousee ylempään luokkaan. Ylempää ei voi kuiten-
kaan pudota alempaan luokkaan kesken kauden. 
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Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry toimisto palvelee 

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

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, jalka-
pallo, judo, keilailu, koripallo, lento-
pallo, lumikenkäily, melonta, purjeh-
dus, ratsastus, salibandy, taitoluistelu, 
uinti, voimistelu ja yleisurheilu

HArrASTELIIKUNTA JA 
ALUETYÖ
Teemu Lakkasuo
toimialapäällikkö,
puh. 040 565 1001,
teemu.lakkasuo@vammaisurheilu.fi
- harrasteliikunnan ja 
  aluetyön koordinointi

Tiina Siivonen
aluetoiminnan suunnittelija 
(eteläinen alue) 
puh. 040 833 4869, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi
- eteläisen alueen 
  harrasteliikunnan ja 
  aluetoiminnan suunnittelu
- tapahtumien suunnittelu ja 
  toteutus
- harrasteliikuntatuotteiden 
   kehittäminen

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 Blechschmidt
lajikoordinaattori, 
puh. 0400 933 312, 
suvi.blechshmidt@
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

Anu Hämäläinen
aluetoiminnan suunnittelija 
(itäinen alue) 
puh. 050 596 5014, 
anu.hamalainen@vammaisurheilu.fi
- itäisen alueen harrasteliikunnan    
ja aluetoiminnan suunnittelu
- tapahtumien suunnittelu ja    
toteutus
- lajit: keilailu, shakki ja sokkopingis

Petri räbinä
aluetoiminnan suunnittelija 
(itäinen alue)
(vuorotteluvapaalla 
2.5.2012–22.4.2013)

Timo Pelkonen
aluetoiminnan suunnittelija 
(läntinen alue)
(toimivapaalla 
1.1.2012–31.12.2013)
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KILPAILUKUTSUJA

BOCCIA

I KEUrUU-BOCCIA (PArI) 
Keuruun Eläkkeensaajat ry järjestää avoimen ulkopallojen pari-
bocciakilpailun 7. heinäkuuta 2012 klo 9.00 alkaen Keuruun van-
halla urheilukentällä (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. Kilpailupaikalla kahvio, makkaraa, arpoja ym. 
Omat pallot mukaan. 

Ix TÖrNÄVÄ-BOCCIA (PArI, JOUKKUE)
Seinäjoen Seudun Invalidit ry järjestää avoimen IX Törnävä-Boccia 
-kilpailun 21. heinäkuuta 2012 klo 9.00 alkaen Nurmon Skaala-
areenalla. 
Sarjat: Yleinen joukkuekilpailu, naisten parikilpailu, luokkien 1–3 
parikilpailu (parin ei tarvitse kuulua samaan yhdistykseen). Hyvi-
tyspisteet käytössä luokissa 1–3. 
Osallistumismaksu: 15 euroa/joukkue ja 12 euroa/pari, makse-
taan Seinäjoen Seudun Invalidit ry:n tilille 541901-423007. 
Ilmoittautumiset 19.7. mennessä ja lisätiedot: Raimo Nevanen, 
puh. 040 512 7142, raimo.nevanen@gmail.com 
Puffetti. Arvontaa. Omat pallot ja mittatikut mukaan. 

KAHVI-BOCCIA (PArI)
Lapin Eläkkeensaajat ry järjestää avoimen Kahvi-Boccia -parikilpai-
lun 24. heinäkuuta 2012 klo 9.00 alkaen Raumalla, Lapin koulu-
keskuksen palloilukentällä.
Sarjat: naiset ja yleinen.
Osallistumismaksu: 14 euroa/pari, maksetaan kilpailupaikalla.
Ilmoittautumiset 15.7. mennessä ja lisätiedot: Marko Yli-Kleemo-
la, puh. 045 126 5974, markoyk@gmail.com. Ruokailumahdollisuus. 
Omat pallot mukaan. 

HÄrMÄ-BOCCIA (PArI)
Härmäin Invalidit ry. järjestää avoimen Härmä-Boccia -parikilpailun 
28. heinäkuuta 2012 klo 9.00 alkaen Alahärmän keskusurheilu-
kentällä (Pirintie 12, 62300 Härmä).
Sarjat: Yleinen ja naiset. Hyvityspisteet eivät ole käytössä.
Osallistumismaksu: 13 euroa/pari, maksetaan tilille 474010-
221569.
Ilmoittautumiset 23.7. mennessä ja lisätiedot: Pentti Suomalai-
nen, puh. 040 524 3410, pentti.suomalainen@netikka.fi. Omat pal-
lot ja mittatikut mukaan. Paikalla kanttiini.

VIII KIVIKYLÄ-TUrNAUS (JOUKKUE) 
Boccian perinteinen syyskauden avaus, sisäpalloilla pelattava kai-
kille avoin joukkuekilpailu VIII Kivikylä-turnaus järjestetään 1. syys-
kuuta 2012 klo 9.00 alkaen Raumalla, Uotilan ala-asteella ja palloi-
luhallilla. Osanoton varmistus klo 8.30 ala-asteella (Siilotie 2).
Sarjat: A (yleinen) ja B (naiset). B-sarjan voittaja pääsee pelaamaan 
rahapalkinnosta A-sarjan parhaiden kanssa. Voittajajoukkue saa 
300 euroa, joka maksetaan yhdistyksen tai pelaajan tilille. Lisäksi 
sarjojen kolme parasta palkitaan tuotepalkinnoilla.
Osallistumismaksu: 18 euroa/joukkue, maksetaan Rauman Invali-
dit ry:n tilille FI55 5630 0020 2694 00.
Ilmoittautumiset 23.8. mennessä: Marko Yli-Kleemola, Koivulan-
katu 16, 26200 Rauma tai markoyk@gmail.com.
Lisätiedot: kilpailutoimenjohtaja Marko Yli-Kleemola, puh. 045 126 
5974. Kilpailupaikalla ruokailumahdollisuus. Omat pallot mukaan.

VII LEMPÄÄLÄ-BOCCIA (JOUKKUE)
Lempäälän Eläkkeensaajat ry järjestää avoimet boccian joukkue-
kilpailut 15. syyskuuta 2012 klo 9.00 alkaen Lempäälässä, Kuljun 

koulun liikuntahallissa. 
Sarjat: yleinen ja naiset.
Osallistumismaksu: 18 euroa/joukkue, maksetaan ilmoittautumi-
sen yhteydessä tilille FI2742520010051255. 
Ilmoittautumiset 11.9. mennessä: Lempäälän Eläkkeensaajat ry, 
Lasse Mäkinen, Tampereentie 480, 33880 Lempäälä tai puh. 0400 
727 898 tai teemu.makinen2@gmail.com. Kilpailupaikalla on mah-
dollisuus ruokailuun ja kahviin. Omat pallot ja mittatikut mukaan.

xxxIV LASIKAUPUNKI-BOCCIA (JOUKKUE)
Riihimäen Seudun Invalidit järjestää XXXIV Lasikaupunki-Boccia 
-joukkuekilpailun 20. lokakuuta 2012 klo 9.00 alkaen Riihimäen 
urheilutalolla (Pohjolankatu 6). Rekisteröityminen alkaa pelipaikal-
la klo 8.15. 
Pelit järjestetään vähintään kuuden joukkueen lohkoissa. Luokki-
en 1–3 hyvityspisteet ovat käytössä. 
Osallistumismaksu: 18 euroa/joukkue, maksetaan RSOP 539602-
2132451 (viiteteksti: LasikaupunkiBoccia 2012). 
Ilmoittautumiset 15.10. mennessä Rinvan kotisivuilla www.rinva.
fi tai urheilu@rinva.fi tai Risto Järvenpää, puh. 050 541 6812. 
Lisätiedot: Raimo Peltonen, puh. 050 589 9540 tai Risto Järven-
pää, puh. 050 541 6812. Pelipaikalla mahdollisuus ruokailuun. Il-
moita ruokailijoiden määrä ilmoittautumisen yhteydessä. Omat si-
säpallot ja mittatikut mukaan.

GOLF
ErITYISGOLFIN AVOIMET SM-KILPAILUT
Erityisgolfin avoimet SM-kilpailut järjestetään 16.–18. heinäkuuta 
2012 Master Golfissa, Espoossa. Kilpailu on samalla erityisgolfin E-
Tour -kiertueen 2. osakilpailu. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: www.golf.fi/egolf/kotimaankilpailut

ISTUMALENTOPALLO

16. rAUTAVAArA BEACH VOLLEY
Rautavaaran Invalidit ry:n istumalentopalloilijat ja Rautavaaran 
Raikun lentopalloilijat järjestävät 16. Rautavaara Beach Volley -tur-
nauksen 14. heinäkuuta 2012 Rautavaaran monitoimitalon ulko-
kentillä. 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. Turnaukses-
sa ei noudateta vammaluokittelua. Turnauksessa noudatetaan ko-
timaisia istuma-beachin sääntöjä. 
Osallistumismaksu: 40 euroa/joukkue. Maksu suoritetaan kilpai-
lupaikalla ilmoittautumisen vahvistamisen yhteydessä. 
Ilmoittautumiset 1.7. mennessä ja lisätiedot: Pauli Hakkarainen, 
pauli.hakkarainen@rautavaara.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tu-
lee antaa seuraavat tiedot: Joukkueen nimi, pelaajaluettelo sekä 
yhteystiedot (nimi, puhelin, sähköposti).

20. MArJOLA BEACH VOLLEY
Etelä-Saimaan Invalidit ry:n istumalentopalloilijat/ESI-Team järjes-
tää istumalentopallon 20. Marjola Beach Volley -juhlaturnauksen 
28.–29. heinäkuuta 2012 Lappeenrannassa, Loma- ja kurssikes-
kus Marjolassa. Pelit pelataan lauantaina 28.7. klo 12.00–18.00 ja 
sunnuntaina 29.7. klo 9.00–14.00. 
Sarjat: miehet A, miehet B ja naiset.
Osallistumismaksu: 40 euroa/joukkue. Maksu suoritetaan kilpai-
lupaikalla ilmoittautumisen vahvistamisen yhteydessä. 
Ilmoittautumiset 15.7. mennessä alta löytyvällä ilmoittautumis-
lomakkeella osoitteeseen ossi.pulli@kymp.net. Turnaukseen voi-
daan ottaa enintään 24 joukkuetta.
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JOUSIAMMUNTA

JOUSIAMMUNNAN SM-KILPAILUT (ULKO)
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

KEILACUP 2012–2013, 1. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2012–2013 ensimmäinen osakilpailu järjes-
tetään 15. syyskuuta 2012 klo 11.00 alkaen Vaasan keilahallissa 
(Ruutikellarintie 2). 
Kilpailussa noudatetaan kauden 2012–2013 sääntöjä. Kaikilla näkö-
vammaisilla keilaajilla tulee olla voimassa oleva luokitus B1–B4. Kil-
pailuluokat: A, B, C, D ja E.
Kilpailussa keilataan kuusi sarjaa. Jokaisen luokan kolme parasta 
palkitaan.
Osallistumismaksu: 24 euroa/keilaaja, maksetaan yhdistyksittäin 
1.9. mennessä Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n tilille: 800019-
652885.
Ilmoittautumiset 1.9. mennessä: Ritva Peltokangas, Itäkunnaantie 
2, 68660 Pietarsaari, puh. 0500 159 339, ritva.peltokangas@multi.fi 
tai ritva.peltokangas@pp.nkl.fi. Ilmoittautumisessa tulee olla keilaa-
jan nimi ja kilpailuluokka sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.
Lisätiedot: Ritva Peltokangas, puh. 0500 159 339 ja VAU, Maarit 
Kaari, puh. 0400 543 430.

MELONTA

rATAMELONNAN SPECIAL OLYMPICS -KILPAILUT
Vesisamoilijat ry. järjestää ratamelonnan Special Olympics -kilpai-
lut 21.–22. heinäkuuta 2012 Vellamon melontastadionilla Lahdes-
sa. Kilpailuihin osallistuvalla melojalla pitää olla voimassa vakuutus, 
joka kattaa myös melontakilpailut (kilpailulisenssi) sekä oma ka-
nootti ja kelluntaliivi.
Matkat: lauantaina 200 m, sunnuntaina 500 m kajakkiyksiköllä. Tar-
kempi aikataulu selviää lähempänä kilpailuja.
Osallistumismaksu: 10 euroa/henkilö, maksetaan 13.7. mennessä 
tilille Nordea 151930-6102699.
Ilmoittautumiset 3.7. mennessä ja lisätiedot: Hilkka Leskinen-Ni-
kander, puh. 045 773 04549, hilkka.leskinen-nikander@hmlliikun-
tahallit.fi

PUrJEHDUS

VAMMAISPUrJEHDUKSEN MESTArUUS- 
KILPAILUT SEKÄ SPECIAL OLYMPICS  
-PUrJEHDUSKILPAILUT
Vammaispurjehduksen mestaruuskilpailut järjestetään 19. elo-
kuuta 2012 Turun Pursiseuralla Turussa. Kilpailussa noudatetaan 
ISAF:n purjehduksen kilpailusääntöjä 2009–2012, Special Olympics 
-purjehduksen kilpailusääntöjä 2008 sekä purjehdusohjeita. Pur-
jehdusohjeet annetaan kilpailutoimistosta ilmoittautumisen yhtey-
dessä. Rata-alue on Nuottaniemen edustalla. Radat ovat vastatuuli-
myötätuuli- tai kolmioratoja. Ratamerkkeinä käytetään äänipoijuja 
tarvittaessa. Kilpailut purjehditaan 606-veneillä. Järjestäjällä on tar-
vittaessa veneitä kilpailijoiden käyttöön.
Luokat: Special Olympics -luokat: Level 1: Purjehtija hoitaa etu-
purjeen, Unified-partneri on kippari, Level 2: Purjehtija on kip-
pari, Unified-partneri huolehtii purjeista ja antaa suullisia ohjeita 
(partneri saa osallistua ohjaamiseen ennalta sovitun aikamäärään 

mukaisesti), Level 3: Kaksi purjehtijaa hoitavat sekä purjeet että 
ohjaamisen (veneessä mukava oleva valmentaja voi antaa vain sa-
nallisia ohjeita).
Köliveneluokat: Kahden purjehtijan kölivene: Kaikki purjehti-
jat ovat vammaisia (tarvittaessa ”valmentaja” veneessä mukana), 
Kolmen purjehtijan kölivene: Kaikki purjehtijat ovat vammaisia 
(tarvittaessa ”valmentaja” veneessä mukana) tai edellä mainittujen 
luokkien yhdistelmä.
Kilpailujen aikataulu: 19.8. klo 11.00 Ilmoittautuminen kilpailu-
toimistossa klo 12.00 I purjehduksen lähtö, II, III ja IV purjehdus
Palkintojen jako on mahdollisimman pian tulosten laskennan pää-
tyttyä.
Pistelaskenta: Pisteet lasketaan ISAF:n purjehduksen kilpailusään-
töjen 2009–2012 liitteen A, A4-sijalukumenetelmän mukaisesti. 
mikäli purjehditaan vähintään 3 lähtöä, niin jokaisen veneen hei-
koin sijoitus jätetään pois loppupisteistä.
Osallistumismaksu: 45 euroa/venekunta, maksetaan 5.8. men-
nessä tilille: Turun Pursiseura ry, tilinumero: IBAN: FI05 5710 0420 
1482 98 / BIC: OKOYFIHH
Ilmoittautumiset 5.8 mennessä: Turun pursiseura ry., Katja Rytkö-
nen/toimisto@turunpursiseura.fi. Ilmoita myös tarvitsetko järjestä-
jän puolesta partnerin, vai onko sinulla oma partneri.
Lisätiedot: Erkka Ikonen, eikonen@iki.fi, puh. 044 364 5505.
Järjestäjät: Turun Pursiseura ry, VAU ry ja Suomen Purjehdus ja Ve-
neily ry

PYÖrÄILY

KÄSIPYÖrÄILYN EPÄVIrALLISET SM-KILPAILUT
Käsipyöräilyn epäviralliset SM-kilpailut järjestetään 11.–12. elo-
kuuta 2012 Helsingin velodromilla ratapyöräilyn SM-kilpailujen 
yhteydessä. 
Ohjelma: 11.8. aika-ajo: miehet 20 km, naiset 10 km, 12.8. maan-
tieajo: miehet 42 km, naiset 31 km. 
Ilmoittautumiset: pertti.siren@kolumbus.fi.
Lisätiedot: www.cch.fi/Tiedotteet/Kilpailut.aspx

PYÖrÄTUOLITANSSI

PYÖrÄTUOLITANSSIN SM-KILPAILUT
Suomen pyörätuolitanssiliitto ry ja VAU järjestävät pyörätuolitans-
sin SM-kilpailut 23. syyskuuta 2012 Lohjalla, Kisakallion urheilu-
opistolla (Kisakalliontie 284). 
Sarjat: Aloittelijat: Combi 1 ja 2 sekä duo 1 ja 2. Pakolliset: hidas 
valssi, tango ja foksi (seuratanssityyliin). SM-kilpailun ulkopuoli-
nen: samba (seuratanssityyliin). 
Kilpatanssi: Combi 1 ja 2 sekä duo 1 ja 2 (vakiotanssit ja/tai latina-
laistanssit) 
Aloittelijoiden sarjassa pari voi olla samaa sukupuolta. Kilpatanssi-
sarjassa parin tulee olla eri sukupuolta. Pyörätuolinkäyttäjän tulee 
täyttää minimivammaisuuden vaatimus. Kilpatanssissa duo-parin 
molempien osapuolten tulee olla pyörätuolikäyttäjiä. Pystytanssi-
jan tulee olla vammaton. 
Alustava aikataulu: 09.00–11.00 Luokittelu, 10.00–12.00 Kilpai-
luun ilmoittautuminen ja kilpailunumeroiden jakaminen, 13.00–
13.45 Sali avataan; kilpailijat voivat lämmitellä musiikkiin; tuoma-
riston palaveri, 13.45–14.00 Kilpailun avaus, 14.00–17.00 Kilpailu, 
17.00–18.00 Tulokset, palkintojen jakaminen ja päätöskahvit 
Osallistumismaksu: ennakkoilmoittautujat 10 euroa/kilpailija, jäl-
ki-ilmoittautujat 15 euroa/kilpailija. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Pirjo Malmberg-Tarvonen, pirjo-
malmbergtarvonen@gmail.com, puh. 045 324 2100. Ennakkoil-
moittautumiset 7.9. mennessä, jälki-ilmoittautumiset kilpailupäi-
vään klo 12.00 mennessä.
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rATSASTUS

VAMMAISrATSASTUKSEN  
KILPAILUHArJOITUKSET
Pikkupihlajan Ratsastajat ja Suomen Ratsastajainliitto järjestävät 
vammaisratsastuksen kilpailuharjoitukset 26. elokuuta 2012 klo 
10.00 alkaen Ratsastuskoulu Pikkupihlajassa Tuusulassa. Kilpailu-
kanslia aukeaa klo 9.00 ja sulkeutuu tunti kilpailujen päättymisen 
jälkeen. Kilpailuharjoitukset ovat SRL:n vammaisratsastuksen kil-
pailuharjoitus-cupin neljäs osakilpailu.
Tarkemmat tiedot kilpailusäännöistä ja lainahevoskäytännöistä 
löytyvät VAU:n verkkopalvelusta www.vammaisurheilu.fi.
Luokat: Luokka 1: Ohjelma D1, 1992, Luokka 2: Ratsastajamerkin 
koulukoe taluttajan kanssa (ei mestaruusluokka), Luokka 3: Rat-
sastajamerkin koulukoe (ei mestaruusluokka), Luokka 4: Special 
Olympics, käyntiohjelma 1, Luokka 5: Special Olympics, käyntioh-
jelma 2, Luokka 6: Special Olympics, käynti-raviohjelma 1, Luokka 
7: Special Olympics, käynti-raviohjelma 2, Luokka 8: Special Olym-
pics, käynti-ravi-laukkaohjelma 1, Luokka 9: Special Olympics, 
käynti-ravi-laukkaohjelma 2, Luokka 10: Avoin vammaisratsastus-
luokka (prosentit ratkaisevat sijoituksen). Kilpailuohjelmat kaikkiin 
luokkiin saa SRL:n nettisivuilta www.ratsastus.fi.
Lähtömaksu: 10 euroa/luokka. Ratsastuskoulun hevosilla kilpaile-
vien hevosmaksu 10 euroa/rata. Maksetaan maneesin kahvion yh-
teydessä olevaan kilpailukansliaan viimeistään 30 min ennen luo-
kan alkua.
Ilmoittautumiset 15.8. mennessä: pikkupihlajanratsastajat@gmail.
com.
Lisätiedot: Susanne Ursin, puh. 0400 817 706.
Kilpailupaikalla on kahvio ja maksullinen ruokailumahdollisuus. Jos 
ratsastaja tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avustaja muka-
naan. Majoitusmahdollisuus, tiedustelut Ratsastuskoulu Pikku-
pihlajasta, puh. 0400 817 706.
Kilpailuun tähtäävä valmennus järjestetään Ratsastuskoulu Pik-
kupihlajassa 24.–25.8. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Ratsastus-
koulu Pikkupihlaja, puh. 0400 817 706, pikkupihlaja@kolumbus.fi

SPECIAL OLYMPICS -KOULUrATSASTUKSEN  
MESTArUUSKILPAILUT
Ratsastusseura Varsa järjestää kehitysvammaisten Special Olympics 
-kouluratsastuksen mestaruuskilpailut 22.–23. syyskuuta 2012 
Huittisten Ratsastuskeskuksessa. Kilpailut alkavat lauantaina klo 
10.00. Kilpailukanslia aukeaa molempina päivinä klo 8.00 ja sulkeu-
tuu tunti kilpailujen päättymisen jälkeen. Kilpailut ovat SRL:n vam-
maisratsastuksen kilpailuharjoitus-cupin päätösosakilpailu. Cupin 
palkinnot jaetaan sunnuntain kilpailujen jälkeen.
Tarkemmat tiedot kilpailusäännöistä ja lainahevoskäytännöistä 
löytyvät VAU:n verkkopalvelusta www.vammaisurheilu.fi.
Luokat: La 22.9. klo 10.00: Luokka 1: Ohjelma D1, 1992 (ei mesta-
ruusluokka), Luokka 2: Ratsastajamerkin koulukoe taluttajan kans-
sa (ei mestaruusluokka), Luokka 3: Ratsastajamerkin koulukoe (ei 
mestaruusluokka), Luokka 4: Special Olympics, käyntiohjelma 1, 
Luokka 5: Special Olympics, käyntiohjelma 2, Luokka 6: Special 
Olympics, käynti-raviohjelma 1, Luokka 7: Special Olympics, käyn-
ti-raviohjelma 2
Su 23.9. klo 9.00: Luokka 8: Special Olympics, käynti-ravi-laukka-
ohjelma 1, Luokka 9: Special Olympics, käynti-ravi-laukkaohjelma 
2. Kilpailuohjelmat ja ilmoittautumislomakkeet kaikkiin luokkiin voi 
tilata järjestäjältä.
Ilmoittautumis- ja lähtömaksu: 0+10 euroa/luokka, hevosvuokra 
10 euroa/luokka. Kaikki maksut maksetaan vähintään puoli tuntia 
ennen omaa starttia kilpailukansliaan.
Ilmoittautumiset 10.9 mennessä: Huittisten Ratsastuskeskus, Kivi-
rannantie 240, 32700 Huittinen, puh. (02) 567 797, toimisto@huit-
tistenratsastuskeskus.fi.
Lisätiedot: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. (02) 567 797.
Majoitusmahdollisuus, sis. aamupalan. Kilpailupaikalla puffetti ja 
maksullinen ruokailumahdollisuus. Jos ratsastaja tarvitsee avustus-

ta, tulee hänen tuoda avustaja mukanaan. Majoitustiedustelut ja 
varaukset: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. (02) 567 797.
Valmennusleiri halukkaille järjestetään 21.9. Huittisten Ratsastus-
keskuksessa. Ilmoittautumiset: puh. (02) 567 797, toimisto@huit-
tistenratsastuskeskus.fi.

YLEISUrHEILU

YLEISUrHEILUN SM-KILPAILUT
VAU ja Iisalmen Visa järjestävät yleisurheilun SM-kilpailut näkö-, lii-
kunta- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirtoväelle 28.–29. heinä-
kuuta 2012 Iisalmessa, Sankariniemen keskusurheilukentällä (Ase-
velikatu 2). Kilpailuissa noudatetaan VAU:n SM-kilpailusääntöjä.
SM-kilpailuihin saavat osallistua kaikki luokitellut liikunta-, näkö- ja 
kehitysvammaiset sekä elinsiirron saaneet urheilijat. Urheilijat luo-
kitellaan omien kansallisten/kansainvälisten luokitusten mukaan. 
Lisäksi järjestetään kilpailut avoimessa luokassa, johon voivat osal-
listua vammaisurheilijat, joilla ei ole luokitusta: liikuntavammaiset 
avoin (pysty- ja tuoliluokka), näkövammaiset avoin ja kehitysvam-
maiset avoin. Järjestäjällä on oikeus yhdistää luokkia osanottajien 
lukumäärän vähyyden vuoksi, kun osallistujia on vähemmän kuin 
kolme.
Kilpailuluokat ja -sarjat: liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten 
luokat M/N, M/N19, M/N yli 50-v ja elinsiirtoväen ikäluokat M/N: 
18–39-v, 40–59-v ja yli 60-v.
Lajit ja kilpailuohjelma:
La 28.7. klo 10.45: avajaiset
klo 11.00 alkaen: 100 m, 400 m, 800 m, pituushyppy, kuulantyön-
tö, linkopallo (näkövammaiset), pallonheitto (elinsiirtoväki), 3-otte-
lu (kehitysvammaiset M/N), 5-ottelu (näkövammaiset, liikuntavam-
maiset M/N)
Su 29.7. klo 10.00 alkaen: 200 m, 1500 m, 3000 m, 3000 m kävely, 
5000 m (ei elinsiirtoväki), korkeushyppy, kiekonheitto, keihäänheit-
to, 4x100 m (M/N)
Huom! SM-kilpailujen tarkempi aikataulu on nähtävissä ilmoittau-
tumisajan päätyttyä Visan nettisivuilta (www.iisalmenvisa.com) ja 
tiedusteltavissa Visan toimistolta, puh. 0440 820 621.
Osallistumismaksu: 10 euroa/laji, maksetaan 13.7. mennessä Ii-
salmen Visan tilille FI95 5068 0620 0985 31. Tiedoksi kilpailijan nimi 
ja VAU YU SM 2012. Jälki-ilmoittautumismaksu on 30 euroa/laji, 
maksetaan 24.7. mennessä samalle tilille.
Ilmoittautumiset 13.7. mennessä VAU:n verkkopalvelussa olevalla 
ilmoittautumislomakkeella (www.vammaisurheilu.fi/fin/tapahtu-
mia) tai lähettämällä ilmoittautumislomake postitse, Iisalmen Visa, 
Riistakatu 11, 74100 Iisalmi. Ilmoittautumislomakkeen voi tarvitta-
essa tilata VAU:n toimistosta, puh. (09) 4257 9824 tai sähköpostitse, 
toimisto@vammaisurheilu.fi.
Majoitus: Sokos Hotel Koljonvirta, Savonkatu 18, 74100 Iisalmi, 
puh. (017) 192 6000, www.sokoshotels.fi/hotellit/iisalmi. Tee vara-
us 30.6. mennessä ja mainitse varausta tehdessäsi ”vammaisten 
yleisurheilukilpailujen” huonekiintiöstä. 
Hotelli Artos, Kyllikinkatu 8, 74100 Iisalmi, puh. (017) 812 244, 
www.hotelliartos.fi.
Huom! Majoituspaikkoja on rajallisesti, joten tee varaukset pikai-
sesti.
Lisätiedot: Iisalmen Visa, Eero Väänänen, puh. 040 524 7672 ja 
VAU, Hannele Pöysti, puh. 050 517 6151, hannele.poysti@vam-
maisurheilu.fi

Kilpailujen tulokset löytyvät
VAU:n verkkopalvelusta lajeittain

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

kilpailujärjestäjältä tai VAU:n toimistolta.
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Lajien yhteyshenkilöt

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

AMPUMAUrHEILU
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 Blechschmidt
puh. 0400 933 312
suvi.blechschmidt@
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 Blechschmidt
puh. 0400 933 312
suvi.blechschmidt@
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 
Ulla Karlsson
puh. 044 556 7776
ulla.karlsson@koripalloliitto.fi

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

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

Allan Pynnönen
Taitoniekantie 13 A 12
40740 JYVäSKYLä
allan.pynnonen@gmail.com
puh. 050 323 1435

Harri Ivonen
Välimaankatu 4–8 A 17
33500 TAMPERE

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

Ilkka Vass
Kirvuntie 35 G
02140 ESPOO
vassip@dlc.fi
puh. 040 502 2905

Harri Saarikoski
Lokkalantie 14 A 9
00330 HELSINKI
saarikoskiharri@hotmail.com
puh. 040 552 3322

Erkki Lönnrot
Pihlajatie 50-52 B 30
00270 HELSINKI
erkki.lonnrot@kolumbus.fi
puh. 0400 501 859

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

Heinäkuu
1.–5.7. Golfin ABN-AMrO Disabled Open 
(L) Purmerend, Hollanti
2.–6.7. Pitkis-Sport Futuurileiri (E, K, L, N) 
Kokemäki
2.–6.7. Pitkis-pyörätuolikoripalloleiri (L) 
Kokemäki
4.7. Tarkkuussuunnistuskilpailut (E, K, L) 
Sipoo
5.–8.7. Vammaisuinnin lyhyen radan SM-
kilpailut (K, L, N) Helsinki
6.–8.7. Ampumaurheilun sportingin SM-
kilpailut (L) Pori
6.–8.7. Pyöräilyn maailmancupin 
osakilpailu (L, N) Baie-Comeau, Kanada
7.7. I Keuruu-Boccia (pari) (L) Keuruu
8.–15.7. Pohjoismainen racerunners 
Sports Camp & Cup (L) Fredriksberg, Tanska
12.–15.7. Boccian ulkokenttien SM-
kilpailut (henk.koht., pari, joukkue) (L) 
Lappeenranta
14.7. Istumalentopallon 16. rautavaara 
Beach Volley (L) Rautavaara
14.7. Jousiammunnan yleisten luokkien 
SM-kilpailut (ulko) (L) Oulu
14.7. Joogapäivä Helsingissä (E, K, L, N) 
Helsinki
14.–16.7. Jonne Kemppisen Erityisfudisleiri 
(K, L) Nastola
15.–19.7. Special Olympics -jalkapallon 
Kim Källström Trophy -turnaus (K) 
Göteborg, Ruotsi
16.–18.7. Erityisgolfin avoimet SM-
kilpailut (E, K, L) Espoo
17.7. Kyläsaari-Boccia (pari) (L) Pori
17.–22.7. Yleisurheilun nuorten IWAS MM-
kilpailut (L) Olomouc, Tšekki
18.–22.7. Sokkopingiksen EM-kilpailut (N) 
Milano, Italia
20.–22.7. Ampumaurheilun 
automaattitrapin SM-kilpailut (L) 
Orimattila
20.–22.7. Pistoolilajien ikäkausisarjojen 
SM-kilpailut (L) Laukaa
21.7. Ix Törnävä-Boccia (pari, joukkue) (L) 
Seinäjoki
21.–22.7. ratamelonnan Special Olympics 
-kilpailut (K) Lahti
24.7. Kahvi-Boccia (pari) (L) Rauma
27.–29.7. Kiväärilajien SM-kilpailut (L) 
Joensuu
27.–29.7. Maalipallon Malmö Men Intercup 
(N) Malmö, Ruotsi
27.–29.7. Purjehduksen 2.4mr-luokan SM-
kilpailut ja 4. rankingkilpailu (L) Kokkola
28.7. Härmä-Boccia (pari) (L) Alahärmä
28.7. Jousiammunnan SM-kilpailut (ulko) 
(L) Turku
28.–29.7. Istumalentopallon 20. Marjola 
Beach Volley -turnaus (L) Lappeenranta
28.–29.7. Vammaisyleisurheilun SM-
kilpailut (E, K, L, N) Iisalmi
31.7.–2.8. Sporttis Futuurileiri (E, K, L, N) 
Salo

Elokuu
1.8. Tarkkuussuunnistuksen 
kuntosuunnistus (E, K, L) Kauniainen
3.–5.8. Sataesteetön-purjehduskurssi (E, K, 
L, N) Pori
4.8. Purjehduksen 5. rankingkilpailu, 
2.4mr (L) Tampere
4.8. Jalkapallon erityisryhmien SM-sarjan 
2. osaturnaus (K, L) Lahti
5.–6.8. Boccian ulkoratojen SM-kilpailut 
(henk.koht.) (EKL) (L) Virrat
6.–10. ESLUn Sporttileiri (E, K, L, N) Tuusula
8.–9.8. Swedish Golf for Disabled (L) 
Uppsala, Ruotsi
9.–20.8. Näkövammaisten shakin IBCA 
MM-joukkuekilpailut (N) Chennai, Intia
9.8.–15.10. Esteettömyyskartoittajan 
peruskurssi Helsinki/Nastola
10.–12.8. Pistoolilajien yleisen sarjan SM-
kilpailut (L) Laukaa
11.8. I Kasperi-Boccia (joukkue) (L) Seinäjoki
11.–12.8. Ampumaurheilun skeetin SM-
kilpailut (L) Hyvinkää
11.–12.8. Ampumaurheilun trapin SM-
kilpailut (L) Mäntsälä
11.–12.8. Käsipyöräilyn epäviralliset SM-
kilpailut (L) Helsinki
15.8. Tarkkuussuunnistuksen 
kuntosuunnistus (E, K, L) Nurmijärvi
18.–19.8. Ampumaurheilun kaksoistrapin 
SM-kilpailut (L) Hollola
18.–19.8. Purjehduksen PM-kilpailut, 
2.4mr (L) Tönsberg, Norja
18.–28.8. Näkövammaisten keilailun Asia 
Open -kilpailu (N) Kuala Lumpur, Malesia
19.8. Tarkkuussuunnistuksen 
aluemestaruuskilpailut (E, K, L) Tampere
19.8. Vammaispurjehduksen SM-kilpailut 
(E, K, L, N) Turku
19.–26.8. Euroopan elinsiirron saaneiden 
ja dialyysipotilaiden kilpailut (E) Zagreb, 
Kroatia
24.–26.8. Nuori toimija -koulutuksen 2. 
lähijakso Nastola
25.8. Kesä-Boccia (pari, joukkue) (L) Kurikka
25.8. Soudun pienveneiden SM-kilpailut, 
1000 m (L) Leppävirta
26.8. Beach volleyn Special Olympics 
-turnaus (K) Nastola
26.8. Vammaisratsastuksen 
kilpailuharjoitukset (E, K, L, N) Tuusula
27.–29.8. Liikutaan ja kokkaillaan 
luonnossa -leiri (E, K, L, N) Nastola
29.8.–9.9. Paralympialaiset (K, L, N) Lontoo, 
Iso-Britannia
31.8. Paikallista toimintaa! -seminaari 
Kauhajoki

Syyskuu
1.9. Kesäliikuntapäivä (E, K, L, N) Kauhajoki
1.9. Boccian VIII Kivikylä-turnaus (joukkue) 
(L) Rauma 

1.9. Purjehduksen 6. rankingkilpailu, 
2.4mr (L) Naantali
4.9. Näkövammaisten koululaisten 
yleisurheilukilpailut (N) Jyväskylä
5.9. Tarkkuussuunnistuksen 
kuntosuunnistus (E, K, L) Espoo
7.–9.9. Aloittelevien Sporttiskerho-
ohjaajien koulutus Nastola
7.–9.9. Sporttiklubin Treeni-maalipalloleiri 
(N) Nastola
8.9. Tarkkuussuunnistuksen SM-kilpailut 
(E, K, L) Nurmijärvi
8.–9.9. Pyörätuolitanssin Continents Cup 
(L) Pietari, Venäjä
9.9. Tarkkuussuunnistuksen SM-
tempokilpailut (E, K, L) Nurmijärvi
14.–15.9. Sherborne-peruskurssi Pyhäjärvi
15.9. VII Lempäälä-Boccia (joukkue) (L) 
Lempäälä
15.9. Keilacup 2012–2013, 1. osakilpailu 
(E, K, L, N) Vaasa
16.–22.9. Purjehduksen MM-kilpailut, 
2.4mr (L) Porto San Giorgio, Italia
21.–23.9. Vammaissulkapallo tutuksi! -leiri 
Vuokatti
21.–23.9. Special Olympics -perheleiri (K) 
Nastola
21.–23.9. Tanssi estoitta 2012 
-pyörätuolitanssitapahtuma (L) Lohja
21.–23.9. Kansainvälinen WBT Pori 2012 
-pyörätuolikoripalloturnaus (L) Pori
22.9. Special Olympics -kouluratsastuksen 
mestaruuskilpailut (K) Huittinen
22.–27.9. Golfin EDGA EM-kilpailut (L) 
Bornholm, Tanska
23.9. Pyörätuolitanssin SM-kilpailut (L) 
Lohja
29.9. Nokia-Boccia (henk.koht.) (L) Nokia
29.9. Sokkopingiscupin 1. osaturnaus (N) 
Helsinki

Lokakuu
6.10. III Kirmaus-Boccia (pari, joukkue) (L) 
Ylistaro
12.–14.10. Avoin keilailuleiri (E, K, L, N) 
Kuortane
13.–14.10. Maalipallon 1. SM- ja 
1-divisioonaturnaus (N) Nastola
13.–14.10. Sherborne-peruskurssi Turku
14.10. Tarkkuussuunnistuksen 
kuntosuunnistus (E, K, L) Espoo
15.–17.10. Boccian sisäratojen SM-kilpailut 
(pari) (EKL) (L) Virrat
19.–21.10. Kansainvälinen 
sokkopingisturnaus (N) Vilna, Liettua
20.10. xxxIV Lasikaupunki-Boccia 
(joukkue) Riihimäki
22.–29.10. Special Olympics Euroopan 
keilailukisat (K) Kypros
23.10. Vaasa-Boccia (joukkue) (L) Vaasa
27.10. II ruska-Boccia (pari) (L) Ylistaro


