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Falmek Care Center
Rummunlyöjänkatu 7
24100 SALO

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

Ramppien pituus
avattuna 227 cm.

Mönkijärampit
nyt 149,-/pari (199,-)

Ramppien leveys avattuna 74 cm.

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

Salkkumalliset
pyörätuolirampit:
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Scanetto Oy
aineistot@scanetto.fi 

PAINOPAIKKA
Edita Prima Oy, Helsinki
Painosmäärä 7 000 kpl
ISSN 1798-7334

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

ILMESTYMINEN
NRO 5  12.12.  Talviliikunta   

KANNEN KUVA
Paralympialaisten ensikertalainen Jere 
Forsberg juhli yllätyskultaa taljajousen 
avoimessa luokassa

Kuva: Maiju Torvinen

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

Katse peiliin!
Urheilu on juuri nyt isosti otsikoissa. Ei pelkästään kuluvan vuoden isojen arvokilpailu-
jen takia, vaan koska Suomessa on herätty kantamaan huolta suomalaisen urheilun tu-
levaisuudesta ja suomalaisten liikkumisesta. Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) on asetta-
nut visiossaan kovan tavoitteen: ”Olemme maailman liikkuvin urheilukansa vuonna 2020”. 
Samalla saamme lukea yhä uusista tutkimuksista, joissa todetaan suomalaisten liikkuvan 
aivan liian vähän.

Miten siis tehdä Suomesta maailman liikkuvin urheilukansa? Ja miten voimme taata, että 
suomalainen urheilu menestyy jatkossa nykyistä paremmin? Uudistuva SLU ja Suomen 
Olympiakomitea ottavat vastuulleen näiden asioiden koordinoimisen. Kysymykset ovat 
vaikeita, eikä minun onneksi tarvitse niihin kaivaa vastauksia.

Vai täytyykö sittenkin? Jokainen urheilun ja liikunnan parissa työskentelevä on omalta 
osaltaan vastuussa siitä, että huominen on parempi kuin nykypäivä. Vastaukset eivät syn-
ny työryhmien tunkkaisissa powerpoint-sulkeisissa, vaan ne täytyy koko suomalaisen ur-
heiluväen kaivaa esiin yhdessä. Niinpä minun ja sinunkin on katsottava peiliin ja otettava 
itseämme niskasta kiinni, kuten kaikkien muidenkin järjestötyöntekijöiden sekä lajien pa-
rissa toimivien valmentajien ja ohjaajien, niin vammattomien puolella kuin vammaisur-
heilussa. Mitä me voimme tehdä sen hyväksi, että todellinen muutos saataisiin aikaan?

Monet pyörittelevät päitään, kun työryhmissä ja julkisessa keskustelussa käsitellään vuo-
desta toiseen itsestäänselvyyksiä. Onhan jo aikojen alusta tiedetty, että säännöllinen lii-
kunta luo pohjan hyvälle kunnolle. Monipuolinen liikunnan harrastaminen erityisesti nuo-
ruusiässä on pohja hyville lajitaidoille myöhemmin. Harjoittelun pitää olla monipuolista ja 
urheilijalähtöistä. On osattava syödä oikein ja monipuolisesti. Riittävät yöunet ovat tärkei-
tä ja raskaan treenaamisen päälle on maltettava antaa aikaa myös levolle.

Mutta oli kysymys sitten kunkin omasta arkielämästä tai vammaisurheilusta, ei näiden pe-
rusasioiden merkitystä sovi vähätellä. Ei tässä olla keksimässä pyörää uudelleen. Jos täh-
dätään maailman liikkuvammaksi kansaksi, on meidän kaikkien urhei-
lun ja liikunnan parissa työskentelevien otettava vastuu viemällä 
nämä perusasiat kaikkien tietoon – ja ennen kaikkea käytän-
töön!

Perusasioista on vuosien mittaan puhuttu ja niiden tärkeys tie-
dostetaan. Jostain syystä ne ovat kuitenkin jääneet yhä vähem-
mälle huomiolle. Resurssit on kohdistettu osittain vääriin 
asioihin. On keskitytty liikaa parantamaan huippu-ur-
heilun olosuhteita. Menestyshaaveiden huumassa on 
unohdettu, että itse asiassa perusasiat ovat kaiken toi-
minnan A ja O. Jos ne eivät ole kunnossa, ei niiden 
päälle voi myöskään rakentaa huippuja ja terveitä 
urheilijoita. 

Urheilussa on mitä suurimmissa määrin kyse 
yhteistyöstä. Meidän suomalaisten pitäisi jo 
oivaltaa se mitä muualla maailmassa teh-
dään. Unohdettaisiin lajikateus, tehtäisiin 
yhteistyötä ja hyödynnettäisiin rohkeasti ja 
reilusti eri urheilulajien sekä toistemme tie-
totaito ja kokemukset. Otettaisiin rohkeasti yh-
teyttä eri lajien valmentajiin ja asiantuntijoihin 
sekä mietittäisiin mitä lisäarvoa yhteistyö voi-
si urheilijan harjoitteluun tuoda ja mitä val-
mentajana voisin yhteistyöstä saada. Nähtäi-
siin urheilijan ja urheilun kehittäminen yhteisenä 
asiana. Eikä pelättäisi, että yhteistyö on jotain pois 
omasta lajista.

Urheilu on muutoksessa ja se tulee vaikuttamaan 
myös vammaisurheiluun. Tehdään tätä muutos-
työtä alusta asti yhdessä, sillä urheilu jos mikä on 
todellista tiimityötä!

SUVI BLECHSCHMIDT
LAJIKOORDINAATTORI
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TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA
KUVAT: ANTTI HALLAKORPI, ANNA TERVAHARTIALATeema

Olli Ilander: 

Urheilijan ruokavalion A ja O
Ravitsemusalan asiantuntijan Olli Ilanderin kanta ei ruokatren-
dien aalloissa paljon keinu. Terveellinen suhde ruokaan syntyy 
säännöllisyydestä, monipuolisuudesta ja tasapainosta.

Monipuolisesti urheileva Ilander kannustaa 
liikkujia suhtautumaan ravintoon vakavasti.
– Harjoittelu antaa ärsykkeen keholle kehit-
tyä, mutta lepo yhdistettynä laadukkaaseen 
ruokaan on tekijä, joka tosiaan mahdollis-
taa kehon ominaisuuksien vahvistumiseen, 
Ilander sanoo.
Ravinnon merkityksen ammattimainen poh-
dinta alkoi jo nuorena omien urheiluharras-

tusten myötä. Nykyään ravitsemusvalmen-
nusta antavan Ilanderin arki täyttyy 

koulutuksista, seminaareista sekä 
omien urheiluharrastusten yllä-

pitämisestä. Yksityisohjaamiseen 
on enää vähän aikaa, vaikka ky-
syntää riittäisi.
– Kaikilla asiantuntijoilla ei 

ole riittävästi aikaa toteuttaa 
pitkäjänteistä ja laadukasta 

yksilöllistä ravitsemusval-
mennusta, sillä se on erit-
täin työlästä ja sitoutta-
vaa. Suurin haaste on 
tiedon jalkauttaminen 
urheilijan arkeen, Ilan-
der luonnehtii ravinto-
terapeutin työtä.

Terve 
ruokasuhde
Ruokakulttuuri on kasva-
neen tietotaidon myötä 
muuttunut merkittävällä 
tavalla. Kasvava kiinnos-
tus ruokaan ja ruoan-
valmistukseen on po-

sitiivinen kehityskuvio, 
sillä ainekset entistä ter-

veempään elämään ovat 
helposti saavutettavilla.  

– Ruokakulttuurimme 
rikastuminen ja ruoan
arvostuksen nousu 
edistävät hyviä elä-

mäntapoja. Tässäkään ei kuitenkaan pidä 
mennä äärimmäisyyksiin. Liiallinen ruoka-
hifi stely ei ole paikallaan, vaan suuret linjat 
on saatava kuntoon, kertoo Ilander.
Mahdollisuus terveiden valintojen tekemi-
seen ei takaa terveyttä. Ilander havainnol-
listaa ruokasuhteen kehittymistä ihmisen 
elämänkaaren kautta. Lapsen ruokasuhde 
on terve: hän syö ollessaan nälkäinen ja lo-
pettaa kylläisenä. Vanhetessa synnynnäi-
nen viisaus kuitenkin häviää ruokasuhteen 
muuttuessa. Ruokasuhteen vääristymät nä-
kyvät niin kaupunkikuvassa kuin median 
luomassa ihannemaailmassa.
– Valloillaan olevan lihavuusepidemian si-
jaan voisi puhua epidemiasta, jossa ihmiset 
kärsivät häiriintyneestä suhteesta ruokaan 
ja syömiseen. Kokoanisvaltaisessa ravitse-
musneuvonnassa on puututtava syihin, jot-
ka johtavat huonoihin ruokatottumuksiin. 
Nämä syyt eivät löydy ainoastaan lautas-
malleista, vaan myös mielestä ja tunteista, 
Ilander kuvailee ruokasuhteen monipolvi-
sia ulottuvuuksia.
Yltäkylläisyyden kulttuurissa elävän ihmi-
sen on kuitenkin turha ahdistua valinnan 
paljoudesta niin kauan kuin laadun ja mää-
rän suhde on kunnossa.
– Laatu on numero yksi, josta tulee tietoi-
sesti huolehtia. Määrä asettuu usein sopi-
vaksi ilman laskemista ja punnitsemista, 
kun syö kehon signaalien ja tuntemustensa 
mukaisesti.

Ravinto ja urheilu
Ravinnon ollessa kunnossa ovat eväät ur-
heilulliseen kehittymiseenkin helpommat. 
Ravinto, lepo ja harjoitus ovat jokaisen ur-
heilijan arjen peruspilareita, joihin on suh-
tauduttava yhtäläisellä kunnioituksella. 
– Syö riittävästi, syö urheilun ehdoilla ja luo 
rutiineja, Ilander luettelee niksejä urheilijan 
ruokavalion rakentamiseksi. 
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Syömiseen on hyvä suhtautua yhtä järjes-
telmällisesti kuin harjoitteluun, eikä hoik-
kuuden tavoittelua tule nostaa palautumi-
sen, terveyden ja tasapainon ylle. 
Paljon kuluttavan liikkujan ravinnon tar-
peen noustessa muistuttaa Ilander lisära-
vinteiden roolista niin uhkana kuin mahdol-
lisuutena.
– Lisäravinteilla voi nimensä mukaisesti li-
sätä ruoan ravintoarvoa, mutta ravinteilla 
on turha yrittää korvata monipuolista ruo-
kailua. Silloin ne kääntyvät helposti käyttä-
jäänsä vastaan. 

Olet mitä syöt
– Perimä on suurin ihmisen terveyteen vai-
kuttava tekijä, mutta heti seuraavana tule-
vat elämäntavat. Syöminen ja ruoan laatu 
etunenässä, Ilander kommentoi tuttua sa-
nontaa.
Oma-aloitteinen päätös toimia terveyttä 
edistävällä tavalla on tehokkain tekijä ter-
veyden vaalimisessa niin henkilökohtaisella 
kuin kansanterveydellisellä tasolla. 
– Parhaiten muutos saadaan aikaiseksi, kun 
se toteutetaan omasta halusta, eikä viran-
omaisten tai muiden tahojen toimesta, Ilan-
der toteaa.
Ravitsemusneuvonnan vahvuus on ruoan ja 
ruokailun kokonaisvaltainen tarkastelu osa-
na jokapäiväistä suoritus- ja kehityskykyä. 
Ruoan ja ravinnon arvoa on turha vähätellä, 
sillä parhaimmillaan se luo pohjan terveelle 
keholle ja hyvinvoivalle mielelle. Juuri nämä 
ovat jokaisen liikkujan tärkeimmät urheilu-
välineet lajissa kuin lajissa..
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Kolumni

 ” Vaikka urheilu on tärkeä 
osa elämääni, täytyy se 
välillä osata unohtaa .”

Uimarin elämää
den työn perässä Turkuun. Tuolloin oli enää vain vuosi 
Lontoon paralympialaisiin, joten päätin muuttaa valmen-
tajani perässä uuteen kaupunkiin – yksin. Aloitin uuden 
elämäni ammattiurheilijana.

Kun en ollut uimassa, olin kotona valmistautumassa har-
joituksiin. Päivät kuluivat samalla tarkalla kaavalla, ja 
kaikki elämässäni liittyi uintiin. Elin lapsuuden unelmaa-
ni ammattiurheilijana, mutta jouduin toteamaan, etten 
kuitenkaan ollut onnellinen. Onni ei löytynyt pelkästään 
tuijottamalla uimahallin kaakeleita ja miettimällä selkä-
uinnin startin liukuasentoa tai vapaauinnin käsivedon 
frekvenssiä. Jouduin toteamaan kantapään kautta, että 
elämässä täytyy olla muutakin kuin uinti. Lähes yhtä tär-
keää ellei tärkeämpää kuin onnistuneet kilpailu-uinnit on 
se, mitä Marialle tänään kuuluu, oliko iskä lätkämatsissa 
tai oliko äiti viikonlopun töissä vai mökillä.

Vaikka urheilu on tärkeä osa elämääni, täytyy se välillä 
osata unohtaa. Täytyy unohtaa uimari-Meri ja olla vaan 
Meri. Meri, joka tykkää leipoa sämpylöitä, katsoa Greyn 
Anatomiaa ja nauraa itsensä kipeäksi kaikelle, mitä ka-
vereiden kanssa on keksinyt tehdä. Se, että vanhempi-
en luona käydessä ei tule syötyä yhtä terveellisesti kuin 
yleensä tai kavereiden kyläillessä ei tule nukuttua yhtä 
montaa tuntia kuin normaalisti, ei tee minusta yhtään sen 
huonompaa urheilijaa. Sillä kun olen Meri, elämässä on 
muutakin kuin uinti.

Kun olin 5-vuotias, aloitimme fysioterapeuttini kanssa en-
simmäisen uintiin liittyvän projektini: tavoitteeni oli op-
pia uimaan ennen kouluun menoa. Kävimme ahkerasti 
uimassa, vaikka itse uimaan pääseminen ei silloin ollut-
kaan pääasia. Sain tuntea itseni hyvin erityiseksi, kun ui-
maan lähtiessämme sain valita yhden ystäväni mukaan 
retkellemme. Ystäviä oli aina jonoksi asti.

Koulutielle lähtiessäni olin kaiken leikin ohella oppinut 
uimaan, jopa isossa altaassa. Tuolloin fysioterapeuttini 
ehdotti, että kävisimme katsomassa lähellä olevan vam-
maisuintiryhmän harjoituksia. Vierailumme ei jäänytkään 
pelkäksi katsomiseksi, vaan sen viikon jälkeen minusta 
tuli uimari.

Aluksi harjoitustenkin pääasiana oli kavereiden kanssa 
seurustelu, ja uinti tuli kaupan päälle. Aikaa kului, ja pik-
kuhiljaa huomasin, etten raahautunutkaan hallille enää 
vain ystävieni vuoksi, vaan koska minä pidin uimisesta. 
Tuolloinen harjoituskaverini oli ammattiurheilija. Hän 
kävi ulkomailla arvokilpailuissa, harjoitteli kovaa ja eli ur-
heilulla. Hän eli unelmaani.

Aikaa vierähti ja pian huomasin olevani aloittamassa Mä-
kelänrinteen urheilulukiota. Urheilusta oli tullut suurin 
osa minun elämääni. Päivät täyttyivät uinnista, koulusta, 
uinnista ja nukkumisesta. Urheilusta oli tullut elämänta-
pa. Muiden kansainvälisten kilpailujen lisäksi pääsin jo 
edustamaan Suomea EM- ja MM-kilpailuihin, mutta sil-
loin en vielä tiennyt, miten lähellä olin jo lapsuuteni unel-
maa. Kesällä 2011 valmentajani ilmoitti muuttavansa uu-

MERI-MAARI MÄKINEN
UIMARI 
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Lyhyesti

Boccia irtautuu CPISRA:sta 
omaksi kansainväliseksi 
lajiliitokseen
Boccia on irtautumassa CP-vammaisten urheilun kansainvä-
lisestä kattojärjestöstä CPISRA:sta (Celebral Palsy Internatio-
nal Sports & Recreation Association) ja tulee muodostamaan 
oman kansainvälisen lajiliittonsa.

Boccian itsenäistyminen ratkeaa lopullisesti joulukuun 15. 
päivä Etelä-Afrikassa järjestettävässä CPISRA:n yleiskokouk-
sessa. Mikäli Etelä-Afrikassa ei ihmeitä tapahdu, kansainväli-
nen bocciajärjestö aloittaa toimintansa 1. tammikuuta 2013. 
Uuden järjestön nimeksi on suunniteltu Boccia International 
Sports Federationia (BISFed).

VAU on CPISRA:n jäsenjärjestö ja tulee liittymään myös uu-
den bocciajärjestön jäseneksi. VAU ei ole osallistumassa Ete-
lä-Afrikan yleiskokoukseen, mutta pitää boccian itsenäisty-
mistä positiivisena asiana.

– Tämä on suunta, johon myös Kansainvälinen Paralympiako-
mitea IPC haluaa edetä. Samanlainen irtautuminen tapahtui 
muutamia vuosia sitten pyörätuolirugbyssä, jolloin perustet-
tiin pyörätuolirugbyn oma kansainvälinen lajiliitto. Lajin ke-
hittämisen näkökulmasta oma kansainvälinen liitto on hyvä 
asia, toteaa VAU:n toiminnanjohtaja Riikka Juntunen.

Lisätiedot: www.cpisra.org

IWAS ja CPISRA 
tiivistävät yhteistyötään
Kansainvälinen pyörätuoli- ja amputaatiourheilijoiden 
kattojärjestö IWAS ja kansainvälinen CP-vammaisten ur-
heilijoiden kattojärjestö CPISRA allekirjoittivat syyskuun 
alussa yhteistyösopimuksen, jonka myötä järjestöjen vä-
linen yhteistoiminta tiivistyy entisestään.

CP-vammaiset urheilijat ovat olleet mukana IWAS:n 
nuorten maailmankilpailuissa Dubaissa kesällä 2011 ja 
maailmankilpailuissa Sharjahissa saman vuoden syksyl-
lä. Positiiviset kokemukset näistä kilpailuista vahvistivat 
järjestöjen käsitystä yhteistyön tarpeellisuudesta, ja CP-
vammaisia urheilijoita tullaan näkemään myös tulevai-
suudessa IWAS:n kilpailuissa.

– Tulemme tekemään yhteistyötä ja jakamaan resursse-
ja tilanteissa, jolloin siitä on yhteistä hyvää molemmille. 
Tämä sisältää järjestöjen olemassa olevien lajien, kuten 
sähköpyörätuolisalibandyn ja racerunningin kehittämi-
sen, IWAS:n ja CPISRA:n yhteisessä tiedotteessa todetaan.

Järjestöt muodostivat yhteistyön kehittämistä varten 
koordinaatiokomitean, johon kuuluu kolme jäsentä mo-
lemmista järjestöistä.

Pajulahti Games 
kokoaa neljän lajin 
urheilijat Nastolaan

VAU järjestää kolmatta kertaa kansainvälisen vam-
maisurheilun kilpailutapahtuman 18.–20. tammi-
kuuta 2013 Liikuntakeskus Pajulahdessa, Nasto-
lassa. Neljän lajin kilpailutapahtumassa kilpaillaan  
kansainväliset turnaukset maalipallossa, istuma-
lentopallossa, judossa ja sokkopingiksessä. Tapah-
tuman yhteydessä järjestetään myös yleisurheilun 
avoimet SM-kilpailut ja päivän mittainen vam-
maisurheiluseminaari.

Lisätiedot: www.pajulahtigames.fi .

Maalipallon 
”mestarien liiga” alkaa
Maalipallossa alkaa joulukuussa uusi kansainvä-
linen seurajoukkueiden kilpailu, Super European 
Goalball League (SEGL). Kyseessä on mestarien lii-
ga -tyyppinen sarja, jossa pelaa vakiojäseninä aluk-
si kolme joukkuetta: suomalainen Näpäjä, ruotsa-
lainen FIFH Mighty Ducks ja liettualainen Saltinis.

– Ajatus lähti Ruotsin ja Liettuan porukoilta. He 
halusivat perustaa sarjan, jossa Euroopan parhaat 
joukkueet ja pelaajat voisivat kohdata, kertoo Erk-
ki Miinala, joka toimii sarjan suomalaisena yhteys-
henkilönä ja esiintyy sarjassa lahtelaisen Näpäjän 
riveissä.

Miinalan kanssa SEGL:aa Näpäjässä pelaavat maa-
joukkuemiehet Petri Posio, Jarno Mattila ja Toni 
Alenius. Tarvittaessa joukkuetta täydennetään vii-
dennellä pelaajalla. Nelikko keskittyy kansainväli-
siin koitoksiin, eikä pelaa maalipallon SM-sarjassa.

Ensimmäinen SEGL-turnaus järjestetään Lahdessa 
1.–2. joulukuuta 2012. Vakiojoukkueiden lisäksi 
turnaukseen osallistuvat myös joukkueet Saksasta 
ja Espanjasta. Vuoden 2013 puolella pelataan tur-
naukset Ruotsissa, Liettuassa ja Belgiassa.



10

Teema

V
a

lo
ke

ila
ss

a

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Boltin ruokavalio ei sovi 
pyörätuoliurheilijalle

Liikuntavammaisen ur-
heilijan harjoittelemi-
seen liittyvät kiinteästi 
myös painonhallinta-
asiat, eikä urheilijoiden 
ravintosuosituksista 

välttämättä ole hyötyä. Maa-
ilman pyörätuolikoripalloe-
liittiin kuuluva Mina Mojta-
hedi sen sijaan voi auttaa.

Kun urheilija harjoittelee kovaa, hän saa, 
ja hänen täytyy, syödä paljon. Ja ainakin 
jos Usain Boltin nugettiruokavaliota on 
uskominen, urheilija voi syödä myös mel-
kein mitä tahansa.  
Tämä on tietenkin kärjistys. Todellisuu-
dessa urheilijan kannattaa noudattaa ra-
vintosuosituksia ja syödä terveellisesti ja 
monipuolisesti jaksaakseen treenata ja 
kilpailla parhaalla mahdollisella tasollaan 
ja palautuakseen tehokkaasti. 
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että vammat-
toman urheilijan ravintosuositukset ei-
vät aivan sellaisinaan toimi pyörätuo-
liurheilijoille. Tämän on saanut huomata 
Suomen kaikkien aikojen pyörätuoliko-
ripalloilija Mina Mojtahedi sekä omalla 
urheilu-urallaan että Illinoisin yliopistos-
sa Yhdysvalloissa tekemissään tutkimuk-
sissa.
Illinoisissa ravitsemustieteiden tohtorik-
si väitellyt Mojtahedi esitteli tutkimus-
tuloksiaan Lontoon paralympialaisten 
yhteydessä järjestetyssä International 
Spinal Cord Societyn (ISCoS) tiedekon-
ferenssissa syyskuun alussa. Mojtahedin 
tutkimukseen osallistui 41 selkäydinvam-
maista urheilijaa – pyörätuolikoripalloili-
joita ja ratakelaajia. He olivat suhteellisen 
nuoria ja heidän painoindeksinsä olivat 
samankaltaiset kuin samanikäisistä vam-
mattomista ei-urheilijoista koostuneella 
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verrokkiryhmällä.
– Kun painoindeksi on samanlainen, 
niin voidaan olettaa, että energia-
tasapainon, eli energiansaannin suh-
teessa kulutukseen, pitäisi olla kuta-
kuinkin sama molemmilla ryhmillä. 
Mielenkiintoista olikin, että vammais- 
urheilijoiden energiansaanti oli mel-
ko pientä suhteessa vammattomiin 
sekä suhteessa niin korkealla tasolla 
harjoitelevien urheilijoiden suosituk-
siin, Mojtahedi kertoo.
Tämä viittaa siihen, että tutkimuksen 
kohteena olleet vammaisurheilijat 
rajoittivat omaa syömistään, toden-
näköisesti lihoamisen pelossa, huoli-
matta siitä, että he harjoittelivat erit-
täin kovaa.
– Oman kokemukseni perusteella ja 
sen perusteella mitä olen keskustel-
lut muiden pyörätuoliurheilijoiden 
kanssa, niin monet joutuvat mietti-
mään mitä syövät, kun taas vammat-
tomien puolella pitää syödä todella 
paljon, että jaksaa treenata, Mojtahe-
di sanoo.

Onko vähemmän liian 
vähän?
Siitä, mikä on tutkimuksen kohteena 
olleiden vammaisurheilijoiden ener-
giansaanti, ei voi vetää suoraa johto-
päätöstä sen suhteen, mikä on hei-
dän energiantarpeensa. Eikä suoraan 
myöskään sitä, saavatko he kaikki 
välttämättömät ravintoaineet, mitä 
urheilijan on ravinnostaan saatava.
– Energiantarpeen mittaamiseen tar-
vittaisiin erillinen tutkimus, mutta jos 
katsoo näiden henkilöiden painoin-
deksiä, joka oli siis normaalin rajoissa, 
eli he eivät olleet ali- tai ylipainoisia, 
niin se tarkoittaa sitä, että mahdolli-
sesti energiansaanti oli riittävää.
– Ravintoaineiden suhteen voi sanoa, 
että aika monen välttämättömän vi-
tamiinin ja kivennäisaineen saanti oli 

näillä urheilijoilla pienempää kuin 
mitä suositukset sanovat. Mutta se, 
millainen tarve liikuntavammaisilla 
henkilöillä on, pitäisi tutkia erikseen.
Välttämättömien ravintoaineiden 
saanti oli matalaa, mutta ei puutteel-
lista, eli puutosoireita urheilijoilla ei 
ollut. Tosin oireet voivat ilmetä vasta 
vuosien päästä. 
Vaikka tutkimuksen kohteena ollei-
den urheilijoiden energiansaanti oli 
suosituksia matalampaa, ja he pystyi-
vät harjoittelemaan ja urheilemaan 
korkealla tasolla, on silti riskialtista 
todeta, että selkäydinvammaisten 
urheilijoiden ravinnonsaannin tuli-
si olla vammattomien urheilijoiden 
suosituksia matalampia. Ihmiset ovat 
erilaisia, ja Mojtahedikin on oman ur-
heilu-uransa aikana räätälöinyt itsel-
leen sopivat menetelmät urheilun ja 
ravinnon suhteen.
– Olen oppinut tavallaan sen oman 
rutiinin, että koska pitää syödä en-
nen treenejä tai peliä, ja mitä voin 
silloin syödä, ja mitä syön treenien 
tai pelin jälkeen, kuinka paljon pitää 
juoda päivän mittaan tai pelin aikana 
ja niin edelleen. 
– Ja kyllä minä huomaan itsessäni 
sen, että kun on se aika kaudesta, 
että harjoittelen vähemmän, mutta 
syön kuitenkin samalla tavalla kuin 
aikaisemmin, niin kyllä sitten aika 
nopeasti tulee kiloja lisää. Osa vam-
maisurheilijoista taas on sellaisia, 
että heidän täytyy syödä koko ajan 
saadakseen energiaa.
Mojtahedi on tehnyt tärkeää työtä, 
koska liikuntavammaisten urheili-
joiden ravitsemusta on tutkittu lu-
vattoman vähän, eikä tämän vuoksi 
ole olemassa riittävän pätevää tietoa 
vammaisurheilijoiden ravitsemusneu-
vontaan. Kun ei esimerkiksi tiedetä 
varmasti, onko selkäydinvammaisen 
henkilön energiankulutus pienem-

pää kuin vammattoman henkilön, on 
vaikea sanoa varmaksi mitään muu-
takaan teemaan liittyen.
– Esimerkiksi kun pyörätuoliurheilijat 
käyttävät yläkropan lihaksia liikku-
miseen, ja siellä on pienempiä lihas-
ryhmiä kuin jaloissa, niin vaikuttaako 
tämä siihen, että kulutetaan vähem-
män energiaa, vaikka treenattaisiin 
samalla intensiteetillä ja tasolla kuin 
vammattomat urheilijat. Sitä ei ole 
selvitetty..

Kaiken voittanut 
Mojtahedi 
lopetti uransa

Pyörätuolikoripalloilija Mina 
Mojtahedi loi suomalaisessa 
mittapuussa käsittämättömän 
menestyksekkään urheilu-uran 
ensin Yhdysvalloissa ja sitten 
Saksan huippuseura RSV Lahn-
Dillissa. Nyt hän on kuitenkin 
palannut Suomeen ja päättä-
nyt lopettaa pelaamisen.
– Olen voittanut pyörätuoli-
koripallossa kaiken mitä voin 
voittaa: Yhdysvaltain mesta-
ruuksia, Saksan mestaruuden, 
Saksan cupin ja suurimpana 
Euroopan Champions Cupin. 
Se on kovin sarja maailmas-
sa, ja kun me sen voitimme, 
niin totesin, että on hyvä aika 
lopettaa, vammaisten henki-
löiden perus- ja ihmisoikeus-
järjestö Kynnys ry:stä töitä saa-
nut Mojtahedi kertoo.
Vuosikymmenen pyörätuoli- 
koripallon huipulla pelannut 
Tapiolan Hongan kasvatti ei 
näe itseään pelailemassa sil-
loin tällöin töiden ohessa ko-
timaista sarjaa. Sen sijaan val- 
mentaminen kiinnostaa ko-
vastikin.
– Suomeen tarvitaan pyörätuo-
likoripallovalmentajia ja luu- 
len, että minulla on paljon an-
nettavaa.

 ”  Oman kokemukseni perusteella ja sen perusteella 
mitä olen keskustellut muiden pyörätuoliurheilijoiden 
kanssa, niin monet joutuvat miettimään mitä syövät, 
kun taas vammattomien puolella pitää syödä todella 
paljon, että jaksaa treenata.”
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Lyhyesti

Näppäile nettiin

Ahos-apurahan haku on 
käynnissä – ole ajoissa 
liikkeellä!

Ahos-säätiö on Suomen Punaisen Ris-
tin alainen säätiö, joka jakaa kaksi kertaa 
vuodessa apurahaa VAU:n toiminnassa 
mukana oleville ohjaajille ja valmentajille 
vammaisurheilua ja -liikuntaa hyödyttä-
viin koulutustapahtumiin osallistumiseksi. 
Apurahaa ei voi hakea perus- tai jatkoas-
teen ammatillisissa oppilaitoksissa opiske-
luun, omaan valmentautumiseen tai kil-
pailuihin. Etusijalla ovat sellaiset ohjaajat 
ja valmentajat, joilla on jokin toimimis- ja 
liikkumiseste.

Apurahan haku
Apurahaa voi hakea kaksi kertaa vuodes-
sa. Hakuaika päättyy helmi- ja lokakuun 
viimeinen päivä. Apurahaa haetaan lo-
makkeella, joita on saatavilla VAU:n verk-
kopalvelusta (www.vammaisurheilu.fi -> 
Materiaalit) sekä VAU:n toimistosta. Myö-
hästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei 
käsitellä. Apurahaa ei myöskään voi hakea 
jälkikäteen. Hakuajan päättymisen jälkeen 
VAU:n koulutustyöryhmä toimittaa hake-
mukset ja oman lausuntonsa Ahos-sääti-
ölle. Ahos-säätiö tiedottaa myöntämänsä 
apurahat VAU:n toimistoon noin kahden 
kuukauden kuluessa hakuajan päättymi-
sestä. Yleensä hakijalta edellytetään noin 
20%:n omavastuuta haetusta summasta.

Ahos-apurahaa on myönnetty 
mm. seuraaviin tarkoituksiin:
– Istumalentopallon kv. tuomarikurssille 
osallistumiseen Bosniassa
– Special Olympics MATP-koulutukseen 
osallistumiseen Kreikassa
– Soveltavan liikunnan opettajien, koulut-
tajien ja opiskelijoiden pohjoismaiseen se-
minaariin osallistumiseen Tanskassa
– Esteettömyyskartoittajakurssille osallis-
tumiseen Helsingissä ja Pajulahdessa
– Tutustumismatkaan Iso-Britannian vam-
maisratsastuskeskuksiin

Terve Urheilija -ohjelma
Terve Urheilija -ohjelman 
ensisijaisena tavoitteena on 
nuorten urheilijoiden ja huip- 
pu-urheilijoiden hyvää ter-
veyttä tukevan valmennus- 
ja ohjausfilosofian edistä-
minen sekä liikuntaturvalli-
suutta ja esimerkiksi hyviä 
ravitsemustottumuksia edis-
tävien käytäntöjen vieminen 
käytännön valmennukseen. 
Ohjelma on suunnattu ensi-
sijaisesti lajiliitoille, SLU-alu-
eille ja urheiluopistoille. Koh-
deryhmänä ovat pääasiassa 
valmentajat ja ohjaajat. 
Terve Urheilija -ohjelman 
ydinsisältö on koottu Kymppiympyrään. Kymppiympyrässä tiivis-
tyy kehittävän, terveellisen ja turvallisen harjoittelun kokonais-
valtainen näkemys. Se pitää sisällään valmentautumisen fyysiset, 
psyykkiset ja sosiaaliset ulottuvuudet tärkeinä askelmina urheilijan 
polulla.
Terve Urheilija on osa Liikuntavammojen Valtakunnallista Ehkäi-
syohjelmaa (LiVE). Terve Urheilija -ohjelmaa koordinoi Tarmpereen 
Urheilulääkäriasema.

Lue lisää mm. testaamisesta ja arvioinnista, kehon huollosta ja palautu-

misesta sekä urheilijan ravitsemuksesta: www.terveurheilija.fi.

Lisätietoja

VAU, toimialapäällikkö Aija Saari 

puh. 040 506 4208

aija.saari@vammaisurheilu.fi

Japissonista uuden 
liikunnan kattojärjestön 
pääsihteeri
Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n ja Kun-
toliikuntaliiton yhdistymisen seurauksena perustettavan uuden 
liikunnan kattojärjestön vt. pääsihteerinä aloitti 1. syyskuuta yh-
teiskuntatieteiden maisteri Teemu Japisson, 45. Uuden järjes-
tön toiminta alkaa vuoden 2013 alusta.
Japisson siirtyi virkaansa SLU:n pääsihteerin paikalta. Aiemmin 
hän on toiminut muun muassa Nuoren Suomen pääsihteerinä ja 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestöjohtajana.
– Suomessa liikunnan ja urheilun arvostus vaatii korjausliikettä, 
jolla se lähtee jyrkkään nousuun. Energiaa ei pidä mennä toisten 
tönimiseen vaan toisten nostamiseen. Toimin intohimolla sen 
eteen, että vuonna 2020 liikkujat ja menestyvät urheilijat voivat 
olla ylpeitä suomalaisesta mallista, Japisson sanoo.

Lisätiedot: www.uusijarjesto.fi
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TEKSTI: KAISU MONONEN, AIJA SAARI
KUVA: KIHU

tutkittua

Tutkija tietää 
mistä voittajan erottaa

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU:n tut-
kija Henri Lehto voi olla ylpeä suomalaisesta tutki-
muksesta. Hän osallistui heinäkuussa Iso-Britanniassa 
kongressiin, joka kokosi 150 peli- ja suoritusanalyysei-
hin erikoistunutta tutkijaa ja valmentajaa 38 maasta.
– Olemme maalipallon analyysin tekijöinä johtavia 
maita maailmassa, kertoo Lehto.

Esityksen jälkeen eräs saksalainen 
tutkija otti yhteyttä. Hän haluaisi 
kehittää samantyyppistä järjestel-
mää Saksan maalipallojoukkueiden 
käyttöön. Eikä ihme, sillä Lontoon 
paralympialaisista Suomen maali-
pallojoukkueilla oli kotiin tuomisina 
miesten kulta ja naisten neljäs sija.
Lehto tuntee aiheensa. Hän muun 
muassa analysoi videokuvan pe-
rusteella 15 miesten ja naisten ot-

telua maalipallon Euroopan mesta-
ruuskilpailuista ja näkövammaisten 
maailmankilpailuista vuodelta 2011. 
KIHU:lla on tehty maalipallotutkimus-
ta jo viiden vuoden ajan Suomen Pa-
ralympiakomitean tukemana.
Mitkä siis ovat ne tekijät jotka johta-
vat voittoon? Lehto nostaa tärkeim-
pinä esille puolustustaidon ja huip-
puhyökkäykset.
– Puolustuspelissä tehokas liikkumi-

nen ja torjuntakyky kehon eri osilla 
ovat ratkaisevassa asemassa.
– Hyökkäyspelissä tarkat, tehokkaat, 
suorat heitot ovat tärkeitä. Miehet 
eivät saa antaa vastustajalle rangais-
tusheittoja, koska niistä tulee usein 
maaleja. Naisten peleissä tulee maa-
leja vähemmän, joten yksittäiset epä-
onnistumiset korostuvat, summaa 
Lehto.

Erot teknisessä 
osaamisessa ovat 
huippujoukkueiden välillä 
pieniä

Henri Lehto oli Lontoon paralympia-
laisissa maalipallojoukkueiden tuke-
na. Suomen joukkueet menestyivät 
Lontoossa hienosti, sillä molemmat 
joukkueet olivat mukana mitaliotte-
luissa.
– Erot huippujoukkueiden välillä oli-
vat pieniä. Suomen miesten vahvuu-
tena on hyvä, tasainen ryhmä sekä 
hyvä puolustuspeli. Lisäksi joukku-
eesta löytyy hyökkäysvoimaa, sillä se 
pystyy nopeaan peliin ja osaa käyttää 
myös eri heittotyylejä.
– Joukkueen vahvaa itseluottamusta 
ei myöskään voi koskaan aliarvioida, 
tiivistää Lehto.
Henri Lehto osallistui 25.–28.7.2012 
World Congress of Performance Ana-
lysis of Sport IX -kongressiin Worces-
terissa, Iso-Britanniassa. Lehto esitteli 
kongressissa suomalaista maalipal-
lotutkimusta kahdella esityksellään. 
Esitykset keskittyivät tarkastelemaan 
voittaja- ja häviäjäjoukkueiden eroja 
huipputason maalipallossa mies- ja 
naisjoukkueilla. Esitysten abstraktit 
löytyvät KIHU:n www-sivuilta (tuo-
tokset)..
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Urheilun epänormit: 
vammainen ja lihava    
Tutkin päätyökseni lihavuuden sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. 
Saatatte kysyä miten tämä liittyy vammaisuuteen tai vammaisurheiluun?
1990-luvun lopulla luin englantilaisen Charlotte Cooperin kirjoittaman ar-
tikkelin, jonka otsikko kuului: ”Can a Fat Woman Call Herself Disabled?” eli 
suomeksi ”Voiko lihava nainen kutsua itseään vammaiseksi? Tämä artikkeli 
herätti minut pohtimaan vammaisuuden ja lihavuuden mahdollisia yhty-
mäkohtia.

Niin vammaisuuden kuin lihavuuden syyt ja seuraukset vaihtelevat ja mo-
lemmissa on erilaisia tasoja ja asteita. Vaikka vammaisuus ja lihavuus voi-
vat olla monella tavoin erilaisia kokemuksia, siinä miten vammaisia ja liha-
via ihmisiä on kohdeltu on yhtäläisyyksiä. Esimerkkinä se, että vammaisuus 
ja lihavuus ovat molemmat vahvasti lääketieteellisen hoito- ja kuntoutus-
ajattelun kautta ymmärrettyjä. Tämän ”sairaaksi leimaamisen” seurauksena 
sekä vammaiset että lihavat on nähty hoidon ja toimenpiteiden kohteina, 
silloinkin kun siihen ei olisi ollut tarvetta tai ko. yksilön halukkuutta. 

Sekä vammaisuus että lihavuus ovat kuitenkin aina olleet myös yhteiskun-
nallisia ja sosiaalisia kysymyksiä ja näiden ytimessä on usein ruumis, joka 
rikkoo jollain tavalla normiruumiin vaatimuksia, kuten ulkonäköä ja toi-
mintakykyä. Cooperin artikkelin kautta tutustuin brittiläisten tutkijoiden 
ja aktivistien kehittämään vammaisuuden yhteiskunnalliseen malliin, joka 
kääntää katseen yksilön sijasta yhteiskuntaan. Idea on, että vammaisuus it-
sessään ei ole ongelma, vaan yhteiskunta, joka ei kykene riittävästi huomi-
oimaan erilaisia jäseniään, vaan olettaa kaikkien olevan lähtökohtaisesti sa-
mankaltaisia ja jättää ne, joiden tarpeet ovat erilaiset marginaaliin. 

Liikuntakasvatus on yksi näistä kentistä, joilla normiruumiittomat voivat 
olla heikoilla. Väitöskirjatutkimuksessani naisten lihavuuskokemuksista 
koulun liikuntatunnit olivat yksi keskeinen paikka missä lihava ruumis oli 
tullut leimatuksi osaamattomaksi, kelpaamattomaksi ja vääränlaiseksi. Pa-
himmillaan tämä oli saanut naiset hyljeksimään kaikenlaista urheilua myös 
aikuisella iällä. Huonoilla ja mahdollisesti syrjivillä käytännöillä voidaan 
tarpeettomasti vieraannuttaa ihmisiä liikunnan iloista ja mahdollisuudes-
ta saada positiivisia ruumiskokemuksia. Vammaisurheilussa pitäisi ainakin 
osata huomioida erilaisten ruumiiden erilaiset tarpeet. Mutta miten saatai-
siin siirrettyä koko liikuntakulttuuriin ymmärrys siitä kuinka tärkeää meille 
kaikille on kelvata, osata ja kokea onnistumisia?.

TEKSTI: 
HANNELE HARJUNEN, 
YTT, TUTKIJATOHTORI 
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
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termin-
selittäjä

lehti-
katsaus

Tällä palstalla pureudutaan 
vammaisurheilussa ja 
-liikunnassa käytettävien 
termien taustoihin.

Tällä palstalla seurataan vammaisurheiluun 
liittyvien aiheiden käsittelyä meillä ja muualla.

Ahkera 
myymälä-
apulainen

”Pidän erityisesti lentopal-
lon jännityksestä. Siinä saa 

olla koko ajan tarkkana, ja jokai-
nen pallo pitää pelata viimeisen 
päälle. Vastustajaa ei saa pääs-
tää yllättämään missään vai-
heessa.”

Sokea ja näkövammainen

Pieni suuri joukkue

”Jos olisin keskimittainen, pelaisin NBA:ssa, sillä 
taitoni ovat ylimaalliset.”

New York Towers -koripallojoukkueessa pelaavalla Jahmani Swan-
sonilla on itseluottamus kohdallaan. Toimittaja Ville Juutilainen ja 
valokuvaaja Maija Tammi laativat reportaasin lyhytkasvuisten kori-

pallojoukkueesta. Image 8/2012.

Näkövammainen henkilö 
ei ole aina – tai edes usein 
– sokea. Asiaan vihkiyty-
mättömälle voi olla hankala 
hahmottaa sitä, että näkö-
vammaisten kilpailuihin osal-
listuvat pystyvät näkemään, 
joskaan eivät kovin hyvin.

1 Näkövammaiseksi määritellään hen-
kilö, jonka paremman silmän laseilla 

korjattu näöntarkkuus on desimaalein mi-
tattuna heikompi kuin 0.3 (logaritmisessa 
asteikossa LogMAR 0.5) tai näkö on muus-
ta syystä vastaavalla tavalla heikentynyt. 
Näkövammaiset henkilöt ovat useimmiten 
heikkonäköisiä. Sokeaksi määritellään hen-
kilö, jonka näöntarkkuus on desimaalein 
mitattuna alle 0.05 (LogMAR 1.3) tai näkö-
kenttä on supistunut halkaisijaltaan alle 
20 asteeseen. Täydellinen sokeus on har-
vinaista. Sokeaksi määriteltävä henkilökin 
pystyy aistimaan valoja ja jopa hahmoja. 

2Näkövammaisten kansainvälisen ur-
heilujärjestön IBSA:n luokituksissa nä-

öntarkkuuden mittaamiseen käytetään 
logaritmista asteikkoa (LogMAR), jossa 
normaali näkö on 0 ja mitä korkeampi Log-
MAR-luku on, sitä heikompi on näkö. Log-
MAR 1.0 tarkoittaa kymmenkertaisesti nor-
maalinäköä heikompaa näöntarkkuutta.

Urheilussa näkövammaisten kansainväliset 
luokat ovat B1, B2 ja B3. Lisäksi on käytössä 
kansallinen luokka B4. Luokkien rajat ovat 
seuraavat:
B1: Näöntarkkuus heikompi kuin LogMAR 
2.60
B2: Näöntarkkuus LogMAR 1.50–2.60 tai nä-
kökenttä alle 10 astetta
B3: Näöntarkkuus LogMAR 1.00–1.40 tai nä-
kökenttä alle 40 astetta
B4: Näöntarkkuus parempi kuin 1.00, mut-
ta henkilö on virallisesti näkövammainen 
(LogMAR 0.5 tai heikompi).

3Eteläkorealainen Im Dong-Hyun am-
pui Lontoon olympialaisissa jousiam-

munnan 72 nuolen maailmanennätyksen 
699. Häntä kutsuttiin useassa tiedotusvä-
lineessä ”virallisesti sokeaksi”, vaikka hän 
ei sitä suinkaan ole. Hänen heikomman 
silmänsä näöntarkkuus on LogMAR 1.0 ja 
paremman silmänsä LogMAR 0.7, eli hän 
ei mahdu edes B3-luokkaan. Hän on silti 
heikkonäköinen, mikä tekee jousiammun-
nan ME-tuloksesta uskomattoman saavu-
tuksen. Jousiammunnan taulu on halkai-
sijaltaan 122 senttiä ja sijaitsee 70 metrin 
etäisyydellä ampujasta.

Lähteet: IBSA Classifi cation Rules and Procedures: www.
ibsa.es/eng/docinteres.asp
Näkövammaisten Keskusliitto – näkövammaisuuden 
määrittely: www.nkl.fi /fi /etusivu/tietoa/maarittely
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry – Näkövam-
maisten luokittelu ampumaurheilussa: www.vammais-

urheilu.fi /fi n/lajit/ampumaurheilu/luokittelu

Euran K-supermarketissa työskentelevä Special Olympics -lentopalloilija 

Marko Saarinen kertoi elämästään Pirkan K-tekijä -palstalla. Pirkka 8/2012.
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Teema TEKSTI JA KUVAT: ANNA TERVAHARTIALA

Liikkuvan 
suurperheen eväät
Peltomaisema lainehtii lauantain aamuauringossa. 
Pihamaan koripalloteline ja tikkataulu ovat kovassa 
käytössä ja eteisen kenkärivi on pitkä ja värikäs. Sari 
Mannin 8-henkinen perhe liikkuu ja on liikkeessä aina 
aamupalasta iltaruokailuun saakka.

Mannin perhe on maatilan kasvatta-
ma. Elämä on aina ollut täynnä teke-
mistä ja varsinkin kesällä arki on ul-
kona pihamaalla. Perheen kuuden 
lapsen liikuntaharrastusten lista on 
pitkä: paini, voimanosto, yleisurheilu, 
uinti ja koripallo ovat vain esimerk-
kejä Mannien liikuntamenoista. Vaih-
televin vaikeusastein osassa lapsis-
ta esiintyvä spastinen parapareesi ja 
oppimis- ja kielenvaikeudet eivät ole 
estäneet liikkumista, vaikka ryhmälii-
kuntaharjoituksissa on jouduttu so-
veltamaan ja joustamaan.
– Soveltaminen ei välttämättä ole 
merkinnyt helpottamista, vaan myös 
haasteen kasvamista, Sari kertoo ko-
kemuksistaan lasten viemisestä ns. 
tavallisiin harjoituksiin. 
Äidin osa liikkuvien lasten kasvatta-
misessa on ollut kokonaisvaltainen 
tsemppaaminen ja tukeminen. Har-
joitusaikataulujen tekeminen, omi-
en vahvuuksien löytäminen ja ter-
veellisten valintojen vaaliminen eivät 
tule itsestään, vaan ovat osa arjen ja 
urheilun onnistunutta yhdistämistä.

Vanhemman vastuu
Vaikka perheen nuoret harrastavat 
ja opiskelevat eri paikoissa, on ruo-

vittava, mutta hemmottelu, hellitte-
ly ja hyvä olo tulevat jostain muusta, 
kuten perheen yhteisistä hetkistä. 
Sari kertoo maatilaelämän näkyvän 
vahvasti perheen ruokavaliossa. Ko-
timaiset ruoka-ainekset ovat lähellä 
sydäntä, mutta merkkiuskollisuudel-
la ja trendiruokavalioilla ei ole ollut 
perheen keittiössä sijaa. Peruna ja 
tavallinen arkiruoka ovat edelleen 
suosiossa. Sari kertoo myös koke-
muksistaan painonvartijoista, joissa 
2000-luvun alussa vannottiin kevyt-
tuotteiden nimeen.
– Ei se ole se ruoka, vaan se määrä, 
Sari kommentoi silloisia suosituksia.
Mannien keittiössä ruoka valmiste-
taan hyvistä aineksista omaehtoises-
ti omia mieltymyksiä kuunnellen.
– Kenenkään ei ole pakko syödä asi-
oita, joista ei tykkää, Sari toteaa muis-
tellen omaa lapsuuttaan, jolloin ruo-
an lautaselle jättäminen oli ehdoton 
ei. 
Sari painottaa oman itsensä tunte-
mista. Tärkeintä on kuunnella omaa 
kehoa: miltä ruoka tuntuu ja mais-
tuu ja miltä ruokailun jälkeen tun-
tuu. Ruoan ja terveyden tasapainon 
löytämisessä kokonaisuus ratkaisee. 
Keskeisintä on se mitä syöt ja mitä 
teet silloin, kun et syö.
– Terveys ei tule pakottamalla, vaan 
omasta tahdosta.
Samalla Sari huomioi oman tervey-

kailu edelleen perhettä yhdistävä 
tapahtuma. Keittiövastuu on ajan 
myötä Mannien perheessä muuttu-
nut. Lasten ollessa pieniä Sari vasta-
si keittiöstä. Nyt kokin pesti on sillä, 
joka ensimmäiseksi keittiöön ennät-
tää. Jokaisella lapsella on omat bra-
vuurinsa ja ruoka valmistetaan usein 
yhdessä. Yksilöllisten harrastusten 
myötä lapset ovat myös kantaneet 
vastuuta omasta jaksamisestaan. 
– Äitinä vaikutan valintojen mahdol-
lisuuteen ja opetan tekemään järke-
viä valintoja, Sari luonnehtii osaansa 
lasten ruokailun valvomisessa.
Ruoan tekemistä harjoitellaan yh-
dessä aina ostoslistojen laatimisesta 
keittiön käyttöön saakka. Terveyteen 
ja onnellisuuteen vaikuttavista valin-
noista puhutaan lasten kanssa avoi-
mesti yhdessä ja erikseen.
– Perheellämme ei ole koskaan ollut 
karkkipäiviä, eikä kiellettyjä hedel-
miä, Sari kertoo. 
– Lapset sanovat aina: ”Kiitos hyvästä 
ruoasta!”

Pulla vai porkkana?
Ruoasta nautitaan, mutta pohjimmil-
taan ruokaa lähestytään käytännön 
kautta maalaisjärjellä. Ruoan on ra-
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– Terveyteen ja onnellisuuteen vaikuttavista valinnoista puhu-

taan lasten kanssa avoimesti yhdessä ja erikseen, kertoo perheen 

äiti Sari Manni.

tensä osana perhe-elämää. Tärkeintä 
on ollut tuntea itsensä rakastetuksi 
sellaisena kuin on. 
Erilaisuuksien hyväksyminen ja huo-
mioiminen on osa perheen huo-
lenpitoa niin erikoisruokavalioiden 
soveltamisen kuin yhteisymmärryk-
sen löytämisen kannalta. Vaikka ai-
kuisena vanhempi vastaa lasten hy-
vinvoinnista, on vanhemman turha 
unohtaa oman terveyden vaalimista. 
– Jokaisella itsellään on avaimet hy-
vien valintojen tekemiseen, Sari sum-
maa.
Porkkana vai pulla ovat vielä pieniä 
arjen päätöksiä. Pienet teot luovat 
kuitenkin pohjan terveellisille elä-
mäntavoille ja antavat virtaa tree-
neistä pihamaalle, myös sokeripiikki-
en jälkeen..
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Helle ei hidasta hyväkuntoista 
elinsiirtourheilijaa

Teema TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: NINA NORDLUND

Elinsiirron saaneiden hen-
kilöiden elämässä liikunta 
ja terveellinen ruokavalio 
ovat korostuneessa ase-
massa. Kun nämä kaksi asi-
aa ovat hoidossa, on Mauri 
Kuotolan tapaan mahdol-
lista menestyä mainiosti 
arvokilpailutasolla vaikka 
vähän kuumemmissakin 
olosuhteissa.

Elinsiirron saaneet ovat elinikäisessä 
hyljinnänestolääkityksessä, koska eli-
mistön puolustusjärjestelmä taiste-
lee vierasta kudosta vastaan. Hyljin-
nänestolääkitys puolestaan saattaa 
altistaa elinsiirron saaneen esimer-
kiksi verenpainetaudille ja diabetek-
selle, joita vastaan terveet elämänta-
vat ovat oiva lääke.
Liikunnallinen elämäntapa näkyy mu-
nuaisensiirron viime vuosituhannen 
lopulla saaneen Mauri Kuotolan ole-
muksessa. Elinsiirron saaneiden ja 
dialyysipotilaiden Euroopan kilpai-
luista Kroatian Zagrebista oli tuomi-
sena mitali viidestä lajista: korkeus-
hypystä, 100 metriltä, 200 metriltä, 
4x100 metrin viestistä ja parikeilai-
lusta.
– Elinsiirrosta tuli elokuussa kulu-
neeksi 13 vuotta ja ihan kivasti on 
mennyt. Olen hyvässä kunnossa, 
kuten urheilumenestyskin osoittaa, 
Kuotola, 62, sanoo.
Kroatiassa oli Euroopan kilpailujen 
aikaan elokuussa valtaisa helleaalto. 
Lämpöä oli pahimmillaan pitkälti yli 
40 astetta, joten urheilevaa elinsiirto-
väkeä koeteltiin oikein olan takaa.
– Kelit olivat aivan liiankin kuumat. 
Toisaalta, kun taas oli valitettu, että ei 

tullut Suomessa kesällä kunnon hel-
teitä, niin Kroatiassa ne saatiin korko-
jen kera, Kuotola hymähtää.
– Nestettä täytyi tietenkin tankata 
valtavan paljon, ja kun yleisurheilus-
sa oli pari lajia päivässä, niin täytyi 
pitää huoli, ettei syö itseään välissä 
liian täyteen. Omat juoksulajini oli-
vat pikamatkoja, joten kuumuuden 
kanssa ei tullut isompaa ongelmaa. 
Kestävyysmatkoilla oli varmasti rank-
kaa.
Kilpailujärjestäjät siirsivätkin viiden 
kilometrin minimaratonit juostavak-
si illalla, kun päivän pahin paahde oli 
taittunut. Elinsiirron saaneet urhei-
lijat eivät jo lähtökohdistaan johtu-
en ole superihmisiä, mutta Zagrebin 
hellekilpailut osoittivat jälleen, että 
elinsiirron jälkeen voi elää täysipai-

noista elämää ja venyä hienoihin ur-
heilusuorituksiin jopa ääriolosuhteis-
sa.
Mauri Kuotola on Kanta-Hämeen 
munuais- ja maksayhdistys KAMUSI 
ry:n jäsen ja käy säännöllisesti keilaa-
massa yhdistyksen vuorolla. Myös jo-
kasunnuntainen lentopallovuoro* 
kuuluu janakkalalaisen viikoittaiseen 
liikunta-annokseen. Liikunnallisen 
harrastuskirjon täydentävät Kuotolan 
arvokilpailuohjelmaankin kuuluvat 
uinti ja juokseminen.
– Etenkin kisojen lähestyessä juoksen 
enemmän. Läheisellä metsäautotiel-
lä vetelen intervallityyppisesti välillä 
kovempaa, välillä vähän rauhallisem-
min. Ei mitään kieli vyön alla itseään 
rääkkäämistä, vaan sillä tavalla miten 
hyvältä tuntuu..

Mauri Kuotola (vas.) palkintopallilla yhdessä Irlannin John Loftusin ja Saksan Peter 

Stoetzerin kanssa elinsiirron saaneiden ja dialyysipotilaiden Euroopan kilpailuissa 

Kroatian Zagrebissa.
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Näppäile nettiin

SB Welhoilla on suuri ja 
suurenmoinen erityisryhmä

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: KUOPION WELHOT

Opiskellessaan vuositu-
hannen vaihteessa Tam-
pereella Jari Keinänen sai 
idean kehitysvammaisten 
salibandytoiminnan aloit-
tamisesta kotikaupun-
gissaan Kuopiossa. Nyt 
kuopiolaisen salibandyn 
erikoisseuran SB Welho-
jen alaisuudessa pelaa yli 
50 erityisryhmiin kuuluvaa 
pelaajaa ja kolme heistä 
pääsee ensi vuoden alussa 
pelaamaan kansainvälisiä 
pelejä.

Palatessaan Kuopioon Keinänen yhdis-
ti voimansa muutaman kehitysvam-
ma-alalla työskentelevän kollegan-
sa kanssa ja salibandyn erityisryhmä 
aloitti toimintansa vuonna 2003. 
Alkuun eivät paikalliset urheiluseurat 
innostuneet ottamaan erityisryhmä-
toimintaa siipiensä suojiin, joten en-
simmäinen kausi pelattiin Kuopion 
kehitysvammaisten tukiyhdistys Hoi-
va ry:n tuella. Vuonna 2004 Kuopion 
SB Welhot otti erityisryhmäjoukkueen 
alaisuuteensa ja toiminta lähti paisu-
maan.

– Meillä on yli 50 pelaajaa, tarkkaa lu-
kua en osaa sanoa. Heitä on Kuopion 
lisäksi Varpaisjärveltä, Lapinlahdelta ja 
kauimpaa tuleva Iisalmesta asti. Jos ei 
olisi isoa seuraa takana, niin ei tätä jak-
saisi pyörittää, kertoo Keinänen, joka 
toimii Welhojen erityisryhmässä yhä 
valmentajana, joukkueenjohtajana ja 
rahastonhoitajana.
Welhojen erityisryhmässä on pelaa-
jia sen verran runsaasti, että porukka 
on jaettu harjoituksissa kahtia, ja har-
joitteet painottuvat ryhmien välillä 
hieman eri tavalla taitotason mukaan. 
Valmentajina toimivat Keinäsen lisäksi 
Jaska Juntunen ja Kari Seppänen.
Salibandyturnauksiin Welhot lähtevät 
2–4 joukkueen voimin riippuen osal-
listujamäärästä. Esimerkiksi keväällä 
kotikaupungissa järjestetyssä Special 
Olympics -turnauksessa SB Welhot 
osallistui kilpasarjaan ja hieman kie-
li poskessa nimetyt Welhot Urvelot ja 
Welhot Tumpelot sekä Welhot Leidit 
harrastesarjaan.
Welhot Leidit on muuten ainoa nais-
joukkue erityisryhmien turnauksissa. 
He joutuvat tietysti luovimaan samas-
sa sarjassa enimmäkseen pelkästään 
miehistä koostuvien vastustajien kans-
sa, mutta kuopiolaisleidit eivät ole an-
taneet sen haitata hyvää meininkiä.
– He tietävät tasan tarkkaan oman ta-
sonsa ja ovat oikeanlaisella huumoril-
la liikenteessä. Vaikka tappioita tietysti 
tulee, niin he ovat nauttineet satasella 

ja päässeet tekemään maalejakin, Kei-
nänen sanoo.

Varpaisjärveltä  
Etelä-Koreaan
SB Welhot on ison kaupungin johta-
va salibandyseura, mutta siitä huoli-
matta 50 pelaajan erityisryhmä on jo 
määrällisestikin merkittävä osa seuran 
toimintaa. Erityisryhmän pelaajat ovat 
myös tuttuja kasvoja seuran ykkösdivi-
sioonassa pelaavien miesten ja naisten 
edustusjoukkueiden otteluissa.
– Erityisryhmä on aina nähty tärkeänä 
ryhmänä ja hyvänä lisänä tähän seu-
ran niin sanottuun perustoimintaan. 
Aika harvalla seuralla täälläpäin loppu-
jen lopuksi on vastaavanlaista toimin-
taa, Welhojen toiminnanjohtaja Ville 
Punkki muistuttaa.
Welhoista on auennut tie myös kan-
sainvälisille salibandykentille, sillä kol-
me erityisryhmän pelaajaa, Tuomas 
Itkonen, Lauri Kinnunen ja Mark-
ku Hämäläinen, lähtee tammikuus-
sa 2013 Etelä-Koreassa järjestettäviin 
Special Olympics Talvimaailmankisoi-
hin, joissa salibandy on ensimmäistä 
kertaa näytöslajina.
Maalivahti Itkoselle Etelä-Korean reis-
su on ensimmäinen kosketus kansain-
välisiin otteluihin, sillä häneltä jäi väliin 
vuonna 2011 Pajulahdessa pelatut ot-
telut Ruotsin Special Olympics -jouk-
kuetta vastaan.
– Minulla oli silloin sormet paleltuneet, 
enkä voinut pelata. Kyllä sitä innolla jo 
odottaa, että pääsee matkaan. Muut 
suomalaispelaajat ovat tulleet jo tu-
tuiksi leireillä ja turnauksissa, varpais-
järveläinen Itkonen kertoo..

Kuopion Welhojen erityisryhmä yhteiskuvassa miesten salibandy-

maajoukkueen kanssa.

SB Welhot, Kuopio

www.kss.fi

Special Olympics Talvimaailmankisat, 

Pyeongchang, 26.1.–6.2.2013

www.vammaisurheilu.fi/fin/vau/

special_olympics/pyeongchang_2013
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Huipulla

 LONTOON PARALYMPIALAISET 29.8.-9.9.2012

Kultaisia hetkiä

Lontoon paralympialaisissa koettiin 
suomalaisittain neljä kultaista het-
keä: Leo-Pekka Tähti, Jere Fors-
berg, Toni Piispanen ja miesten 
maalipallojoukkue ottivat omansa 
ja nousivat Lontoossa korkeimmalle 
korokkeelle.
Suomen mitalitilin avasi ratakelaa-
ja Leo-Pekka Tähti voittaessaan 100 
metrin (T54) paralympiakultaa jo kol-
mannen kerran peräkkäin. Alkueräs-
sä porilainen kelasi tulostaululle uu-
det ME-lukemat 13,63.
– Alkuerän veto oli varmaan elämäni 
paras suoritus! Tiesin, että olen tosi 
kovassa kunnossa, joten aika ei ollut 
yllätys.
– Finaalin jälkeen olo oli todella hel-
pottunut, sillä ennen fi naalia oli mel-
koinen hermopaine. Neljäs paralym-
piakulta – mahtava fi ilis, kommentoi 
Tähti, jonka voittoaika vastatuulessa 
(-0,1 m/s) oli 13,79.
Kolmen satasen paralympiavoiton li-
säksi Tähti on voittanut kerran kultaa 
200 metrillä ja ollut kerran 200 met-
rillä kolmas. Paralympiavoittojaan hän 
ei osaa erityisesti verrata.
– Ei niitä pysty vertaamaan – aina 
tuntuu samalta. Kilpailut ovat itsensä 
kanssa taistelua, että saa tehtyä ko-
vimmassa paikassa hyvän suorituk-
sen, Ateenasta lähtien luokkansa sa-
tasta hallinnut Tähti kertoi.
Leo-Pekka Tähdelle satasen palkin-
tojenjako oli sykähdyttävä kokemus. 
Porilainen sai kokea 80 000 katsojan 

Suomalaisurheilijoiden loistokkaat suoritukset Lon-
toon paralympialaisissa eivät jättäneet ketään kyl-
mäksi – eivät kisakatsomoissa paikan päällä, eivätkä 
varmasti myös kotikatsomoissa Suomessa. Kuuden 
mitalin saalis oli upea saavutus, unohtamatta tieten-
kään lukuisia pistesijoja ja uusia ennätyksiä. Kova työ 
palkittiin!

TEKSTI: NINA JAKONEN, HEIDI LEHIKOINEN
KUVAT: NINA JAKONEN, MAIJU TORVINEN

edessä Suomen lipun nousevan kor-
keimmalle. Maamme-laulu siihen yh-
distettynä oli hieno hetki.
– Olen etuoikeutettu, että olen saa-
nut tuollaista kokea, tiivisti Tähti.
Tähden henkilökohtainen valmenta-
ja Juha Flinck oli paralympialaisissa 
myös paikan päällä.
– Juha sanoi, että tämä oli paras mah-
dollinen kymmenvuotislahja, onnis-
tuimme kruunaamaan kauden kaik-
kien aikojen kilpailulla. Kesä oli kaiken 
kaikkiaan huikea!

Kylmäpäinen keskittyjä
Suomen joukkueen kultaista ketjua 
jatkoi paralympialaisten ensikertalai-
nen Jere Forsberg voittaessaan jou-
siammunnan avoimen taljaluokan. 
Kylmähermoisesti läpi paralympia-
laisten ampunut nuorukainen voit-
ti kultaottelussa Yhdysvaltain Matt 
Stutzmanin 6–4.
– Voitto ei tullut yllätyksenä. Kun-
to oli koko kesän tosi hyvä, kertoo 
18-vuotias kotkalainen.
Vasta uransa kolmansissa kansainvä-
lisissä kilpailuissa ampunut Forsberg 
ampui fi naalin aluksi viisi kymppiä ja 
päätti kilpailun kolmeen kymppiin. 
Mitä liikkui nuoren miehen mielessä 
viimeisen nuolen jälkeen?
– Nyt se on ohi, ei tarvitse jännittää 
enää, nauroi Forsberg.
– Välierän jälkeen kävin ampumassa 
jännitystä pois. Ajattelin, että nyt ol-
laan jo niin pitkällä, että tämä pitää 

hoitaa. Välierä oli pahempi paikka.
– Kokemuksena paralympialaiset oli-
vat huikeat, aivan mahtavat. Tästä 
eteenpäin aion jatkaa samalla taval-
la, ei tarvitse muuttaa mitään, tiivisti 
Forsberg.

Suvereeni satasen 
hallitsija
Toinen täyden kympin suorituksen 
tehnyt paralympialaisten ensikerta-
lainen oli ratakelaaja Toni Piispanen, 
joka voitti 100 metrin (T51) ratakela-
uksessa kultaa. Piispanen hallitsi kil-
pailua suvereenisesti ja otti voiton uu-
della paralympiaennätyksellä 21,72.
– Maaliviivalla ajattelin, että tämä on 

Leo-Pekka Tähti

Jere Forsberg
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ihan uskomatonta – onko tämä oikeasti totta! En 
ollut ihan varma startin jälkeen, sillä olin sellaises-
sa tunnelissa ja keskityin niin, etten nähnyt kuin 
oman radan. Britti Stephen Osborne lähti vieres-
täni, joten koko kilpailun ajan oli kauhea meteli 
brittien kannustaessa omaa urheilijaansa. Vasta 
maaliviivalla katsoin, kuka oli ensimmäinen, ja 
huomasin, että se olin minä, Piispanen muisteli.
Piispanen pelasi aiemmin kansainvälisellä tasolla 
15 vuotta pyörätuolirugbya. Ratakelaukseen kes-
kityttyään hän alkoi tehdä nopeasti tulosta. ME-
mies on jo MM-hopea ja -pronssimitalisti sekä nyt 
paralympiakultamitalisti. Ennakkosuosikki ei odo-
tusten alla alisuorittanut, vaan otti tyylikkäästi 
kultaa.
– Palkintokoroke paralympialaisissa oli ainutlaa-
tuinen ja tunteikas paikka. Se oli hetki, jonka ta-
kia työ on kannattanut. Hetki oli tunteikas myös 
läheisilleni ja valmennuksessa mukana olleille. 
Myös palkintoja jakamassa ollut tasavallan pre-
sidentti Sauli Niinistö sanoi hetken olevan suuri 
myös hänen elämässään, kertoi Piispanen tunnel-
mistaan.

16 vuoden tauon jälkeen
Suomen neljännen kultaisen mitalin Lontoosta 
toi miesten maalipallojoukkue, joka palasi 16 vuo-
den tauon jälkeen paralympialaisissa kultamitalis-
tiksi. Suomi murjoi loppuottelussa Brasilian maa-
lein 8–1.
– Kultamitali oli unelmana, ja nyt se unelma on 
totta. Turnauksen alku oli takkuista, mutta sitä 
makeammalta voitto ja mitali nyt tuntuvat. Koko 
turnaus oli nousukiitoa, selkä seinää vasten pe-

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN

Joukkueenjohtajan analyysi: 
Hyvillä mielin kohti Rioa!
Suomen paralympiajoukkue saavutti Lontoossa kuusi mitalia, 
joista neljä kultaa, yksi hopea ja yksi pronssi. Mitalitavoite jäi 
yhden päähän, mutta joukkueen johtaja Kimmo Mustonen 
oli joukkueen saavutukseen tyytyväinen.
– Mitaleita on yksi vähemmän mitä tavoiteltiin, mutta neljä 
kultaa korjaa sitä. Se on tuplasti Pekingin kultamitalien määrä 
ja se lämmittää. Tason noususta kertoo 11 pistesijaa ja kuusi 
neljättä sijaa tai hävittyä pronssiottelua (Päivi Tolppanen ju-
dossa), eli lähellä mitaleita oltiin. Täytyy olla erittäin tyytyväi-
nen, Mustonen sanoi.
Suurin osa joukkueesta on jo päättänyt jatkaa uraansa koh-
ti Rio de Janeiron paralympialaisia, joten Mustonen ei näe 
estettä menestyksen jatkumiselle myös Riossa. Toiveissa on 
myös lisää joukkueita palloilulajeihin, joissa Suomella oli nyt 
sekä naisten että miesten joukkue maalipallossa.
– On pitkän tähtäimen tavoite, että palloilujoukkueita saadaan 
paralympialaisiin. Naisten istumalentopallojoukkue tavoitte-
lee paikkaa Rioon, samoin myös miesten pyörätuolirugby. 
Niissä on ollut hyvää virettä, mutta vielä paralympiatasolle 
he eivät ole päässeet. Pidemmällä tähtäimellä miesten pyörä-
tuolikoriksessa on aloitettu tekemään hyvää työtä, joka var-
masti tuo tulosta.
Yksilölajien osalta Pekingin lajeista pyörätuolitenniksessä ei 
nyt ollut suomalaisedustusta, sillä Taneli Tanhunen lopetti 
uransa. Pekingiin verrattuna myös voimanostossa ja boccias-
sa ei tällä kertaa ollut suomalaisedustusta.
– Voimanostossa meillä on nuoria kavereita, jotka tästä si-
suuntuneena varmasti saavat paikan Rioon. Ei se nytkään 
kaukana ollut. Bocciassa on menossa nuorennusleikkaus, 
heillä on tavoitteet pidemmällä kuin Riossa. Yleisurheilussa 
taas on nähty, että on tulossa muitakin nuoria. Amanda Ko-
taja on osoittanut, että lyhyessäkin ajassa voi olla suht’ kor-
kealla.
Lontoon lajeista ampumaurheilussa oli mitaliodotuksia, mut-
ta parhaaksi jäi Minna Leinosen 14. sija. 
– Se on niin raaka laji, että jos ei täysiä pisteitä ammu heti al-
kuun, ei ole mahdollisuuksia. Nyt kävi niin. Minna on kuiten-
kin luokassaan yhä maailman kärkeä.  Lisäksi pöytätennikses-
sä Esa Miettinen lähti tavoittelemaan mitalia, mutta toisessa 
ottelussa tuli niukka tappio ja putoaminen jatkokierroksilta, 
Mustonen sanoi.
Uinnissa saavutuksena oli yksi pistesija, kun Antti Latikka oli 
päämatkallaan 100 metrin selkäuinnissa kahdeksas. Musto-
nen pitää suoritusta tyydyttävänä, sillä Latikka ui terveyson-
gelmistaan huolimatta oman ennätyksen.
– Purjehduksessa on lisäksi selkeästi mahdollisuuksia kym-
menen joukkoon. 12:s sija oli varmasti pettymys Niko Salo-
maalle, mutta hän on meidän nuorisokaartia, jolla on hyvät 
mahdollisuudet Riossa, Mustonen sanoi.

Toni Piispanen
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laamista. Peli parantui aina peli pelil-
tä, mestarit tuumivat yhteen ääneen.
Valmentaja Timo Laitinen summasi 
miesten turnauksen.
– Oli mukava pelata, kun koko turna-
us mentiin nousujohteisesti eteen-
päin. Valmentajana oli helppo olla, 
kun joukkueen taso nousi koko ajan. 
Kultamitalin takana on kuuden vuo-
den työ. Tulosta tulee, kun jaksaa 
tehdä töitä. Hieno tunne – kultaa 
haettiinkin! Suomi on tällä hetkellä 
maailman paras maalipallomaa, Lai-
tinen sanoi.
Suomen voittoisassa joukkueessa 
pelasivat Jarno Mattila, Erkki Mii-
nala, Petri Posio, Ville Montonen, 
Toni Alenius ja Tuomas Nousu. 

Upeat mitalinaiset
Neljän kultamitalin lisäksi Suomi saa-
vutti Lontoossa myös paralympiaho-
peaa ja -pronssia. Ratsastaja Katja 
Karjalainen ja hevosensa Rosie saa-
vuttivat hopeaa 1b-luokan vapaaoh-
jelmassa. Karjalainen ja Rosie saivat 
tuloksen 74,250 prosenttia maksimi-
pisteistä.
– Kilpailupäivän aamuna ei ollut ol-
lenkaan fi ilistä. Soitin urheilupsyko-
logille, ja hän sanoi, että kuuntele 
Muumi-musiikkia, joka on siis oman 
vapaaohjelmani musiikki, muisteli 
Karjalainen kilpailupäiväänsä.

– Yleisö taputti jo radalle tullessani. 
Radalta tullessani en tiennyt tilan-
netta. Kun valmentaja Arto-Pekka 
Heino sanoi, että tuli hopeaa, sanoin 
vain, että älä höpötä. Sitten tuli itku, 
kilpailun viimeisenä ratsastanut Kar-
jalainen kertasi.
Karjalainen voitti ensimmäistä kertaa 
voittamattomana pitkään pidetyn 
Iso-Britannian Lee Pearsonin, joka 
jäi kolmanneksi. Karjalainen päihitti 
britin vain 0,050 prosentin erolla.
Valmentaja Arto-Pekka Heino kehui, 
että Karjalainen hymyili jo radalle tul-
tuaan.
– Iloisuus ja eloisuus näkyivät läpi 
ohjelman. Avustaja Tanja Takkula 
käytti ensimmäistä kertaa merkinan-
tajana pilliä, eikä Katja ollut kuullut 
yhtään vihellystä. Onneksi hän tunsi 
ohjelman niin hyvin.
Suomalaisten keihäsmainetta piti 
yllä kuopiolainen Marjaana Huovi-
nen, joka voitti pronssia yhdistetys-
sä F33/34/52/53 -luokkien kilpailus-
sa. Huovisen pronssia tuonut tulos 
19,47 syntyi jo ensimmäisellä heitto-
kierroksella – tulos on myös uusi oma 
ennätys. 
– Kolmeen ensimmäiseen oli tarkoi-
tus ladata. Siinä nyt tuli sitten se tu-
los, mikä kesti koko kilpailun. Se oli 
minulle näissä olosuhteissa ehkä se 
priimaratkaisu. Kahtakymppiä lähdin 
rikkomaan, mutta sinne asti keppi ei 
lentänyt, kertoi Huovinen.
Huovinen oli paralympialaisten ensi-
kertalaisia. Aiempia arvokilpailumita-

leita hänellä on EM-kilpailuista tältä 
kesältä, jolloin hän oli keihäässä ho-
pealla ja kuulassa pronssilla. Uran en-
simmäinen paralympiamitali merkit-
see Huoviselle paljon.
– Se merkitsee uskoa omiin kykyihi-
ni. Uskoa siihen, että huonon kenraa-
lin jälkeen voi olla hyvä kilpailu. Mi-
tali on hyvin tärkeä, koska maailman 
kärki on hurja. Olen heti siinä seuraa-
vana.

Onnen hetkiä
Mitalisateen lisäksi paralympialaisissa 
koettiin monia hienoja hetkiä – niin 
kilpailupaikoilla kuin niiden ulkopuo-
lellakin. Kokenut konkari Leo-Pekka 
Tähti kelasi sivulajissaan 400 metrillä 
(T54) neljänneksi ajalla 47,68, joka on 
myös uusi Suomen ennätys
– Paras nelonen mitä olen kelannut – 
teknisesti täydellinen veto. Neljäs sija 

Jarno Mattila,

Erkki Miinala 

ja Petri Posio

Marjaana 

Huovinen

Katja Karjalainen 

ja Rosie
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oli hieno suoritus, kun se tuli treenaa-
matta. Harjoituksissa on vedetty 200 
metrin vetoja, mutta 400 metriä olen 
kelannut ainoastaan kilpailuissa, ker-
too Tähti, joka jäi pronssista vain 0,32 
sekuntia.
– Se laittaa miettimään pitääkö 400 
metrille satsata jatkossa vai ei.
Nuori ratakelaaja Amanda Kota-
ja urakoi ensimmäisissä paralympia-
laisissaan kaikkiaan kolme matkaa 
(100m, 400m, 800m). Päämatkallaan 
100 metrin kilpailussa (T54) Kotaja 
sijoittui hienosti neljänneksi paranta-
en omaa ennätystään. Aika 16,29 on 
uusi Euroopan ennätys, uusi Suomen 
ennätys ja uusi nuorten maailman-
ennätys.
– Kelaus ei olisi voinut mennä pa-
remmin. Tiesin, että olen kovassa 
kunnossa, mutta se että ennätys pa-
rani niin roimasti, oli yllätys. Mitalitta 
jääminen ei oikeastaan edes harmita, 
vaikka sitä lähdin tietysti tavoittele-
maan, sillä kelaus ja aika olivat niin 
hyvät, sanoi Kotaja.
– En odottanut ollenkaan tällaista 
menestystä ensimmäisissä paralym-
pialaisissa, joukkueen kuopus sum-
masi urakkaansa.
Kotaja jatkaa innolla uraansa kohti 
Rio de Janeiron paralympialaisia.

– Tuntuu, että miksi Rioon on vielä 
neljä vuotta, mutta toisaalta – on-
pahan neljä vuotta aikaa harjoitella. 
Olen nuori, kaikki on vielä edessä!

Karvaita pettymyksiä
Suomen joukkueen karvain pettymys 
koettiin jo heti ensimmäisenä kilpai-
lupäivänä, kun judoka Jani Kallunki 
joutui jättämään kilpailun väliin. Kak-
sinkertaisen paralympiapronssimita-
listin uusiutunut välilevyn pullistuma 
niskassa esti osallistumisen 66-kilois-
ten sarjaan. Viimeistelytreeneissä uu-
siutunut vamma aiheutti kivun lisäksi 
mm. sen, että oikeasta kädestä hävisi 
voima.
– Se on vanha vamma, johon ei ole 
muuta hoitoa kuin lepo. Päätös oli 
urheilu-urani tähän asti vaikein. Niin 
monta vuotta olen vääntänyt, tehnyt 
ja unelmoinut. Takana on hieno tiimi. 
Täytyy kuitenkin muistaa, että terve-
ys ennen kaikkea. Piti ottaa järki pää-
hän, vaikka tunteellisesti päätös oli 
kaikkea muuta kuin helppo, Kallunki 
kertasi tunnelmiaan.
Vantaalainen tavoitteli Lontoossa pa-
ralympiakultaa komean uransa kruu-
nuksi. Pettymys oli luonnollisesti val-
tava.
– Elämä jatkuu, ei auta itku markki-

noilla. Olisi sääli lopettaa valtavaan 
pettymykseen, mutta uran jatkosta ei 
ole kiire tehdä hätiköityjä päätöksiä. 
Hoidetaan tämä ensin kuntoon. Täy-
tyy sitten istua rauhassa alas ja miet-
tiä jatkoa, kannattaako jatkaa ja millä 
tasolla, kiteytti Kallunki.
Suomen joukkueen toinen judoka 
Päivi Tolppanen taisteli itsensä suo-
malaisella sisulla 63-kiloisten prons-
siotteluun. Tolppanen johti prons-
sikamppailua waza-arilla, mutta hävi-
si lopulta kuitenkin Espanjan Marta 
Arce Paynolle. 
– Harmittaa, kun pronssi oli niin lä-
hellä. Ensimmäisessä heitossa olisin 
voinut tehdä ipponin, toinen tilanne 
oli omaa huolimattomuuttani.
– Kyllä se mitali olisi kelvannut!, para-
lympialaisten ensikertalainen kiteyt-
ti.
Jousiampuja Osmo Kinnunen eteni 
aina pronssiotteluun (W1-taljaluok-
kassa) asti, mutta kanadalainen Nor-
bert Murphy oli parempi pistein 7–1.
– Ei ole minulle ominaista, että vete-
len nuolia sinne sun tänne. Koko kil-
pailun ajan tarjottiin mahdollisuutta, 
mutta ei. Olin huono, ei voi mitään, 
Kinnunen kertasi suoritustaan.
Nelossija päätti myös Kinnusen uran 
huippujousiampujana. Parhaaksi saa-

Nuorten paralympiaryhmä osoitti toimivuutensa
Suomen Paralympiakomitean Nuorten paralympiaryh-
mään on vuonna 2012 kuulunut 17 urheilijaa viidestä eri 
lajista. Ryhmän tavoitteena on madaltaa nuorten urheili-
janalkujen kynnystä siirtyä maajoukkuetoimintaan sekä 
antaa eväitä monipuoliseen ja laadukkaaseen harjoitte-
luun.
Lontoon paralympialaisissa nuorten paralympiaryhmäs-
tä oli kolme mukana Suomen joukkueen matkassa. Kun 
tarkastelee Lontoon tuloslistoja, niin nuoret todellakin ot-
tivat heti paikkansa ”isommissa ympyröissä”: jousiampu-
ja Jere Forsberg saavutti paralympiakultaa, ratakelaaja 
Amanda Kotaja oli päämatkallaan (100m) neljäs ja maali-
palloilija Iida Kauppila taisteli joukkueensa kanssa myös 
neljänneksi.
– Nuorten paralympiaryhmään valitaan vuosittain 15–20 
lajiensa parasta nuorta urheilijaa, jotka ovat maajoukkue-
tasolla tai lähellä sitä. Ryhmän toiminta tukee lahjakkai-
den nuorten määrätietoista huippu-urheiluun tähtäävää 
valmentautumista, kertoo Suomen Paralympiakomitean 

kehittämispäällikkö Katja Saarinen.
Noin kolme kertaa vuodessa järjestettävillä leireillä tehos-
tetaan tulevaisuuden tähtien harjoittelua.
– Toimintaideana on urheilijan kokonaisvaltainen val-
mentautuminen. Ryhmän toiminnassa on tärkeää kartoit-
taa nuoren harjoitteluolosuhteita ja tukea päivittäisval-
mennuksen laadun kehittämistä. Leireillä urheilijat saavat 
asiantuntijoiden ohjausta kokonaisvaltaisessa valmen-
tautumisessa sekä laaja-alaisesti urheilijan elämään liitty-
vissä teemoissa. Erityisen arvokasta ryhmän toiminnassa 
on verkostoituminen muiden urheilijoiden ja valmentaji-
en kanssa.
Nuorten ryhmään kuuluvat vuonna 2012 maalipalloilijat 
Eetu Eronen, Iida Kauppila, Miika Honkanen ja Tommi 
Hauskanen, jousiampujat Annika Muurimäki ja Jere 
Forsberg, uimarit Brigita Krasniqi, Mikael Natunen, 
Tuomas Manni, Liisa Lilja ja Tytti Lehtola, ratsastajat 
Teea Ranta ja Tiia Ollikka, sekä yleisurheilijat Amanda 
Kotaja, Elisa Montonen, Henry Manni ja Ronja Oja.
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vutukseksi jäi MM-kulta viime vuon-
na.
– Harmi päättää ura neljänteen si-
jaan, sanoi Kinnunen, joka suunnitte-
lee seuraavansa jousiammuntaa jat-
kossa paikan päällä katsojana.
Miesten maalipallojoukkueen tavoin 
myös naisten maalipallojoukkue ta-
voitteli Lontoosta kultamitalia. Rah-
keet riittivät pronssiotteluun, jossa 
Suomi koki karvaan tappion naapu-
rimaa Ruotsille maalein 1–5.
– Ei ollut jännitystä, mutta ehkä yli-
latautumista. Pronssiottelu hävittiin 
henkilökohtaisiin virheisiin. Aikamoi-
nen pettymys, sillä olisimme mitalin 
tietenkin halunneet, kun sitä kenellä-
kään ei vielä ole. Koko turnauksesta 
voi antaa joukkueelle arvosanaksi 8: 
puolustus oli ysin tasoa, mutta hen-
kilökohtaiset virheet laskevat arvosa-
nan tuohon kasiin, kommentoi Kris-
ta Leppänen.
Sekä miesten että naisten joukkueen 
peräsimessä urakoinut valmenta-
ja Timo Laitinen ei osaa sanoa, mikä 
meni mönkään.
– On aina pettymys, kun mitalia ei 
saavuteta, mutta joukkueen suoritus 
oli silti hyvä. Kultaa haettiin, ennen 
Lontoota ranking oli 10., joten nel-
jänteen sijaan täytyy kuitenkin olla 
tyytyväinen.

Uusia aluevaltauksia
Suomen joukkue sai Lontooseen en-
simmäistä kertaa vieraakseen myös 
tasavallan presidentin, kun Sauli Nii-
nistö vieraili paralympialaisissa. Nii-
nistön vierailu osui suomalaisittain 
viiden mitalin saumaan, joten Niinis-
tö sai kokea sinivalkoista vammaisur-
heilua parhaimmillaan.
– Paralympialaiset ovat urheilun ja 
tunnelman tapahtuma. Emme näh-
neet yhtään suomalaista tappiota, 
Niinistö sanoi urheilijoille pitämäs-
sään puheessa.
– Paralympialaisissa tunnelma on tosi 
hieno. Hiukan leppoisampi ja ehkä 
vielä kannustavampi. Kilpailut ovat 
kovia. Oli ihan selvää, että jos ohjel-
maan vaan sopii, tulen paikalle yhtä-
lailla kuten olympialaisiinkin, Niinistö 
sanoi ja näki myös suomalaismedi-

an uutisoinnin olevan kasvava trendi 
vammaishuippu-urheilun osalta.
Urheilijoiden puheenvuoron presi-
dentin vierailun aikana piti Tähti.
– Presidentin paikalla olo on tärkeää. 
Muistan, miten aiemmin presidenttiä 
on pyydetty paralympialaisiin, mutta 
se ei ole muista esteistä johtuen on-
nistunut. Hieno juttu, että nyt onnis-
tui.
Suomen joukkueen vieraana Lon-
toossa vieraili myös kulttuuri- ja ur-
heiluministeri Paavo Arhinmäki, jo-
ka soisi lisää näkyvyyttä vammaisur-
heilulle.
– Vammaisurheilijat ovat erittäin tär-
keitä esikuvia, jotka tekevät tärkeää 
työtä suomalaisten eteen näyttämäl-
lä, että niille, joilla on fyysisiä rajoit-
teita, maailma on samalla lailla auki 
kuin muillekin. Kiitos siitä työstä mitä 
teette liikuntainnostuksen eteen. Me 
urheiluministeriön puolesta arvos-
tamme kovaa työtä.
Jos oli tasavallan presidentti ensim-
mäistä kertaa paikan päällä paralym-
pialaisissa, niin ensimmäistä kertaa 
koettiin myös sosiaalisen median lä-
pimurto. Suomen Paralympiakomi-
tean facebook- ja twitter-sivustot 
saavuttivat paralympialaisten aikana 
ennen näkemättömän mielenkiin-

non. Facebook-sivustolla seuraajien 
määrä kasvoi paralympialaisten aika-
na yli 6 000 seuraajalla.
– Vammaisurheilusta ollaan aidos-
ti kiinnostuneita ja paralympialaisia 
halutaan seurata tiiviisti ja tarkas-
ti. On hienoa todeta, että viestintä-
tiimimme työ tuotti Lontoossa näin 
valtaisan tuloksen. Toki siihen tarvi-
taan aina myös loistavia urheilijoita 
ja menestyksekkäitä urheilusuorituk-
sia, kertoi Suomen joukkueen tiedot-
taja Nina Jakonen.  
Jos menestystä tuli sosiaalisen me-
dian osalta, niin sitä saatiin myös Ylen 
tv-lähetysten katsojaluvuissa. Ensim-
mäistä kertaa katsojaluvuissa lähen-
neltiin puolta miljoonaa, sillä 1. syys-
kuuta lähetetyn koostelähetyksen 
huippu mittasi lukemat 447 000 kat-
sojaa. Keskiarvoltaan korkein katso-
jamäärä oli samaisella lähetyksellä 
330 0000 katsojaa.
– Nämä luvut kertovat meille jokaisel-
le kuinka vammaisurheilu on ottanut 
jalansijaa suomalaisessa urheilumaa-
ilmassa ja Suomen asiantuntevassa 
urheilukansassa. Vammaisurheilu ja 
-urheilijat kiinnostavat, joten toivot-
tavasti tv-lähetyksiä ja ennen kaikkea 
live-lähetyksiä saadaan jatkossa rut-
kasti lisää, jatkoi Jakonen..

Paavo Arhinmäki ja Sauli Niinistö kannustivat Suomen paralympiajoukkuetta.
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Leo-Pekka Tähden 
kunniaksi keräilyharkko
Lontoon paralympialaisten 100 metrin ratakelauksen 
kultamitalisti ja uuden maailmanennätyksen kilpailuis-
sa kelannut Leo-Pekka Tähti saa kunniakseen nimikko-
harkon. Uusi keräilyharkko on Tähden hyväksymä tuote, 
jonka myyntituloista osa ohjataan suomalaisen huippu-
urheilun tukemiseen. Suomen Moneta on toteuttanut 
harkon yhteistyössä Urheilijayhdistyksen kanssa.
– Kulunut kausi on ollut täydellinen: voitin Euroopan 
mestaruuden, tein maailmanennätyksen paralympialais-
ten alkuerässä ja voitin neljännen paralympiakultani. Li-
säksi sain kantaa olympiasoihtua Skotlannissa ja Suomen 
lippua paralympialaisten avajaisissa. Koen olevani etuoi-
keutettu, vaikka takana on valtavasti työtä saavutusten 
eteen. Keräilyharkko on upea kunnianosoitus ja minusta 
se kuuluu samalla koko vammaisurheilulle, toteaa Tähti.
Leo-Pekka Tähden nimikkoharkkoja on kahdenlaisia. Toi-
nen on pronssia ja siinä on 24 karaatin kultaus, kun taas 
toinen on kokonaan aitoa 99,99 prosentin kultaa.
Suomen Moneta on suunnitellut kyseiset tuotteet yhdes-
sä Leo-Pekka Tähden kanssa ja ne ovat kaikki hänen hy-
väksymiään. Keräilyharkossa on kaksi kuvaa suomalais-
sankarista: kasvokuva ja toinen, jossa Leo-Pekka kelaa 
radalla täydessä vauhdissa.
– Leo-Pekan saavutukset vuoden 2004 Ateenan paralym-
pialaisista Lontoon paralympialaisiin ovat jo legendaari-
sia. Hän on voittanut yhteensä neljä kultamitalia ja teki 
Lontoossa lisäksi uuden maailmanennätyksen sadalla 
metrillä ja uuden Suomen ennätyksen 400 metrillä. Aivan 
uskomaton suoritus, Suomen Monetan maajohtaja Jan-
ne Häkkinen toteaa.
Kullattuja Leo-Pekka Tähti -harkkoja lyödään enintään 10 
000 kpl ja kultaharkkoja yhteensä 500 kpl. Etusivun kuva 
on molemmissa harkoissa samanlainen. Vain kääntöpuo-
len kuvat eroavat toisistaan.

Lisätiedot ja tilaukset: www.moneta.fi 
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TEKSTI JA KUVA: HEIDI LEHIKOINEN

Lontoossa 
nähtiin myös 
suomalaistoimitsijoita
Suomalaisia oli Lontoon paralympialaisissa monissa 
rooleissa. Maalipallossa suomalaisia toimihenkilöi-
tä oli kolme: Kari Räsänen teknisenä asiantuntijana 
(TD), Juha Vuokila ja Janne Ahokas tuomareina.
Räsänen ja Ahokas olivat paralympialaisissa jo Pekin-
gissä, Vuokila oli Lontoossa ensimmäisissä kisoissaan. 
Räsänen tiesi viime syyskuussa toimestaan Lontoos-
sa, ja soitti Ahokkaan ja Vuokilan hommiin joulukuun 
alussa. Kolmikko nautti huikeasta paralympiatun-
nelmasta, joka ei rajoittunut pelkästään isäntämaan 
peleihin. Paralympialaisten maalipalloa pyöritettiin 
IBSA:n, kisajärjestäjä LOCOG:n ja IPC:n sujuvalla yh-
teistyöllä.
– Meitä oli noin 50, josta tuomareita oli 18 ja pöytä-
toimitsijoita 18. Sitten tietysti LOCOG:n ihmiset vielä 
erikseen, kertaa Räsänen lukumääriä.
Räsäsellä on tuomarikokemusta maalipallossa 21 vuo-
den ajalta. Keltanokkia eivät ole muutkaan: järjestel-
mäpäällikkönä siviilissä työskentelevällä Ahokkaalla 
vuosia on 12, historian ja yhteiskuntaopin aineopet-
tajana työskentelevällä Vuokilalla 17. Pelkkää maali-
palloa eivät heidän päivänsä Lontoossa kuitenkaan 
olleet. Pitkistä päivistä huolimatta Räsänen ehti käy-
mään seuraamassa myös Päivi Tolppasen judoa.
– Meillä oli yksi tai kaksi peliä per päivä, ja toimimme 
kuuden hengen ryhmissä, kertovat Ahokas ja Vuokila.
Kisatunnelma teki kolmikkoon vahvan vaikutuksen.
– Avajaiset olivat hienot. Yleisön mukana olo ja fi ilis 
olivat täysin omaa luokkaansa, kolmikko sanoo hie-
noimmista asioista.
Yleisurheilussa suomalaista kilpailuorganisaatiossa 
toimi Eero Kulmala, pöytätenniksessä Sonja Gref-
berg ja istumalentopallossa Sari Mannersuo.

Kari Räsänen (vas.), Juha Vuokila ja Janne Ahokas.
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Huipulla

Vammaisurheilulla on paljon 
annettavaa huippu-urheilulle

Vuoden alussa uuden huippu-urheiluyksikön johtajana aloittava 
Mika Kojonkoski näkee vammaisurheilun jatkossakin luonnollisena 
osana suomalaista huippu-urheilua. Ylipäätään hän uskoo, että vam-

maisurheilulla on paljon annettavaa muulle huippu-urheilulle.

TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN
KUVAT: MAIJU TORVINEN, HUMU

Kojonkoski seurasi tiiviisti myös para-
lympialaisia, vaikka ei paikan päälle 
aikataulusyistä päässytkään. Kotikat-
somosta seuraaminenkin oli elämys 
monenlaista huippu-urheilutapahtu-
maa kokeneelle.
– Aika tarkkaavaisesti seurasin. Mie-
tiskellen, ihannoiden, hämmästellen. 
Yleisö oli saatu todella hienosti mu-
kaan.
Tällä hetkellä huippu-urheilun muu-
tosryhmässä työskentelevä Kojon-
koski valittiin uuteen haastavaan 
tehtäväänsä heinäkuussa. Työsuhde 
on määräaikainen vuoden 2016 lop-
puun asti.
Vuoden alusta perustettava Huippu-

Pöytätennispelaaja 

Esa Miettinen.

Uimari Antti Latikka.
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urheiluyksikkö koostuu kolmesta oh-
jelmasta: Huippuvaiheen ohjelma, 
Osaamisohjelma sekä Urheiluakate-
miaohjelma. Kojonkoski johtaa alku-
vaiheessa koko yksikön lisäksi myös
huippuvaiheen ohjelmaa.
– Tavoitteena on saada kaikki voimat 
tulevan muutoksen taakse ja pitää 
mielessä, että urheilija on keskiössä.
Vammaishuippu-urheilu on mukana 
täysimääräisesti, luonnollisena osa-
na. Vammaishuippu-urheilussa kehi-
tys on ollut vauhdikasta, ja se vauhti 
jatkuu, Kojonkoski sanoo.
Vammaisurheilun integroinnit eri la-
jeissa ovat Kojonkoskenkin mukaan 
olleet onnistuneita hankkeita. Juu-
ri vahvan integraation hän näkee 
tärkeänä suuntana jatkossakin, sillä 
Suomen huippu-urheilun resurssit 
on tulevaisuudessa saatava nykyistä 
järkevämmin käytetyksi.

– Vielä pidemmälle menevä integraa-
tio vammaisurheilijoiden ja vammat-
tomien urheilijoiden kesken on yksi 
tärkeä osa viitekehystä. Lisäksi huip-
pu-urheiluyksikössä tehdään uuden-
laista lajien välistä yhteistyötä, ja vam-
maisurheilulla on paljon opetettavaa 
meille. Oppiminen on toimintatapa, 
ja konkreettisesti oppiminen
voi tarkoittaa ihan mitä vaan.
Kojonkoski näkee vammaisurheilun 
myös perspektiivin avaajana sekä ur-
heilussa että elämässä yleensäkin.
– Nähdäänkö vaikeuksia vai haastei-
ta? Urheilijan uralla on aina haasteita. 
Vammaisurheilulla on paljon annetta-
vaa vaikkapa siinä, miten keskitytään 
olennaiseen. Vammaishuippu-urheilu 
tulee jatkossakin rikastuttamaan ur-
heilua. Yksi iso asia on perspektiivin 
avaaminen. Esimerkiksi Norjan huip-
pu-urheiluyksikössä, Olympiatoppe-

 ” Tavoitteena on saada kaikki voimat 
tulevan muutoksen taakse ja pitää mielessä, 
että urheilija on keskiössä.”

tissa, vammaishuippu-urheilijoita on 
hyödynnetty puhujina ja alustajina eri 
tilaisuuksissa, kertoo Kojonkoski.

Vammaisurheilijoiden 
harjoitteluympäristöt 
urheiluakatemioihin

Huippu-urheiluyksikkö tulee sisältä-
mään poikkilajiyhteisöjä, jotka ovat 
vauhditetun oppimisen yhteisöjä. 
Niissä vammaisurheilijat ja vammat-
tomat ovat yhdessä, urheilijat keskiös-
sä. Suuntaus on, että vammaisurheili-
joidenkin harjoitteluympäristö tulee 
enenevässä määrin olemaan urheilu-
akatemioissa.
– Syksyllä on ratkaisevat vaiheet talo-
usraamien ja miehityksen osalta.
Akatemiavalmennuksen kehittämi-
sen sekä lajiryhmätoiminnan käyn-
nistämisen lisäksi uudistuva KIHU on
ensimmäisiä asioita, joista Kojonkos-
ken johtama työ tammikuussa läh-
tee käyntiin. Yksi hyvä askel otetaan 
18.–19. lokakuuta, jolloin olympia- ja 
paralympiavalmentajat kokoontuvat 
ensimmäistä kertaa yhteiseen semi-
naariin Vierumäelle.
– Se on luonnollinen askel, luonnolli-
nen tapa lähestyä asiaa. Ehkä se tun-
tuu merkittävältä, kun sellaista ei ole
aikaisemmin ollut. Tärkeintä on kui-
tenkin, että urheilijalle saadaan jo-
tain merkittävää tapahtumaan. Se on
kaiken tarkoitus, Kojonkoski muistut-
taa..

Mika Kojonkoski

Jousiampuja Saana-

Maria Sinisalo.



Paula Leppänen (oik.) on yksi Suomen kansainvälisistä 

luokittelijoista.
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Huipulla TEKSTI: HEIDI LEHIKOINEN
KUVA: PAULA LEPPÄSEN KOTIALBUMI

Paralympiakomitea kehittää 
luokittelutoimintaa
Vammaisurheilijoiden luokittelu herät-
tää paljon kysymyksiä ja luokittelijat te-
kevät yksinäistä työtä. Siinä kaksi syytä 
miksi Suomessa luokittelutoiminnasta 
vastaava Suomen Paralympiakomitea 
aikoo lisätä huomattavasti tietoisuutta 
luokittelusta sekä luokittelijoiden yhtei-
söllisyyttä ja verkostoitumista.

Paralympiakomiteassa luokittelun ajateltiin kuuluvan pit-
kään maajoukkuetoimintaan, ja sitä myötä valmennuspääl-
likön vastuualueeseen. Kehittämispäällikkönä huhtikuussa 
2011 aloittanut Katja Saarinen kuitenkin huomasi pikku-
hiljaa, että luokittelua koskevia kysymyksiä on enemmän 
uran alussa.
– Maajoukkueurheilijoilla on jo luokitus. Kysymyksiä on 
urheilu-uran valintavaiheessa enemmän: mikä laji sopii, 
onko tulevaisuutta vammaisurheilijana ja niin edelleen. 
Siksi meillä Paralympiakomiteassakin luokittelu siirtyi ke-
hittämispäällikön vastuualueeseen, Saarinen kertoo.
Paralympiakomitean tahto lisätä tietoisuutta luokittelus-
ta pohjaa suoraan kokemukseen ja tulleisiin kysymyksiin.
– On tullut fiilis, että luokittelu on vähän urbaanilegen-
da. Haluamme tehdä suomalaisten luokittelijoiden työn 
näkyväksi. Haluamme tuoda selkeästi esiin tietoa mitä 
luokittelu on ja kuka luokittelee. Ajatus on, että luokitteli-
jat näkyvät enemmän ja kertovat omista jutuistaan. Näin 
saadaan kasvot luokittelulle, kertoo Saarinen. 
Toinen kehityskohde liittyykin luokittelijoiden työhön.
– Luokittelijat ovat tehneet yksinäistä työtä. Toiveissa on 
heidän puoleltaan ollut yhtenäisempi tapa toimia. Halu-
amme tuoda uutta toimintamallia Suomeen, tehdä työtä 
enemmän yhdessä.
Yksi askel yhteisöllisempään luokittelutoimintaan on 
myös pohjoismainen yhteistyö. Marraskuussa 2013 on 
tulossa pohjoismaisten luokittelijoiden tapaaminen. 

Leppänen kaipaa uusia toimintamalleja
Suomessa on tällä hetkellä 25 luokittelijaa parissakym-
menessä lajissa. Yleisurheilussa, jousiammunnassa ja 
pyörätuolirugbyssa luokittelijana toimiva Paula Leppä-
nen on yksi kansainvälisistä luokittelijoista. Leppänen on 
kaivannut työssään verkostoa sekä luokittelijoiden, laji-
vastaavien ja luokittelusta kokonaisuutena vastaavien 
linkittymistä. Hän näkee toiminnassa monia haasteita.
– Haasteena on, miten toiminnasta innostuneet saadaan 
pidettyä mukana. Luokiteltavia ei ole Suomessa niin pal-
jon, että kiinnostus riittäisi. Pitäisi olla myös yhtenäiset 

korvaukset, että jollain tavalla huomioitaisiin. Loputon 
vapaaehtoistyö ei riitä. Tämä on kivaa työtä, mutta se on 
aina omasta työstä pois, Leppänen sanoo.
Leppänen kaipaa myös sitä, että yhdessä mietittäisiin, 
paljonko luokittelijoita tarvitaan ja mihin lajiin heitä tar-
vitaan.
– Sen jälkeen heitä vietäisiin eteenpäin..

Luokittelu pähkinänkuoressa

Luokittelulla pyritään tasoittamaan vammasta 
johtuvia eroja ja mahdollistamaan mielekäs kilpai-
lutilanne. Liikunta- ja näkövammaisilla on jokai-
sessa lajissa oma lajikohtainen luokittelu. Luokit-
telu vaihtelee lisäksi eri vammaryhmien välillä.
Kehitysvammaisten henkilöiden luokittelun tekee 
psykologi, mutta myös valmentaja osallistuu luo-
kitteluun. 

Lajikohtaiset luokitteluperusteet löytyvät osoit-
teista: www.paralympia.fi/paralympialaiset/luokit-
telu ja www.vammaisurheilu.fi.
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Arvokilpailukooste

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: NINA JAKONEN

Naisten sokkopingiksen 
maailmanlistan ykköspe-
laaja Hanna Vilmi piti pin-
tansa lajin EM-kilpailuissa 
Italian Milanossa, vaikka 
loppuottelussa saksalai-
nen Antje Samoray laittoi 
lahtelaisen tiukoille. 

Toinen peräkkäinen arvokilpailuvoit-
to irtosi lopulta erävoitoin 3–2.
– Pelit sujuivat tosi hyvin. Hävisin koko 
turnauksessa vain nuo finaalin kaksi 
erää, Vilmi sanoi.
Miesten sarjassa Teemu Ruohonen 
ja Ari Lahtinen joutuivat molemmat 
taipumaan välierissä ruotsalaisvas-
tustajille. Suomalaisten keskinäisessä 
pronssiottelussa Ruohonen oli parem-
pi erin 2–1. Myös joukkuekilpailussa 
ruotsalaiset juottivat itänaapureilleen 
karvasta kalkkia jättäen Suomen ho-
pealle finaalinumeroin 31–24.
Elinsiirron saaneiden urheilukesään 
kuului kaksi eurooppalaista arvo-
kilpailua. Kesä-heinäkuun vaihtees-
sa kilpailtiin sydän- ja keuhkosiirron 
saaneiden Euroopan kilpailuissa Hol-
lannissa ja elokuussa elinsiirron saa-
neiden ja dialyysipotilaiden Euroo-
pan kilpailuissa Kroatiassa.
Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry:n 
urheilijat kantoivat 18 hengen voi-
min Hollannista Suomeen 47 mitalia. 
Reijo Hilli oli kovin mitalirohmu kuu-
della mitalillaan. Elinsiirron saanei-
den Euroopan kilpailuista Zagrebis-
ta oli 15 urheilijan joukkueella kotiin 
tuomisina hieman laskentatavasta 
riippuen nelisenkymmentä mitalia. 
Luokkia yhdistettiin osassa lajeista ja 
kilpailijat saattoivat saada siten yh-
destä lajista kaksi mitalia. Tomi Pa-
lovaara sai mitalin kaikista kuudesta 
lajistaan. Säännöt eivät useampaan 
lajiin osallistumista sallikaan.

– Sain sen mitä tulin täältä hake-
maankin, vaikka kaikki mitalit eivät 
aivan kultaisia olleetkaan, Palovaara 
totesi.
Yleisurheilijat kilpailivat kesän ai-
kana mitaleista kaksissa kilpailuis-
sa ennen Lontoon paralympialaisia. 
Aleksi Kirjonen voitti nuorten IWAS 
MM-kilpailuissa Tšekissä oman luok-
kansa 19-vuotiaiden kuulan ja kiekon 
ja oli keihäässä kolmas. Iiro Kokko-
nen oli 19-vuotiaiden F37-luokan kie-
konheitossa hopealla ja Henry Manni 
22-vuotiaiden T53/54-luokkien 400:lla, 
800:lla ja 1500 metrillä pronssilla.
Kilpailijakadosta kärsineistä yleisur-
heilun IPC EM-kilpailuista Hollannis-
ta suomalaiset keräsivät yhdeksän 

mitalia. Leo-Pekka Tähti voitti T54-
luokan 100 metrin kelauksen. Aman-
da Kotaja oli ykkönen saman luokan 
100 metrillä ja 400 metrillä. Lisäk-
si Kotaja sijoittui kolmanneksi 1500 
metrillä ja Tähti oli kakkonen 400 
metrillä. 
Pronssisijoja irtosi lisäksi Kirjosel-
le F55/56-luokkien keihäässä, Ron-
ja Ojalle F11-luokan pituushypyssä 
ja Marjaana Huoviselle F34-luokan 
kuulantyönnössä. Keihäässä Huovi-
nen oli kakkonen.
Suomea paralympialaisissakin edus-
tanut purjehtija Niko Salomaa sijoit-
tui 2.4mR-luokan MM-kilpailussa Ita-
liassa 32:nneksi peräti 90 kilpailijan 
joukossa..

Hanna Vilmi uusi kahden vuoden takaisen sokkopingiksen 

Euroopan mestaruutensa heinäkuussa Milanossa.

Hanna Vilmi on edelleen 
Euroopan paras lajissaan



30

Treeni
-nuori

Vuoden 2012 Vammaisurheilu & -liikunta -lehden numeroissa esitellään kaikkien Treenilajien – sähköpyö-

rätuolisalibandyn, sokkopingiksen, pyörätuolikoripallon, boccian ja maalipallon – nuoria harrastajia. 

Juttusarjan neljännessä osassa esitellään sähköpyörätuolisalibandyn pelaaja Halti Toppinen.

Sportin iloa

Halti Toppinen 
tykkää pelata ja kikkailla
Nimi: Halti Toppinen
Ikä: 9
Kotipaikkakunta: Helsinki
Opiskelupaikka: Arabianrannan peruskoulu

MISSÄ OLET SAANUT ENSIKOSKETUKSEN 
SÄHKÖPYÖRÄTUOLISALIBANDYYN?
Olen ollut mukana sähköpyörätuolisalibandyn tutustumispäivissä ja 
Lihastautiliiton järjestämillä leireillä.

MIKÄ SÄHKÖPYÖRÄTUOLISALIBANDYSSA VIEHÄTTÄÄ?
Pelaaminen. Tykkään aika paljon pelailla niin, että vastakkain on kaksi 
ja kaksi pelaajaa. Joskus tykkään pelata, joskus kikkailla.

KAUANKO OLET PELANNUT?
Yhden vuoden Helsinki Outsidersissa. Aiemmin en pelannut joukku-
eessa, mutta paljon kotona ja kavereiden kanssa. Joskus käyn junnut-
reeneissä.

MIKÄ ON PARASTA SÄHKÖPYÖRÄTUOLISALIBANDYSSA?
Pelailu tuo hyvän mielen!

Halti Toppinen pelaa sähköpyörätuoli-

salibandya Helsinki Outsidersissa.

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.

Loppuvuoden 2012 Treeni-tapahtumia
3.11. Sähköpyörätuolisalibandyn 
Treeni-päivä, Rovaniemi

Ilmoittautumiset 22.10. mennessä osoitteesta www.
vammaisurheilu.fi /fi n/tapahtumia löytyvällä ilmoit-
tautumislomakkeella.
Lisätiedot: treenari Saila Luumi, puh. 044 323 5661, 
saila.luumi@iki.fi 

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

1.–2.12. Boccian ja sähköpyörätuoli-
salibandyn yhteinen Treeni-leiri, 
Nastola
Ilmoittautumiset 12.11. mennessäosoitteesta www.
vammaisurheilu.fi /fi n/tapahtumia löytyvällä ilmoit-
tautumislomakkeella.
Lisätiedot: SPT-salibandyn treenari Saila Luumi, 
puh. 044 323 5661, saila.luumi@iki.fi  ja boccian tree-
nari Heikki Horila, puh. 044 330 5060, heikki.horila@
osumat.net.
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TEKSTI: KATJA SAARINEN
KUVAT: KATJA SAARINEN, PIIA PÖYHÖNEN

Osta omaksi: VAU-pipo
Uusi, nuorekas VAU-pipo on nyt myynnissä! 
Sininen pipo valkoisin painatuksin on mukava antaa lahjaksi
tai ottaa omaan käyttöön. Tilaa omaksi!
Hinta: VAU:n jäsenille 10 euroa, muille 12 euroa 
(+ toimituskulut 5 euroa).
Tilaukset:  VAU, puh. (09) 4257 9824, toimisto@vammaisurheilu.fi

Tie Tähtiin -päivä jatkoi 
paralympiahuumaa Porissa
Kaikkien aikojen suurimmat paralympialaiset päättyi-
vät sunnuntaina 9. syyskuuta paralympiatulen sam-
muessa Lontoon yleisurheilustadionilla. Kaksi viikkoa 
myöhemmin liikunnan liekki syttyi jälleen Porissa, kun 
Tie Tähtiin -päivän kävijät kiersivät hiki päässä eri laji-
pisteillä.

Suomen Paralympiakomitean yhdes-
sä Satakunnan ammattikorkeakou-
lun ja Porin kaupungin vapaa-aika-
viraston kanssa järjestämä Tie Tähtiin 
-päivä toi Poriin lajitarjonnaltaan en-
nätyksellisen ison tapahtuman. Pää-
tapahtumapaikalla Porin Urheiluta-
lolla uusiin lajeihin tutustui arviolta 
150 kävijää. Sen lisäksi kelkkajääkie-
kon, keilailun ja uinnin saloihin pää-
si tutustumaan lajien omilla halleil-
la. Urheilutalolla uutta tietoa lajeista 
kiersi keräämässä iso joukko opiskeli-
joita. Mukana oli myös uutta lajia et-
siviä liikkujia.
11-vuotias Väinö sai tietää tapahtu-
masta koulussa jaetusta esitteestä, 
joka innosti koko perheen mukaan 
tapahtumaan. Tarkoituksena oli tul-

la tutustumaan uusiin lajeihin, joista 
aiempaa tietämystä ei oikein ollut. 
Sporttiskerho oli tuttu paikka, mutta 
nyt oltiin etsimässä uutta harrastusta 
jonkin tietyn lajin parista.
Pelien lomasta Väinö ehti huikkaa-
maan, että suosikki löytyi kokeilluista 
lajeista.
– Pyörätuolikoris on ylivoimainen yk-
könen! On ollut tosi mukavaa!
Uusista lajeista innostuneet kaveruk-
set toivoivat lajeja myös koululiikun-
taan.

Seurat mukaan 
tutustumaan 
vammaisurheilulajeihin

Porissa nähtiin myös hieno esimerkki 
siitä, mihin suuntaan Tie Tähtiin -päi-
viä tulisi jatkossa kehittää. Paikallisen 
tanssisalin pitäjät kävivät tutustu-
massa pyörätuolitanssiin ja innostui-
vat ottamaan lajin mukaan omaan 
toimintaansa. Tulevaisuudessa on-
kin erittäin tärkeää kutsua paikalle 
enemmän paikallisia urheiluseuroja 
ja liikunta-alan toimijoita. Oma koke-
mus lajikokeilusta voi olla tärkeä in-
nostaja siihen, että löydetään keinot 
avata omaa toimintaa erilaisille liik-
kujille ja lajin eri sovelluksille. 

– On hienoa, kun oma urheilijan pol-
ku löytää uusia reittejä eteenpäin 
näiden tapahtumien kautta. Siksi Po-
rissakin haluttiin tuoda lajikokeilujen 
kautta vahvasti esille VAU:n Treeni-
hankkeen lajeja sekä Paralympiako-
mitean Nuorten paralympiaryhmän 
toimintaa. Askelmia liikunnan har-
rastamisesta aina huippu-urheilijaksi 
asti alkaa hiljalleen muodostua myös 
vammaisurheilussa. Tie Tähtiin -päivä 
on onnistunut silloin, kun se kannus-
taa lajeja avaamaan ovensa kaikille 
liikkujille ja liikkujaa etenemään ur-
heilijan polulla kohti omaa huippu-
aan, kertoo päivästä erittäin tyyty-
väinen Katja Saarinen ja lisää vielä 
kiitokset kaikille tapahtumaan osal-
listuneille. 
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Junior Games -syyskisoissa 
kisataan jälleen marraskuussa!

Sportin iloa

KUVA: LAURI JAAKKOLA

Vammaisurheilun Junior Games -syyski-
sat järjestetään Jyväskylässä keskiviik-
kona 28. marraskuuta 2012. 

Kilpailulajeina ovat yleisurheilun kolmiottelu, sokkopin-
gis ja sukkulaviesti. Kilpailut alkavat klo 9.00 ja päättyvät 
klo 17.00 mennessä. 
Kilpailut etenevät non stop -periaatteella, eli suorituksen 
voi kullakin pisteellä käydä tekemässä milloin tahansa. 
Ainoastaan sokkopingiksessä ja sukkulaviestissä on eril-
linen aikataulu. Juoksu- ja kelausmatkat voi kilpailla joko 
non-stop -erässä tai järjestäjien aikatauluttamassa ns. kil-
paerässä avajaisten jälkeen klo 12.30. Ilmoittautumiset 
kilpaerään tehdään etukäteen ilmoittautumislomakkeel-
la. Kaikki tulokset huomioidaan edelleen luokittain riip-
pumatta siitä kummassa erässä (non stop vai kilpaerä) 
juoksun/kelauksen suorittaa.
Sarjat: alle 13-vuotiaat (2000 ja sitä myöhemmin synty-
neet, liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset, elinsiirrokkaat 
sekä avoin luokka), alle 16-vuotiaat (1997–1999 synty-
neet, liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset, elinsiirrokkaat 
sekä avoin luokka) ja alle 19-vuotiaat (1994–1996 synty-
neet, liikunta-, näkö- ja kehitysvammaiset, elinsiirrokkaat 
sekä avoin luokka).
Alle 13-vuotiaiden sarjoissa palkitaan kaikki osallistu-
jat, jotka ovat keränneet vähintään kolme lajisuoritusta. 
Myös alle 16- ja alle 19-vuotiaiden harrastesarjoissa pal-
kitaan kaikki osallistujat, jotka ovat keränneet vähintään 
kolme lajisuoritusta. Alle 16- ja alle 19-vuotiaiden kilpa-
sarjoissa palkitaan kolme parasta kilpailijaa sarjoittain. 

Kaikille kilpailijoille jaetaan Junior Games -diplomi.
Sukkulaviestissä voittajajoukkueelle jaetaan pokaali. Mi-
käli sarjaan osallistuu vähintään neljä (4) joukkuetta, pal-
kitaan kolme (3) parasta joukkuetta Junior Games -mi-
taleilla osallistujien iästä riippumatta. Erikoispalkintona 
jaetaan Paras kannustus -kilpailun kiertopalkinto.
Kilpailupaikalla on mahdollisuus ruokailuun Hipposhallin 
kahviossa. Ruokailun hinta on 7,50 euroa/henkilö. Kaik-
ki ruokailuvaraukset ja arvio ruokailuajasta on tehtä-
vä 2.11. mennessä suoraan Hipposhallin kahvioon: Mirja 
Korvenranta, puh. (014) 621 517, monnarinlounaskahvi-
la@luukku.com. Ruokailun voi maksaa käteisellä tai las-
kulla. Ruokamenu: liha-, kana- tai kasvispasta (laktoosit-
tomia). Kaikkiin ruokiin sisältyy salaatti, juoma, leipä ja 
jälkiruoka. Hipposhallilta löytyy myös kisaravintola, jos-
ta voi ostaa pikkupurtavaa ja juomista. Ruokailuaika klo 
10.30–15.00.
Ilmoittautumiset 2.11. mennessä osoitteesta www.
vammaisurheilu.fi/fin/lapset_ja_nuoret/junior_games 
löytyvällä ilmoittautumislomakkeella: VAU, Eeva Perttula, 
Radiokatu 20, 
5 krs., 00240 Helsinki, 
toimisto@vammaisur-
heilu.fi.
Lisätiedot: VAU, Tuomas 
Törrönen, puh. 050 408 
6151, tuomas.torronen@vam-
maisurheilu.fi.

Jyväskylän Junior Games 

-syyskisoissa on mukana 

tuttuun tapaan myös Panda.
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TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: ERKKI HÄMÄLÄINEN

Nuto-koulutus ylitti 
Juha Luotosen odotukset
Nuori toimija -koulutus on jo itsessään 
hauskaa, ja se vieläpä valmistaa toimi-
maan monipuolisesti erilaisissa ohjaus-
tehtävissä.

Kun on kysymys nuorista ihmisistä, on puskaradio yhä 
yksi toimivimmista tiedotuskanavista. Lietolainen Juha 
Luotonen sai tietää Nuori toimija -koulutuksesta ystäväl-
tään Anniina Latikalta, joka oli itse käynyt koulutuksen 
aiemmin ja toimi tämän vuoden kurssilla ohjaajana.
– Kyselin Anniinalta etukäteen, millainen koulutus on, ja 
täytyy sanoa, että se ylitti kyllä odotukseni. Tykkään fyysi-
sistä jutuista ja sitä oli koulutuksessa riittävästi, 16-vuoti-
as Luotonen kertoo.
VAU:n Nuori toimija -koulutukseen voivat osallistua eri 
vammaryhmiin kuuluvat nuoret, jotka ovat kiinnostunei-
ta toimimaan ohjaajina, apuohjaajina tai muissa avustus-
tehtävissä esimerkiksi urheiluseuroissa, liikuntakerhoissa 
tai erilaisissa tapahtumissa. 
Koulutus koostuu kahdesta lähijaksosta, jotka järjeste-
tään keväisin ja syksyisin Liikuntakeskus Pajulahdessa 
Nastolassa. Lähijaksojen välissä koulutukseen osallistuvat 
nuoret suorittavat välitehtävän. Luotonen esimerkiksi jär-
jesti kuntosaliharjoituksen perheenjäsenilleen. Kurssilai-
set demonstroivat välitehtävänsä vielä uudelleen toisella 
lähijaksolla, joten Luotonenkin pääsi laittamaan kurssika-
verinsa hikoilemaan.
– Valitsin punttisalitreenin, koska käyn itse paljon salilla ja 
tiedän aika hyvin, mihin lihaksiin mikäkin liike vaikuttaa, 
Luotonen sanoo.
– Aluksi laitettiin verryttelyllä lihakset lämpimiksi, ja sit-
ten tunti–puolitoista lihastreeniä. Näytin miten liikkeet 
kuuluu tehdä oikein ja kerroin missä sattuu, jos liikkeen 
tekee väärin. Osa kurssilaisista oli suurin piirtein ensim-
mäistä kertaa salilla, mutta ihan hyvin kaikki saivat hom-
mat tehtyä.
Pajulahden toisen lähijakson aikana kurssilaiset ohjasivat 
toisiaan myös mm. luisteluharjoituksissa, uima-altaassa, 
pyörätuolikelauksen tekniikkaradalla ja suuren mittakaa-
van Afrikan tähden pelaamisessa. Luotosen kaipaamaa 
fyysistä aktiviteettia oli toden teolla tarjolla ja hyvähenki-
sellä ryhmällä riitti hauskaa.
Luotonen ei vielä suoraan osannut sanoa, missä pääsee 
Nuto-oppejaan käyttämään, mutta oli varma, että koulu-
tuksesta tulee olemaan hyötyä.
– Olen tyytyväinen, että tuli lähdettyä. Eiköhän ohjaamis-
tilaisuuksia vielä tule vastaan, ja nyt ainakin osaa katsoa 
ohjaajan toimintaa eri näkökulmasta, jos vaikka on itse 
leiriläisenä mukana.

Luotonen harrastaa kuntosalilla hikoilun lisäksi BMX-
temppupyöräilyä, jääkiekkoa ja uintia. Etenkin BMX-pyö-
räilyn soveltuvuudesta näkövammaiselle henkilölle kysy-
tään Luotosen mukaan ärsyttävyyteen asti.
– Sitä voi harrastaa ihan hyvin tutuilla radoilla, kun tietää 
paikat. Ei ole lopulta niin tarkkaa, mihin hyppää, kunhan 
suurin piirtein vetää oikeisiin paikkoihin. Enemmän siinä 
tarvitaan lihaskuntoa ja tasapainoa..

Juha Luotonen ohjeistaa kurssikaveriaan Hanna Lahtista 

kuntosalilla Nuto-koulutuksen toisella lähijaksolla Liikun-

takeskus Pajulahdessa.

Näppäile nettiin

Nuori toimija -koulutus

www.vammaisurheilu.fi/fin/lapset_ja_nuoret/nuori_toimija
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Vipanat liikkuvat
TEKSTI: PIIA PÖYHÖNEN
KUVAT: JARNO KIINTOLA/KYMLI, SANNA PUUSTINEN

Lapset ja nuoret saivat uusia 
kokemuksia kesän liikuntaleirien 

vammaisurheilupäivissä
VAU:n vammaisurheilupäiväkiertue konkretisoitui 
kesän aikana yhdeksän leiriä kattavaksi kiertueeksi 
yhteistyössä SLU:n aluejärjestöjen kanssa. Vammais-
urheilupäivän aikana esittelyssä oli eri vammaisurhei-
lulajeja ja vammaisurheilun sovellutuksia. Samassa 
yhteydessä järjestettiin myös alueen perheille suun-
nattu perhetapahtuma.

Vammaisurheilupäiväkiertueen ta-
voitteena oli tuoda vammaisurheilua 
tutuksi lasten kesäleireillä. Kiertueen 
pitkäntähtäimen tavoitteena oli roh-
kaista alueita toteuttamaan jatkos-
sa inkluusiota leireillään entistä itse-
näisemmin. Kiertueessa mukana oli 
kaikkiaan yhdeksän eri alueleiriä, joi-
den 10 vammaisurheilupäivän aika-
na VAU:n lajipisteillä kiersi kaikkiaan 
noin 1 300 lasta ja nuorta. Tämän li-
säksi vammaisurheilua oli Sporttito-
rin merkeissä esillä myös Sotkamon 
leirillä, jossa ohjelman järjestivät pai-
kalliset toimijat. Leiripaikoilla vam-
maisurheilua kiersivät esittelemäs-
sä täydellä pakettiautollaan VAU:n 
kolme kesätyöntekijää sekä nuori-
sotoiminnan suunnittelija Tuomas 
Törrönen. Leireillä ohjaajien korvaa-

Muista lajeista kokeilussa oli maa-
lipalloa, istumalentopalloa, pyörä-
tuolikoripalloa ja -rugbya, futsalia, 
sokkopingistä ja angry birdsia. Suosi-
tuimmiksi lajeiksi leiriläisten keskuu-
dessa nousivat sokkopingis ja pyörä-
tuolipelit. 
Vammaisurheilupäivä osoittautui mo-
nella leirillä yhdeksi leirin kohokoh-
dista.
– Lasten ja ohjaajien palauttees-
sa vammaisurheilupiste oli selkeästi 
Sporttileirin paras. Lapsista 73 pro-
senttia mainitsi vammaisurheilupis-
teen parhaaksi/yhdeksi parhaista, ker- 
too Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan 
Liikunnasta ja Urheilusta.

mattomana apuna oli myös vam-
maisurheilijavieraita sekä alueiden 
muita toimijoita.

”Jokainen voi liikkua 
omista lähtökohdistaan”
– Vammaisurheilupäivän ohjelma oli 
räätälöity kunkin leirin toiveiden mu-
kaisesti, joten käytännöt vaihtelivat 
hieman leirikohtaisesti. Osalla leireis-
tä päivään osallistui koko leiri, osalla 
taas vain valitut ryhmät. Ohjelman 
kesto vaihteli kahdesta tunnista aina 
Imatran kaksipäiväiseen, 10 tunnin 
vammaisurheilutapahtumaan, ker-
too Törrönen.
Sporttitori kuului jokaisen leirin oh-
jelmaan puhallustikan, tarkkuusboc-
cian ja vatsalautaslalomin myötä.  
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Monen leirin palautteesta 
nousi esiin myös positiivinen palaute 
vanhemmilta, joten asiasta on selke-
ästi keskusteltu myös kotona. Salon 
sporttisleiriläisten palautteessa eräs 
vanhemmista oli kirjoittanut: ”Lap-
set ymmärsivät, että jokainen voi liik-
kua omista lähtökohdistaan.” Voisiko 
kiertue enää parempaa palautetta 
saada?

Ei ihmeitä,  
vaan oikea tahtotila
VAU:n näkökulmasta kiertue sujui 
mallikkaasti: lapset olivat lajeista in-
noissaan ja alueet toivoivat yhteis-

työtä myös jatkossa. 
Vammaisurheiluun tu-
tustui suuri määrä leiri-
läisiä, ohjaajia, avustajia 
ja muuta leirihenkilökun-
taa, joten tältä osin ase-
tettu tavoite toteutui. 
Erityistä kiitosta saivat 
urheilijavieraat, jotka 
toivat vammaisurheilua 

konkreettisimmin esiin. Heitä 
toivottiin jatkossakin leireille esittele-
mään lajiaan.
– Ilahduttavasti leireille oli löytänyt 
myös aiempia kesiä enemmän eri-
tyistä tukea tarvitsevia lapsia, jotka 
oli pääsääntöisesti integroitu mu-
kaan ryhmiin. Sen sijaan vammais-
urheilupäivän yhteydessä järjestetty 

perhetapahtuma, jonka tarkoitukse-
na oli esitellä perheille leirin toimin-
taa ja madaltaa vammaisen lapsen 
kynnystä osallistua seuraavan ke-
sän leirille, keräsi ehkä jopa odotet-
tua vähemmän osallistujia. Jokainen 
paikalle löytänyt perhe oli kuitenkin 
myönteinen asia, vaikka osallistuja-
määrät eivät kovin suureksi kivun-
neetkaan, kiteytti Törrönen.
Nähtäväksi jää, miten kiertueen pit-
käntähtäimen tavoite inkluusiosta 
tulee tulevaisuudessa toteutumaan. 
Haaste on heitetty alueille ja toivot-
tavasti mahdollisimman moni tä-
hän tarttuisi. Toivottavasti kiertue toi 
esiin sen, ettei vammaisurheilun ot-
taminen mukaan vaadi ihmeitä, vaan 
lähinnä oikeaa tahtotilaa..

TEKSTI: TUOMAS TÖRRÖNEN
KUVA: NINA JAKONEN

Special Olympics 
-perheleiri sai
liikettä aikaan
Syyskuun lopulla Special Olympics 
-perheleiriläiset kokoontuivat Paju-
lahteen kokeilemaan erilaisia liikun-
tamuotoja ja tapaamaan toisiaan. 
Viikonlopun mittaisella leirillä liikkui 
seitsemän perhettä. 
– Tosi kiva leiriviikonloppu! Nyt täytyy 
kaikki tuttavaperheetkin pyytää ensi 
vuonna mukaan, sillä näillä leireillä 
on todella paljon annettavaa niin lii-
kunnallisesti kuin Special Olympics 
-toiminnan kannalta. ALPs-urheilijoil- 
ta saimme myös todella paljon vink-
kejä ja ideoita erilaisista tapahtumis-
ta ja eri lajeista, kertoi lappeenranta-
lainen Tiina Reijonen, joka osallistui 
perheleirille Inka-tyttärensä kanssa.
Perheleirin ohjelmasta vastasivat vii-
me vuotiseen tapaan Arcadan liikun-

too VAU:n nuorisotoiminnan suun-
nittelija Tuomas Törrönen.
Erityisesti perheet antoivat positiivis-
ta palautetta Arcadan opiskelijoille 
monipuolisesta ohjelmasta sekä ys-
tävällisestä ja keskustelevasta ottees-
ta perheitä kohtaan.
– Opiskelijat toimivat kummeina per-
heille ja he olivat olleet yhteydessä 
perheeseen jo edellisellä viikolla ky-
sellen hieman perheiden odotuksista 
leirillä, jatkaa Törrönen.
Lapset ja nuoret tuntuivat pitävän 
pyöräretkestä laavulle, uinnista sekä 
peleistä ja liikuntaleikeistä niin ulko-
na kuin sisähallissakin. Iloisin ilmein 
ja osin haikein mielinkin perheet 
suuntasivat viikonlopun päätteeksi 
kotimatkalle.

nanohjaajaopiskelijat Helsingistä. Li- 
säksi leirillä vierailivat Kehitysvam-
maisten tukiliiton Malike-toiminta-
välinevuokraamon miehet Antti Tu-
lasalo ja Erkka Ikonen Tampereelta 
ohjaamassa yhteistä pyöräretkeä lei- 
riläisille. Special Olympics -perhe-
koordinaattori Kaija Taipale jututti 
viikonlopun ajan leirille osallistunei-
ta perheitä.
– Palautteet leiristä olivat innosta-
via ja positiivisia. Jatkossa leirille 
toivottiin entistä enemmän perhei-
tä mukaan ja vanhemmille voisi olla 
hieman enemmän omaa ohjelmaa. 
Muutamat perheet, jotka olivat mu-
kana jo edellisenä vuonna, totesivat 
tämän vuoden leirin olleen vieläkin 
parempi kuin edellisenä vuonna, ker-
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AMANDA KOTAJA 
laji: ratakelaus
syntymäaika: 3.1.1995
asuinpaikka: Helsinki
luokitus: T54
valmentaja: Rauno Saunavaara
seura: Vampulan urheilijat
saavutukset:
1 x EM-kulta 100m
1 x EM-kulta 400m
1 x EM-pronssi 1500m
Paralympialaisten 4. (100m), 
6. (400m) ja 15. (800m)
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Vipanat liikkuvat

Tällä palstalla VAU:n nuorisotoimin-
nan suunnittelija Tuomas Törrönen 
vastaa perheiden liikuntaa ja  harras-
tamista koskeviin  kysymyksiin.
Lähetä kysymyksesi osoitteeseen tuo-
mas.torronen@vammaisurheilu.fi

Törrönen
vastaa

LIIKUNTAVINKKI

MISTÄ VOI HAKEA TALOUDELLISTA 
TUKEA VAMMAISTEN LASTEN 
KERHOTOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEEN?

Meillä VAU:ssa puhutaan lasten ja nuorten 
liikunnan ja urheilun Sporttiklubin alla pai-
kalliskerhoista Sporttiskerho-nimellä. Sport-
tiskerhot ovat vammaisille lapsille ja nuorille 
suunnattuja liikuntakerhoja, joko vertaisryh-
mälle tai ns. kaikille avoimelle ryhmälle, jo-
hon lapset, joilla on hyvin erilaisia diagnoose-
ja, voivat tulla liikkumaan.
Sporttiskerhojen käynnistämiseen ja kehit-
tämiseen jaetaan erillistä Sporttiskerhotukea 
max. 300 euroa/kerho, ja vuosittain kerho- 
tukea riittää noin 5–8 kerholle. Tukea voi ha-
kea vapaamuotoisella hakemuksella, jon- 
ka voi osoittaa VAU:n koulutuskoordinaattori 
Piia Korvelle (piia.korpi@vammaisurheilu.fi). 
Myönnetty tuki maksetaan tilitystä (lasku+ 
kuitit) vastaan kerralla sen vuoden aikana, jol-
loin tuki on myönnetty. Kotikunnasta, Lions-
yhdistykseltä yms. voi myös hakea paikallis-
kerhoon taloudellista tukea tai resurssitukea, 
kuten liikuntatiloja ja ohjaajia.

MINULLE ON MYÖNNETTY 
HENKILÖKOHTAINEN URHEILUSTIPENDI 
VAU:STA TÄNÄ VUONNA. TULEEKO 
MINUN KÄYTTÄÄ STIPENDI KOKONAAN 
TÄNÄ VUONNA VAI VOINKO SIIRTÄÄ 
OSAN RAHOISTA ENSI VUODELLE?
VAU myöntää vuosittain erilaisia stipendejä 
ansioituneille liikkujille ja urheilijoille. Mikäli 
sinulle on myönnetty tänä vuonna tukea, tu-
lee se myös käyttää tämän vuoden aikana ko-
konaisuudessaan.

Afrikan tähti
Lautapelinä tuttu Afrikan tähti toimii 
myös liikuntaleikkinä. Askartele kortit 
seuraavasti: 
- 50 x 100 rahan ”seteleitä”
- 10 x tyhjä, hevosenkenkä, rosvo, 
topaasi, safiiri ja rubiini -kortteja

Ennen leikkiä:
- Sovi pelaajien kanssa mikä on tähti-
tehtävä. Tähtikortin löytäneen ryhmän 
on suoritettava sovittu tähti-tehtävä 
ennen kuin voi palata lähtöpisteeseen 
ja voitto varmistuu. 
- Sovi minkä arvoisia timantit ovat.
- Jaa kortit ohjaajille (=kaupunki) seuraavasti: tyhjä, hevosenken-
kä, rosvo, topaasi, safiiri ja rubiini sekä seteleitä. Yhdellä ohjaajal-
la on myös Afrikan tähti -kortti.

Pelin kulku:
Afrikan tähteä voi pelata esimerkiksi liikuntasalissa. Kaupungit 
(=ohjaajat) levittäytyvät saliin. Pelaajat jaetaan ryhmiin. Ryh-
mät saavat mukaansa kaksi seteliä. Ryhmät kiertävät kaupunke-
ja, ostavat kortteja ja yrittävät löytää Afrikan tähden. Voittaja on 
ryhmä, joka ensimmäisenä löytää Afrikan tähden, ehtii suorittaa 
tähti-tehtävän ja palata lähtöpisteeseen ennen muita. Jos ryhmä 
löytää Afrikan tähden, se ilmoittaa löydöstä huutamalla ja ryh-
tyy suorittamaan tähti-tehtävää. Sinä aikana muilla on aikaa löy-
tää hevosenkenkä. He voivat vielä voittaa, jos löytävät hevosen-

kengän ja ehtivät palata alkupisteeseen ennen 
löytäjä-joukkuetta.

Jos ryhmä haluaa nostaa kaupungilta 
kortin (kortin katsominen), se maksaa 

100 rahaa. Jos ryhmän rahat on lop-
pu, kaupunki (=ohjaaja) määrää teh-
tävän (liikuntatehtävä tai esim. kivi-
paperi-sakset). Kortin saa vasta, kun 
tehtävä on suoritettu tai tehtävässä 

onnistuttu. Korteista saa sovitun sum-
man. Rosvo vie kaikki ryhmän rahat. 

TEKSTI: ANNIINA LATIKKA
KUVAT: ERKKI HÄMÄLÄINEN

Liikuntavin-
kin antaja Anniina 

Latikka on toiminut 
Nuori toimija -koulutuk-
sen jälkeen ohjaajana ja 

apukouluttajan VAU:n 
nuorisotapah-

tumissa. 
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Lyhyesti

Neljän lajin 
lajikokeiluleiri 
Peurungassa

Soveltavan liikunnan osaamis- ja 
resurssikeskushankkeen loppuseminaari 
Pajulahdessa 11.12.

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
sOssOsOsO aaOOsOsOsssOsasaa

kkkehkkekeeh

TEEMA

Valmentajan 

valmennustyylillä 

on väliä

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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2 www.vammaisurheilu.fi • 6,90 €

Vammaisurheilu saa oman postimerkkiarkin
Välineet.fi-verkkopalvelu  laajenee entisestään

TEEMA

Raha ja 
resurssit

Soveltavan liikunnan osaamis- ja re-
surssikeskushankkeen loppuseminaa-
ri järjestetään tiistaina 11. joulukuu-
ta 2012 klo 9.00–14.30 Liikuntakeskus 
Pajulahdessa, Nastolassa.

Soveltavan liikunnan osaamis- ja re-
surssikeskushanke oli Euroopan alue-
kehitysrahaston osittain rahoittama 
projekti, joka tuki Liikuntakeskus Pa-
julahden kasvua ja kehitystä saavu-
tettavuuden ja esteettömyyden tiellä.

Hinta: 20 euroa/hlö, sis. kahvit, lou-
naan ja seminaarimateriaalin.

Ilmoittautumiset 28.11. mennessä ja 
lisätiedot: Osku Kuutamo, osku.kuu-
tamo@pajulahti.com, puh. 044 7755 
348 ja Virpi Remahl, virpi.remahl@pa-
julahti.com, puh. 044 7755 350.
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Alustava ohjelma
09.00  Kahvit
09.15  Avaus, auditorio: puheenjohtajana opetus- ja kulttuuriministeriön 
 liikuntayksikön suunnittelija Kari Koivumäki OKM ja kunnanjohtaja  
 Pauli Syyrakki, Nastolan kunta.
09.30  Esteettömyys liikunnan koulutuskeskuksissa: Aija Saari, VAU
10.00  Soveltava liikunta osana palveluita urheiluopistossa: rehtori Lasse 
 Mikkelsson
10.20  Projektin esittely, tavoitteet: Osku Kuutamo
10.40  Asiakasnäkökulma: Mitä projekti on merkinnyt käytännössä mi- 
 nulle? Riikka Pyykkönen, Phsotey apuvälinetekniikka; Petra Luttinen, 
 Phsotey, kuontoutusohjaaja; Matti Ylöstalo, välinevuokraaja; Henry 
 Manni, Pajulahden opiskelija; Jukka Riikonen, liikuntaryhmäläinen;  
 Sari Ranta, Kyamk, oppilaitosyhteistyökumppani
11.30  Päivällinen
12.30  Projektin keskeiset tulokset pähkinänkuoressa: Virpi Remahl ja Osku  
 Kuutamo
13.00  Visiointia – Miten liikunnan koulutuskeskukset kehittyvät  tulevaisuu- 
 dessa ottaen huomioon kaikenlaiset liikkujat? ylitarkastaja Kirsti Laine,  
 OKM
13.30  Keskustelua soveltavan liikunnan palveluista, liikunnan koulutuksesta  
 ja niiden saatavuudesta, apuvälinetoiminnasta ja vammaisurheilusta
13.45  Hankkeen ja seminaarin yhteenveto: Kari Koivumäki, OKM

VAU järjestää pyörätuolilajien kokei-
luleirin 7.–9. joulukuuta 2012 Kyl-
pylä ja Kuntoutus Peurungassa Lau-
kaassa. Leiri alkaa perjantaina 7.12. 

klo 16.00 ja päättyy sunnuntaina 
9.12. lounaaseen n. klo 13.00.

Leiri on tarkoitettu pyörätuolia käyt-
täville henkilöille. Kokeiltavina lajeina 
ovat sulkapallo, pyörätuolirugby, pöy-
tätennis ja miekkailu. Lajien opettajina 
ja ohjaajina toimivat lajien harrastajat ja 
valmentajat.

Leirin hinta: 90 euroa/osallistuja, sis. 
ohjatut lajit, majoituksen, ruokailut ja 
kylpylän käytön vapaa-aikana. Tarkem-
pi ohjelma löytyy osoitteesta www.
vammaisurheilu.fi/fin/tapahtumia.

Ilmoittautumiset 9.11. mennessä ja li-
sätiedot: Tiina Siivonen, puh. 040 833 
4869, tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi
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Urheiluopistot ovat pudonneet 
kelkasta esteettömyydessä
Suurimmassa osassa liikunnan koulutuskeskuksista, ei ole riittävää tietoa 
esteettömyydestä, selviää Suomen Vammaisurheilu ja  -liikunta VAU ry:n 
tekemästä sektoritutkimuksesta.

Suomessa on 11 valtakunnallista ja kol-
me alueellista liikunnan koulutuskes-
kusta, joista suurinta osaa kutsutaan 
urheiluopistoiksi. Ne toimivat liikunta-
alan oppilaitoksina, kouluttajina, val-
mennuskeskuksina ja koko kansalle 
suunnattuina kunto- ja terveysliikun-
nan keskuksina. Pääosa koulutuskes-
kusten rahoituksesta tulee opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä.
– Opistojen johdon tieto esteettö-
myydestä perustuu opiskelijoiden 
esteettömyysarviointeihin, kävely-
kierrostyyppisiin katselmuksiin, sa-
tunnaisiin keskusteluihin asiakkai-
den kanssa tai myyntipalvelusta ja 
erityisliikunnan opettajilta saatuun 
informaatioon. Näin saatu tieto ei 
anna oikeaa kuvaa opiston johdolle 
tai rakennushankkeita rahoittavalle 
opetus- ja kulttuuriministeriölle, sa-
noo tutkimuksen tehnyt VAU:n toi-
mialapäällikkö Aija Saari.
Liikunnan koulutuskeskusten esteet-
tömyyskartoitusten tarve -tutkimuk-

sen tavoitteena oli selvittää näke-
myksiä esteettömyydestä ja tarvetta 
opistojen rakennettujen tilojen es-
teettömyyskartoitukseen. Tutkimus-
raportti perustuu 14 liikunnan koulu-
tuskeskuksen rehtoreille tai johdolle 
tehtyihin haastatteluihin ja opistojen 
verkkopalveluihin.

Suosituksena 
yhteismitalliset 
esteettömyyskartoitukset

Tutkimuksen perusteella suositel-
laan, että opistoilla toteutettaisiin 
yhteismitalliset esteettömyyskartoi-
tukset. Esteettömyydessä pisimmälle 
ehtineet opistot voisivat toimia opis-
toverkoston konsultteina.
– Esteettömyyskartoittajan tulee olla 
koulutettu, menetelmän objektiivi-
nen ja kartoittajalla saisi mielellään 
olla ymmärrystä vammaisurheilulaji-
en erityispiirteistä, Saari toteaa.
Hän ohjeistaa ajattelemaan esteettö-

myyttä laajasti ymmärtämisen, liik-
kumisen, näkemisen ja kuulemisen 
näkökulmista.
– Kyse ei ole pelkästään pyörätuolia 
käyttävistä urheilijoista, vaan myös 
ohjaajista, valmentajista ja perheistä, 
jotka osallistuvat terveysliikuntaryh-
miin, valmennuskursseille ja virkistys-
toimintaan. Etenkään aistiympäristön, 
eli näön ja kuulon esteettömyysseik-
koja ei tunnisteta. Lisäksi terve järki ja 
toiminnallisuus unohtuvat liian usein. 
Esimerkiksi hyvät ja selkeät opasteet 
helpottaisivat kaikkien asiakkaiden 
liikkumista.
Saari mainitsee positiivisiksi esimer-
keiksi Pajulahden, Kuortaneen, Lapin 
ja Kisakallion opistot.
– Eivät nekään ole täydellisiä, mutta 
niissä näkyy yritys esteettömyyteen, 
ja niissä liikkuu vammaisurheilijoita 
monenlaisissa rooleissa..

Lisätiedot

VAU, toimialapäällikkö Aija Saari,

puh. 040 506 4208

aija.saari@vammaisurheilu.fi

Liikunnan koulutuskeskusten esteettö-
myyskartoitusten tarve -tutkimusraportin 
on koostanut VAU:n nuoriso- ja koulutus-
alan toimialapäällikkö Aija Saari. Tutkimus 
on osa opetus- ja kulttuuriministeriön ra-
hoittamaa sektoritutkimusta, jossa lisäksi 
kootaan lajikohtaista esteettömyystietoa 
vammaisurheilusta. 

Tutkimusraportti kokonaisuudessaan: 
www.vammaisurheilu.fi/fin/vau/esteeton-
ta_liikuntaa

TEKSTI: AIJA SAARI, LAURI JAAKKOLA
KUVA: LAURI JAAKKOLA

Kuortaneen Urheiluopisto kuuluu tutkimuksen mukaan esteettömyyden kannalta 

paraimpiin koulutuskeskuksiin.
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Lattialla on väliä 
myös vammais-
urheilussa

TEKSTI JA KUVAT: 
LAURI JAAKKOLA

Viime vuosikymmenen lopulla ope-
tus- ja kulttuuriministeriö ja urheilun 
lajiliitot teettivät tutkimuksen, jos-
sa käytiin läpi sisäliikuntatilojen lat-
tioiden ominaisuuksia. Tutkimuksen 
pohjalta koottiin Rakennustiedon 
RT-ohjekortti numero 84-10958, eli 
Sisäliikuntatilojen lattiat (2009).
Vammaisurheilulajit eivät kuitenkaan 
olleet mukana lattiamateriaalien omi-
naisuuksia koskevassa kyselyssä, ja 
niinpä asiaa lähdettiin selvittämään 
vammaisurheilulajien osalta jälkikä-
teen.
Vammaisurheilun lattiaselvitys on osa 
OKM:n rahoittamaa laajempaa sek-
toritutkimusta, jossa kartoitetaan lii-
kunnan koulutuskeskusten (urheilu-
opistojen) esteettömyysongelmia ja 
laaditaan liikuntapaikkakohtaiset es-
teettömyyden arviointikriteerit vam-
maisurheilulajien näkökulmasta. Ra-
portti valmistuu vuodenvaihteeseen 
mennessä. Tutkimuksen perusteella 
on mahdollista toteuttaa kaikkien 14 

koulutuskeskuksen esteettömyyskar-
toitukset.
VAU:n teettämä lattiakysely lähetet-
tiin näkövammaisille suunnatun maa-
lipallon ja liikuntavammaisille suun-
natun pyörätuolirugbyn valmentajille 
ja heidän kauttaan pelaajille. Kahdek-
san pelaajaa oli arvioimassa omien la-
jiensa osalta lattiamateriaalien omi-
naisuuksia ja niiden merkitystä.
Pyörätuolirugbyssa lattian joustolla 
on suuri merkitys. Lattioiden jousto-
tapoja on erilaisia. Pistejoustava ur-
heilulattia on sellainen, jossa kuorma 
– esim. pyörätuolirugbyn pelituoli pe-
laajineen – aiheuttaa painauman vain 
pienelle alueelle kohdistuspisteen 
ympärillä. Tällaiset lattiat ovat mate-
riaaliltaan muovimattoa tai massaa, 
ja niitä käytetään erityisesti salibandy-
halleissa.
– Pistejoustava lattia on pyörätuoli-
rugbyssa erittäin huono, koska tuoli-
en kapeat renkaat uppoavat lattiaan 
ja se tekee kelaamisen raskaaksi, to-

teaa vammaisurheilulajien lattiaky-
selyn tehnyt apuvälineneuvoja Juk-
ka Parviainen – pyörätuolirugbyn 
pelaaja itsekin.
Pyörätuolilajeihin paras vaihtoehto 
on aluejoustava lattia. Siinä kuorma 
aiheuttaa painauman suhteellisen 
laajalle alueelle kohdistuspisteen ym-
pärillä. Tuntuma lattiaan on jämäkkä 
ja kelaaminen sujuu kevyemmin kuin 
pistejoustavalla lattialla. Aluejousta-
vien lattioiden materiaali on yleensä 
puu, useimmin lattiat ovat parkettia.
Maalipallossa jouston merkitys ei ole 
yhtä suuri kuin pyörätuolirugbyssa, 
mutta siinäkin joustavuudesta on 
etua, koska se pehmentää lukemat-
tomia kertoja ottelun aikana tapah-
tuvia maahan heittäytymisiä. Toisaal-
ta pomppuheittojen heittäminen on 
pistejoustavalla lattialla hankalaa, 
koska isku vaimentuu huomattavasti.

Sisäliikuntahallin lattia, joka on materiaa-
liltaan omiaan salibandyn pelaamiseen, on 
usein huonoin mahdollinen vaihtoehto vam-
maisurheilulajeille. Vammaisurheilun lattia-
selvitys nostaa esiin myös vammaisurheilula-
jien tarpeet lattiavalinnoissa.

Keskuspuiston ammattiopiston Arlan 

toimipaikan liikuntasalin Taraflex-lat-

tia on maalipalloilijoiden mieleen.
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Olkapäävammat 
vähenivät hallia 
vaihtamalla

Kitkalla on suuri merkitys niin maali-
pallossa kuin pyörätuolirugbyssakin. 
Maalipallossa pelaajien olisi tärke-
ää kyetä heittäytyessään liukumaan 
kentän pintaa pitkin, mikä on runsas-
kitkaisella lattialla vaikeaa. Lontoon 
paralympialaisissa lattia oli erityisen 
kitkainen, ja se kirvoitti suomalaisil-
ta ennakkoon kitkeriä kommentteja.
– Siinä ei pysty liukumaan. Maa-
leja tulee varmaankin enemmän, 
Suomen miesten ja naisten maa-
joukkuevalmentaja Timo Laitinen 
manasi ennen turnauksen alkua. 
Maaleja kuitenkin syntyi ihan nor-
maaliin malliin ja Suomen miesten 
joukkue palasi kotimaahan kultami-
talit kaulassaan.
Pyörätuolirugbyssa – ja yhtä lailla 
myös esim. pyörätuolikoripallossa – 
kova kitka on ongelmallinen, koska 

kääntyminen on raskasta ja rasittaa 
erityisesti olkapäitä.
– Pelaajien olkapäävammat ovat mer-
kittävästi vähentyneet, kun harjoi-
tukset on siirretty halleihin, joissa on 
aluejoustava puulattia, Parviainen sa-
noo.
Näkövammaisille liikkujille on tär-
keää, että lattia ei ole liian kiiltävä ja 
heijastava. Tosin itse maalipallo-otte-
lun aikana heijastuksilla ei ole merki-
tystä, sillä pelaajat käyttävät läpinä-
kymättömiä laseja. Sisäliikuntatilojen 
lattioita käsittelevän RT-ohjekortin 
mukaisesti lattian peilikiilto saa olla 
mattapintaisissa lattioissa 30 pro-
senttia ja lakatuissa lattioissa 45 pro-
senttia.
Pyörätuolirugbyssa ja maalipallossa 
teipataan rajaviivoja, ja siten lattian 
tulee kestää teippausten aiheutta-
mat puhdistus-, hoito- ja desinfioi-
mistoimenpiteet. Pyörätuolirugbyssa 
käytetään myös pihkaa kelausvan-
teissa pidon parantamiseksi, ja näin 

ollen lattiaa joudutaan puhdista-
maan desinfiointiaineella. Vastaavaa 
pihkaa käytetään myös käsipallossa.
Pyörätuolilajeissa paras lattiamate- 
riaali on aluejoustava puulattia, esi-
merkkinä Espoon Leppävaaran lii-
kuntahallin kanadalainen vaahtera-
parketti. 
Maalipallon pelaajat arvioivat Espoos-
sa sijaitsevan Keskuspuiston ammat-
tiopiston Arlan toimipaikan Taraflex-
lattian erittäin hyväksi, ja Invalidiliiton 
Käpylän kuntoutuskeskuksen parket-
tilattia Helsingissä todettiin lähes yhtä 
hyväksi vaihtoehdoksi.
– Aluejoustava puulattia on lähes 
kaikille lajeille toimiva vaihtoehto, 
mutta se ei välttämättä ole halvin, 
joten kompromisseja tarvitaan. Huo-
noin ratkaisu on säästää lattian korja-
uksessa ja paikata vaurioitunut salin 
pinta päälle vedetyllä toisella muovi-
matolla, Parviainen toteaa..

Mallikuvat RT-ohjekortista 84-10958.

Synapsian parketti Hel-

singissä on hyvä alusta 

sekä pyörätuolirugbylle 

että maalipallolle.

Pistejoustava lattia.

Aluejoustava lattia.
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TEKSTI JA KUVAT: AIJA SAARI, JUKKA PARVIAINEN

Urheilutilojen esteettömyyden 
kartoittaminen vaatii koulutusta

”Esteettömyyskartoitus on jotakin ihan muuta kuin 
kävelykierros tai esteettömyyskatselmus”, näin opit-
tiin VAU:n järjestämässä esteettömyyskartoittajakou-
lutuksessa. Esteettömyys ei ole mielipide tai ”musta 
tuntuu” -juttu, vaan yhteinen sopimusasia, joka perus-
tuu määräyksiin ja ohjeisiin. 

– Katselen oviaukkoja ja kontrasteja 
ihan uusin silmin, kertoo esteettö-
myyskartoittajakoulutukseen osallis-
tunut Jukka Parviainen.
Parviainen pyörittää siviilityönään 
VAU:n Helsingin toimistosta käsin 
Soveltavan liikunnan apuvälinetoi-
mintaa (SOLIA). Hän tunnustaa, että 
tähän asti on tullut ajateltua esteet-
tömyyttä vain pyörätuolilla liikkuvan 
näkökulmasta. 
– Lisäksi urheilijana on tottunut vaan 

pärjäämään. Nyt osaan mitata luis-
kan kaltevuutta ja valaistusta sekä 
miettiä opasteiden toimivuutta ja 
painikkeiden sijoittelua. 
Kurssin pääkouluttajana toimi arkki-
tehti Niina Kilpelä, joka on myös ol-
lut kehittämässä ESKEH-kartoitusme-
netelmää. 
– ESKEH-menetelmä antaa hyvä poh-
jan esteettömyyden eri osa-alueiden 
tarkasteluun. Koulutuksen avulla opi- 
taan tarkastelemaan ympäristöä mit-

Markku Poikela (oik.), Henry 

Manni ja Harri Lindblom kokei-

levat laiturin kantavuutta.

 Liikunta- ja urheiluympäristöihin 

painottuvaan esteettömyyskartoitta-

jakoulutukseen liittyi myös urheilun 

ja liikunnan apuvälineisiin tutustumi-

nen. Antti Rusi kokeilemassa nojapyö-

rää Osku Kuutamon opastuksella.

TEKSTI: AIJA SAARI
KUVAT: JUKKA PARVIAINEN, AIJA SAARI
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taamalla ja arvioimalla. Näin saadaan 
mahdollisimman yhteismitallista ja 
luotettavaa kartoitustietoa, painot-
taa Kilpelä.      

Monipuolinen ja 
käytännönläheinen 
koulutus

Kilpelä kehuu kurssilaisten innostus-
ta ja motivaatiota. Osallistujat puoles-
taan kehuvat 8-päiväisen koulutuksen 
monipuolisuutta, hyviä luennoitsijoi-
ta sekä teorian ja käytännön limitty-
mistä toisiinsa. Vaikeasti hahmotetta-
vat asiat konkretisoituvat käytännön 
kartoitusharjoituksissa. Harjoituksia 
varten kurssilaiset jaettiin ryhmiin, 
joissa erilaisista taustoista on vain 
hyötyä. Osallistujissa on sekä kiin-
teistöpuolen ammattilaisia että enti-
siä vammaisurheilijoita. 
– Omakohtaisesta vammaisurheilu-
taustasta on hyötyä erityisesti urhei-
lu- ja liikuntapaikkojen lajikohtaisen 
esteettömyyssisällön tarkastelussa. 
Toisaalta rakennuspuolen ammat-
tilaisilla tekniikka voi olla hallussa, 
mutta heiltä puuttuu ymmärrys vam-
maisurheilusta. Molempia tarvitaan 
ja siksi tämä porukka on tosi hyvä. 
Enää puuttuu vain kartoitusrutiini, ja 
sehän syntyy vain käytännön kartoi-
tuksia tekemällä, toteaa Kilpelä. 
Elo-lokakuussa järjestetty liikunta- ja 
urheiluympäristöihin painottuva es-
teettömyyskartoittajan peruskurssi 
on ensimmäinen laatuaan. Koulutuk-

sen tavoitteena on kouluttaa hen-
kilöitä, jotka osaavat tuottaa luotet-
tavaa kartoitustietoa rakennetun 
liikunta- ja urheiluympäristön es-
teettömyydestä.  Kartoittajat saavat 
todistuksensa 15. lokakuuta 2012 
Helsingissä. Koulutuksen järjestävät 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry ja Liikuntakeskus Pajulahti yh-
teistyössä Kynnys ry:n ja Invalidiliiton 
kanssa..

ESKEH-projekti

Invalidiliiton ESKEH-projekti 
(2007–2009) kehitti rakenne-
tun ympäristön esteettömyy-
den kartoitusmenetelmän, jo- 
hon kuuluvat kartoituslomak-
keet ja -kriteerit sekä opas kar-
toituksen suorittamiseen. Tarve 
yhtenäiselle esteettömyyden kar- 
toitusmenetelmälle havaittiin 
vuonna 2006, jolloin huomat-
tiin, että Suomessa oli noin pa-
rikymmentä erilaista esteet-
tömyyskartoituslomaketta ja 
kartoituksia tehtiin eri tavoilla, 
erilaisin kriteerein ja vaihtele-
vin tuloksin. Oli tarve luoda ob-
jektiivinen ja yhteismitallinen 
sekä yleisesti hyväksytty mene-
telmä.

Lisätiedot
www.esteeton.fi 

(-> Esteettömyysprojektit)

Jukka Parviainen ja Ilona Björklund käyt-

tävät sormien väliä mittana. Oliko yksi 

sormien väli kyy vai vaaksa?

Jukka Parviainen näytti muille 

kurssilaisille urheilun apuvälinei-

den erityispiirteitä esteettömyy-

dessä. Ohjeiden mukaan tehty 

ulko-ovi oli liian kapea pelituolin 

kuljettamiseen halliin.
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KuntoillenTEKSTI JA KUVAT: ANNA TERVAHARTIALA

Tunne tekee liikkeestä tanssin.

Pyörätuolitanssin 
pyörteissä
Suomen Pyörätuolitanssi-
liiton perustajapariskun-
ta Stig Tarvonen ja Pir-
jo Malmberg-Tarvonen, 
eivät koskaan tietoisesti 
etsineet tanssiharrastus-
ta. Tanssi löysi heidät. 
Musiikin ja liikkeen viemä virta on 
kannatellut pariskuntaa niin kansain-
välisissä arvokisoissa ja konferens-
seissa, kuin kotimaisissa kisoissa, har-
joituksissa, koulutuksissa ja leireillä.
– Kilpatanssi on kuin huume! Pyörä-
tuolilla liikkuva Stig nauraa Pirjon yh-
tyessä intoon.
– Kun vetimet ja kimalteet ovat pääl-
lä, niin kyllä tanssi vain on kaunista.
Pariskunta aloitti tanssiharrastuksen-
sa 1990-luvun loppupuolella pyörä-
tuolitanssin ollessa Suomessa vielä 
lapsen kengissä. Nykyään aktiivihar-
rastajien lukumäärän lähentelee 130 
ja toiminta on laajentunut niin, että 
Stigille ja Pirjolle tuskin jää aikaa 
omille harjoituksilleen. 
– Lajina pyörätuolitanssi on pieni 
ja kapea, mutta tanssin maailma on 
valtava ja laaja, Pirjo kuvailee tanssin 
tuomia mahdollisuuksia.

”Ihminen on kaunis, kun 
hän tanssii”
Pyörätuolitanssi pitää sisällään laajan 
tanssipaletin. Tanssia voi niin vakio-
tansseja kuin vauhdikkaita lattareita. 
Parketilla nähdään kaikkia tyypillisiä 
kilpalajeja aina hitaasta englantilai-
sesta valssista tangoon ja foxtrottiin. 
Samba, rumba, polkat ja masurkat 
ovat kaikki pyörätuolillakin tanssitta-
via tansseja. 
Kilpatansseissa suurin haaste on itsen-
sä esille tuominen. Tekniikka löytyy 
kärsivällisen ja säännöllisen harjoitte-
lun avulla, mutta liikkeen tekeminen 
tanssiksi onnistuu vain omien vah-
vuuksien avulla.
– Kuvion ollessa selkärangassa jää 

tanssijalle aikaa tehdä liikkees-
tä tanssi, Stig luonnehtii har-
joitusten ja esiintymisen välistä 
suhdetta.
– Tuolin liikuttaminen, ja niin 
sanottu lentoon saaminen, vaa-
tii oman tekniikkansa, joka selvi-
ää pitkäjänteisen harjoittelun kaut- 
ta.
Tanssijan suurin anti on esteettömyy-
den kääntäminen esteettisyydeksi. 
– Ihminen on kaunis, kun hän tanssii, 
Pirjo lainaa Aira Samulinia.  

Duo, combi ja single
Pyörätuolitanssia tanssitaan useissa 
eri sarjoissa, joista yleisimmät ovat 
kahden pyörätuolilla liikkuvan parin 
duo, pystytanssijan ja pyörätuolitans-
sijan combi ja yksittäisen tanssijan 
single. Kilpailuissa pyörätuolitanssi-
jat luokitellaan ylävartalon toimin-
takyvyn mukaan kahteen luokkaan, 
jotka arvioidaan omina ryhminään.
Pyörätuolitanssi on välinelaji, johon 
soveltuu parhaiten aktiivikäyttötuo-
li, jolla on mahdollisimman kevyt 
ja helppo liikkua. Sähkökäyttöisen 
pyörätuolin ohjausmekanismin tulisi 
olla mahdollisimman näpäkkä. Tans-

silattiana paras on mahdollisimman 
tasainen puu- tai puuparkettilattia. 
Tanssijalta itseltään vaaditaan ennen 
kaikkea keskittymiskykyä ja jonkin-
laista rytmitajua.  
Stig ja Pirjo painottavat ruohonjuu-
ritason valmennuksen tärkeyttä lajin 
kehityksen mahdollistajana.
– Tanssi ei ole ainoastaan fyysinen 
harjoitus, vaan vaatii myös psyykkis-
tä läsnäoloa. Tanssin riemu ja tunne 
eivät ole vain liikkeessä ja harjoituk-
sissa, vaan pikemminkin yhdessä te-
kemisen ilossa.
Pyörätuolitanssi ei ajatusmaailmal-
taan eroa pystytansseista – tärkein-
tä on tanssia ihmisen, ei pyörätuolin 
kanssa..

Näppäile nettiin

Suomen pyörätuolitanssiliitto ry

www.pyoratuolitanssi.fi

Uudenmaan pyörätuolitanssijat ry

www.up-ry.fi

Pirjo Malmberg-Tarvonen ja Stig Tarvonen.
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Kuntoillen TEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA

Kauhajoen Kesäliikuntapäivässä 
iloittiin mahdollisuudesta 
harrastaa vertaisporukassa

Sateinen lauantaiaamu-
päivä Kauhajoella on 
melko kaukana miljoona-
kaupunki Lontoon lois-
teesta. Silti molemmissa 
tapahtumissa – paralym-
pialaisissa ja VAU:n Ke-
säliikuntapäivässä – on 
pohjimmiltaan kysymys 
samasta asiasta. Siitä, 
että meillä jokaisella on 
oikeus liikkua ja nauttia 
liikkumisesta, ikään, su-
kupuoleen, ihonväriin tai 
vammaan katsomatta.

Alkusyksyn sadekeli vei Kesäliikun-
tapäivän sisätiloihin Kauhajoen uu-
tuuttaan tuoksuvaan koulukeskuk-
seen. Harmillista, että ulkoliikunnan 
ilot jäivät kokematta, mutta toisaalta 
isossa liikuntasalissa kaikki aktivitee-
tit tarkkuusbocciasta sulkapalloon ja 
tasapainoradasta pyöräilyn apuväli-
nekokeiluihin olivat osallistujien ta-
voitettavissa samassa tilassa.
Zumbaa oli päivän aikana mahdollis-
ta kokeilla useampaan kertaan, niin 
istuen kuin seisaaltaan. Kuten toi-
nenkin vieraskieliseltä kalskahtava 
kansansuosikki boccia, myös zumba 
veti hyvin väkeä.
– Zumbaaminen oli hauskaa, mut-
ta äkkiseltään tuntui, että siinä tu-
lee aika hiki. Se oli rivakkaa menoa 
sinne tänne, siihen täytyy totutella, 
Suvi Huhtamaa Vaasan Seudun In-
valideista naurahti.
Huhtamaa kertoi harrastavansa lii-
kuntaa melko paljon, mutta harras-

taminen painottuu itsenäiseen lii-
kuntaan, kuten uintiin, pyöräilyyn ja 
kävelyyn. Zumban kaltaista ryhmä-
liikuntaa hän harrastaisi mielellään 
enemmänkin, kunhan pääsisi saman-
laiseen vertaisryhmään kuin nyt Ke-
säliikuntapäivässä.
– Se olisi mukavaa, jos voisi olla tällai-
sessa porukassa, jossa ei tarvitse aja-
tella, että on… kun vähän kaikilla on 
jotain vaivoja, niin ollaan tasavertai-
sia, Huhtamaa sanoi.
Kesäliikuntapäivää edeltävänä päivä-
nä Kauhajoella järjestettiin Paikallista 
toimintaa! -seminaari ja Kesäliikunta-
päivän päätteeksi lasten ja nuorten 
Sporttiklubi-kerhon starttikoulutus 
ohjaajille..

Boccia on Etelä-Pohjanmaalla 

suursuosiossa.

Zumba onnistui Kesäliikuntapäivässä niin istuen kuin pystyssäkin.
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TEKSTI JA KUVAT: ANNA TERVAHARTIALA

Tilaa Esteetön luontoliikunta -kirja

Esteetön luontoliikunta -kirja esittelee esteettömän luontoympäristön ratkaisuja, jotka hyödyttävät 
meitä kaikkia. Kirja keskittyy rakennetun luontoliikkumisympäristön toimivaan mitoitukseen, käyttö-
mukavuuteen ja -turvallisuuteen. Runsaasti kuvitettu opas antaa virikkeitä ja malleja luontoliikkumis-
ympäristöjen kehittämiseen. Päämääränä on toimintaa tukevan ympäristön suunnittelu, rakentami-
nen, ylläpito ja kehittäminen. Kirja on suunnattu päättäjille, suunnittelijoille, rakentajille, toiminnan 
järjestäjille ja ylläpitäjille sekä esteetöntä liikkumisympäristöä tarvitseville.
Hinta: 26 euroa + toimituskulut.
Tilaukset: VAU, toimisto@vammaisurheilu.fi, puh. (09) 4257 9824.

Löydä 
Nuuksio

Punaruskea sora rapisee pyörätuolin 
ja kenkien alla uuden esteettömän 
metsäreitin kannatellessa testikäyt-
täjiä. Vuonna 2009 aloitetun Löydä 
Nuuksio -hankkeen myötä rakennet-
tu esteetön polkuprojekti lähente-
lee loppuaan. Reitti on raivattu, sora 
tasoitettu ja näköalatasanne raken-
nettu. Syksyn aikana polku saa vielä 
loppuviimeistelynsä, kunnes tie ava-
taan virallisesti luontokeskus Haltian 
kanssa kevään 2013 sulien aikana.
Esteetön reitti alkaa rakenteilla olevan 
Suomen luontokeskus Haltian vieres-
sä olevan mäen huipulta Solvallan ur-
heiluareenan kupeesta. Reitti on pi-
simmillään reilun kahden kilometrin 
mittainen ja koostuu soratiestä, joka 
kulkee metsän halki Nuuksion Pitkä-
järven ylle avautuvalle näköalapai-
kalle saakka. 
Nuuksiossa työskentelevä Metsähal-
lituksen puistonhoitaja Antti Rai-
ta on vastannut esteettömän reitin 
suunnittelusta. Työ on ollut haasta-
vaa, sillä aikaisempaa kokemusta ei 
esteettömän liikunnan tiimoilta ollut. 

Metsähallitus on tehnyt tiivistä työtä 
mm. Helsingin kaupungin, Suomen 
Ladun ja VAU:n kanssa, jotta polun 
esteettömyys on saatu varmistettua 
mahdollisimman monesta näkökul-
masta. Työtä riittää.
– Esteettömyyttä on kehitetty ja ke-
hitetään, Raita kommentoi viitaten 
Nuuksion kansallispuiston esteettö-
mien liikuntamahdollisuuksien lisää-
miseen.
– Suunnitelmat ovat muuttuneet käy-
tännön kokeilujen kautta ja palaute 
on edelleen tervetullutta.

Pois betoniviidakosta
Polku tulee sisältämään kattavia opas-
teita, joissa käy ilmi esimerkiksi nou-
sujen kaltevuusasteet. Reitti on luoki-
teltu vaativaksi esteettömäksi reitiksi 
ja pyörätuolilla liikkuvia kehotetaan 
liikkumaan polulla avustajan kans-
sa. Vaativiin mäkiin on rakennettu le-
vähdystasanne kuuden metrin välein 
ja kääntö ja lepopaikat reunustavat 
yksisuuntaiseksi tarkoitettua polkua. 
Pyrkimyksenä on kuitenkin ollut säi-
lyttää luonto mahdollisimman lähel-
lä kulkijaa. Kiviä voi polulta poistu-
matta koskea ja marjoja tien viereltä 
poimia. 
Pyörätuolilla liikkuva Seppo Koivis-
to kelaa soratietä vauhdilla. Eteen 
liitettävä tukipyörä helpottaa itse-
näistä liikkumista, mutta reitti on 
suunniteltu kaikenlaisille liikkujille.
– Esteettömyys ei ole keneltäkään 

pois, Raita toteaa pohtiessaan eri liik-
kujien tarpeiden yhteensovittamista 
saman reitin varrelle. 
Näköalapaikalta aukeaa komea mai-
sema järven yli takana levittyvään 
metsään.
– On tärkeää, että pääsee pois beto-
niviidakosta ja asfaltin keskeltä, Koi-
visto kertoo pohtiessaan esteettö-
män metsäreitin merkitystä.
– Polulle kannattaa suunnata, vaikkei 
olisi aikaisemminkaan pääkaupunki-
seudun metsissä samonnut, kannus-
taa Koivisto.
Nuuksion kävijämäärä lähentelee 200 
000 vierailijaa vuodessa ja luvun odo-
tetaan kasvavan entisestään keväällä 
avautuvan luontokeskuksen myötä. 
Haltia tulee tarjoamaan vierailijoil-
le tieto Suomen luonnosta, lähialu-
eiden luonnonsuojelukohteista ja 
-puistoista, sekä vaihtuvia näyttelyi-
tä. Vaikka Löydä Nuuksio -hanke lä-
hentelee loppuaan, eivät kunnostus-
työt, ylläpito ja ideointi pääty yhteen 
projektiin.  
Nuuksion kansallispuiston 4500 heh-
taarissa riittää löytämistä. Karttaku-
va muuttuu ja kehittyy, tehden tilaa 
entistä esteettömämmille luontoelä-
myksille..

Näppäile nettiin

Ajantasaiset tiedot kansallispuistojen ja 

muiden Metsähallituksen retkikohteiden 

palveluista löytyvät osoitteesta www.luon-

toon.fi.

Pyrkimyksenä on ollut säilyttää 

luonto mahdollisimman lähellä 

kulkijaa. Kiviä voi polulta pois-

tumatta koskea ja marjoja tien 

viereltä poimia.
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Sisäpalloilulajeihin so-
veltuvia pelituoleja 
on Soveltavan liikun-
nan apuvälinetoiminta 
SOLIA:n välinevalikoi-
missa muutamia erilai-
sia. Valikoimasta löytyy 
pyörätuolirugbytuoleja ja 
-koripallotuoleja.

Yksittäiset vuokraajat vuokraavat 
SOLIA:n pelituoleja lajikokeiluihin. 
SOLIA:n tuoleja käytetään myös erilai-
sissa tapahtumissa. Esimerkiksi kou-
luille otetaan kahdeksan pyörätuo-
lirugbytuolia ja kaikki koulun lapset 
pääsevät vuorotunnein pelaamaan.
Pyörätuolirugby- ja -koripallokokei-
lut toimivat kouluissa ja tapahtumis-
sa hyvänä asennekasvatuksena lap-
sille. Tapahtumissa juuri näiden lajien 
kokeilut ovat ehdottomasti suosi-
tuimpia pisteitä.
Pyörätuolirugbytuolien käyttö muis-
sa lajeissa on hankalaa, mutta kori-
pallotuolit sopivat hyvin koripallon 
lisäksi mm. sulkapalloon, saliban-
dyyn ja tennikseen.

Hyökkääjän ja puolustajan 
pelituolit
Pyörätuolirugbytuoleista osa on hyök-
kääjän tuoleja ja osa puolustajan tuo-

SOLIA:lta löytyy 
sisäpalloilutuoleja eri peleihin

leja, joissa on vastustajan etenemistä 
vaikeuttamaan tehty erillinen puskuri. 
Pyörätuolirugbytuoli painaa n. 20 ki-
loa ja on tehty kestämään peliin kuu-
luvia kovia taklauksia. 
Puolustajan tuoleissa on kumilla pääl-
lystetyt kelausvanteet. Kumikelaus-
vanteet helpottavat kelaamista, jos 
sormien toimintakyvyissä on heikko-
uksia. 
Hyökkääjän tuolit ovat lyhempiä ja 
niissä ei ole erillistä puskuria. Molem-
missa pyörätuolirugbytuolimalleissa 
on kaksi kaatumarautaa, jotka estä-
vät taaksepäin kaatumisen kovassa-
kin pelissä. 
Pyörätuolirugbytuoleissa ei ole sää-
tömahdollisuuksia. Normaalisti pyö-
rätuolirugbytuolit valmistetaan pe-
laajalle mittatilaustyönä, jotta tuolista 
saadaan mahdollisimman hyvin istu-
va.

Kevyempi 
pyörätuolikoripallotuoli
Pyörätuolikoripallotuolit ovat pyörä-
tuolirugbytuoleja kevyempiä. Cam-
ber-kulmaa, eli renkaiden kallistusta 

tuolin pystysuoraan akseliin nähden, 
on koripallotuoleissa n. 16 astetta. 
Camber-kulman takia tuolit ovat herk-
kiä kääntymään ja kevyitä kelattavia 
normaaliin käyttötuoliin verrattuna. 
Hyvät kaatumaraudat takaavat että 
tuoli pysyy pystyssä, vaikka paino tu-
lee taakse palloa heittäessä koriin tai 
sulkapallossa palloa lyödessä.  
Viime vuonna SOLIA:lle hankittiin 
kaksi uutta italialaista RR Sport -pyö-
rätuolikoripallotuolia. Niissä on erit-
täin hyvät säätöominaisuudet. Nor-
maalisti pyörätuolikoripallotuoleissa 
ei ole juuri säätömahdollisuuksia.
 Yksi kolmipyöräinen Kuschall K3 
-merkkinen pyörätuoli löytyy SOLIA:n 
Maskun yksiköstä. Kuschall on erittäin 
hyvä pyörätuoli pyörätuolitanssiin. 
Tuolin istuinleveys on 42 cm, joten 
se sopii hiukan isommallekin henki-
lölle..

Lisätiedot

SOLIA, apuvälineneuvoja 

Jukka Parviainen, puh. 045 677 0516, 

jukka.parviainen@vammaisurheilu.fi.
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Olli Ilander: A och O 
i idrottarens kost

Enligt Olli Ilander, sakkunnig inom 
näringsbranschen, finns det inga 
tvära svängningar i kosttrenderna. 
Ett hälsosamt förhållande till kosten 
uppstår genom regelbundenhet, 
mångsidighet och balans. Ilander, 
som är en idrottare med erfarenhet 
av flera idrottsgrenar, uppmuntrar 
idrottare och motionärer att förhål-
la sig allvarligt till kosten.
–Träning stimulerar kroppen att 
utvecklas, men vila i kombination 
med högklassig kost och föda är 
något som verkligen möjliggör att 
kroppens egenskaper förstärks.
Möjligheterna till att göra hälso-
samma val garanterar inte hälsa. 
Ilander åskådliggör utvecklingen av 
vårt förhållande till kosten via män-
niskans livscykel. Barnets förhållan-
de till kosten är hälsosamt, barnet 
äter när det är hungrigt och slutar 
äta då det är mätt. Som äldre för-
svinner ändå denna medfödda vis-
dom då vårt förhållande till kosten 
ändras. Förvrängda inställningar i 
vårt förhållande till kosten syns så-
väl i stadsbilden som i den ideal-
värld som skapas via medierna.
–I stället för den överviktsepidemi 
som just nu råder, kunde man tala 
om en epidemi där människor lider 
av ett förvrängt förhållande till mat 
och ätande.
En människa som lever i en kultur av 
överflöd behöver ändå inte känna 
ångest över mångfalden av val så 
länge som förhållandet mellan kva-
litet och kvantitet är under kontroll.
–Kvaliteten är nummer ett, som vi 
medvetet ska dra försorg om. Kvan-
titeten intar ofta sin plats utan att 
behöva räkna och väga, förutsatt att 
vi äter enligt de signaler och förnim-
melser kroppen ger.
Då kosten är riktig är möjligheten 
att utvecklas idrottsmässigt ock-
så lättare. Kost, vila och träning är 
grundpelare i varje idrottares var-
dag, som alla ska värderas lika högt.
–Ät tillräckligt, ät på idrottens villkor 
och skapa rutiner för dig själv, upp-
manar Ilander.
Förhåll dig till ätande lika systema-
tiskt som du förhåller dig till träning, 
låt inte strävan efter slankhet bli vik-
tigare än återhämtning, hälsa och 
balans.

Handikappidrotten har 
mycket att ge toppidrotten

Idrottsinstituten har kommit på 
efterkälken i fråga om tillgänglighet

De flesta utbildningscentraler för idrott och motion, det vill säga idrottsinsti-
tut, har inte tillräcklig kännedom om tillgänglighet, framgår det av en sek-
torundersökning gjord av VAU. I Finland finns det elva nationella och tre re-
gionala idrottsinstitut. De verkar som läroanstalter inom idrottsbranschen, 
som utbildare, som träningscenter och som center för konditions- och häl-
somotion för hela folket. Huvuddelen av finansieringen av dessa kommer 
från Undervisnings- och kulturministeriet.
–Kännedomen om tillgänglighet hos idrottsinstitutens ledning baserar sig 
på studerandenas tillgänglighetsbedömningar, på granskningar via rund-
vandringar, på slumpmässiga diskussioner med kunder eller på information 
som fås av marknadsföringstjänsten eller av lärare för specialmotion. Infor-
mation om tillgänglighet som fås på sådant sätt ger inte ledningen eller 
Undervisnings- och kulturministeriet som finansierar byggprojekt en riktig 
bild, säger VAU:s sektorchef Aija Saari som har gjort undersökningen.
På basis av undersökningen rekommenderas att instituten ska göra jäm-
förbara tillgänglighetskartläggningar. De institut som hunnit längst när det 
gäller tillgänglighet kunde verka som konsulter i institutnätverket.
–Den person som gör en tillgänglighetskartläggning ska vara utbildad och 
objektiv och gärna ha förståelse för specialdrag som utmärker handikappi-
drottsgrenar, konstaterar Saari.
Hennes råd är att tänka på tillgänglighet ur ett brett perspektiv med avse-
ende på att förstå, att röra sig, att se och att höra. 
–Det är inte enbart fråga om idrottare som använder sig av rullstol, utan 
det är också fråga om instruktörer, tränare och familjer som deltar i hälso-
motionsgrupper, träningskurser och rekreation. I synnerhet identifieras inte 
sinnesmiljön, det vill säga tillgänglighetsaspekter som har med synen eller 
hörseln att göra glöms bort. Dessutom glömmer man alltför ofta bort sunt 
förnuft och funktionella lösningar. Exempelvis en god och klar skyltning 
kunde underlätta rörligheten för alla kunder.

Mika Kojonkoski, som inleder sitt 
arbete som chef för en ny enhet för 
toppidrott i början av året, anser 
att handikappidrotten även i fort-
sättningen kommer att vara en na-
turlig del av den finländska topp-
idrotten. Överlag anser han att 
handikappidrotten har mycket att 
ge toppidrotten.
Kojonkoski som för närvarande ar-
betar i toppidrottens förändrings-
arbetsgrupp valdes till den nya 
utmanande uppgiften i juli. Anställ-
ningen är tidsbegränsad till slutet 
av 2016. Enheten för toppidrott, 
som inleder sin verksamhet 2013, 
består av tre förändringsprogram: 
toppidrott, idrottsakademi och 
kompetens. Kojonkoski leder till 
en början förutom enheten även 
förändringsprogrammet för topp-
idrott.
–Målet är att samla alla krafter bak-
om förändringen och komma ihåg 

att idrottaren står i centrum. Handi-
kapptoppidrotten deltar fullskaligt 
som en naturlig del. Utvecklingen 
inom handikapptoppidrotten har 
varit fartfylld och den farten håller 
i, säger Kojonkoski.
Handikappidrottens integrering 
inom de olika grenarna har enligt 
Kojonkoski varit lyckade projekt. 
Vikten av en stark integration beto-
nar han också i fortsättnigen, efter-
som resurserna för Finlands topp-
idrott i framtiden måste utnyttjas 
klokare än i dagens läge.
–En ännu längre gående integra-
tion mellan funktionshindrade 
idrottare och icke funktionshindra-
de idrottare är en viktig del av re-
ferensramen. I toppidrottsenheten 
bedrivs nytt samarbete mellan gre-
narna och handikappidrotten har 
mycket att lära oss. Inlärning är en 
arbetsform och konkret inlärning 
kan betyda vad som helst.
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Bolts kost är 
inte lämplig för 
rullstolsidrottare
Då idrottare tränar hårt får de – och 
måste de – äta mycket. Och om vi ska 
tro på Usain Bolts snabbmatkost be-
stående av nuggets, får en idrottare 
äta nästan vad som helst. Detta är gi-
vetvis en tillspetsning. I verkligheten 
är det skäl för en idrottare att följa 
kostrekommendationer och äta häl-
sosamt och mångsidigt för att orka 
träna, för att tävla på bästa möjlig 
nivå och för att kunna återhämta sig 
effektivt.
Det verkar ändå som om kostrekom-
mendationerna för icke funktions-
hindrade idrottare inte som sådana 
fungerar för rullstolsidrottare. Detta 
har Mina Mojtahedi, Finlands ge-
nom tiderna främsta rullstolskorg-
bollsspelare, fått uppleva såväl under 

Svenska sidor
ÖVERSÄTTNING AV SVENSKA SIDOR
ÅSA ÖHRMAN

Tillgänglighet är ingen åsikt

”En tillgänglighetskartläggning är någonting alldeles annat än en rund-
vandring eller en tillgänglighetsgranskning”, det fick vi lära oss på ut-
bildningen om tillgänglighetskartläggning som ordnades av VAU. Till-
gänglighet är ingen åsikt eller ”jag har på känn” -grej, utan något som 
man gemensamt avtalar om och som grundar sig på bestämmelser och 
direktiv.
–Jag betraktar dörröppningar och konstraster med nya ögon, berättar 
Jukka Parvianen, som har deltagit i utbildningen om tillgänglighets-
kartläggning och som i det civila sköter om hjälpmedel för anpassad 
motion (SOLIA) i VAU:s kansli i Helsingfors. Han medger att han hittills 
har tänkt på tillgänglighet endast ur en rullstolsburen persons perspek-
tiv.
–Som idrottare har jag dessutom bara vant mig att klara mig. Nu kan jag 
mäta lutningen på ramper och belysningen och fundera på hur skylt-
ningen fungerar och hur tryckknappar är placerade.
Som huvudsaklig utbildare för kursen verkade arkitekt Niina Kilpelä, 
som också har deltagit i planeringen av kartläggningsmetoden ESKEH.
–Metoden ESKEH ger en god grund för granskning av olika delområden 
inom tillgänglighet. Med hjälp av utbildning lär vi oss att granska miljön 
genom att utföra mätningar och göra bedömningar. På så sätt får vi så 
jämförbar och tillförlitlig kartläggningsinformation som möjligt, under-
stryker Kilpelä.
Med avseende på övningarna delades kursdeltagarna in i team, där del-
tagarnas olika bakgrund var till stor nytta. Bland deltagarna fanns allt 
från yrkesfolk inom fastighetsbranschen till tidigare handikappidrottare.
–Personlig handikappidrottsbakgrund ger nytta vid granskningen av 
tillgängligheten vid grenspecifika idrotts- och motionsplatser. Å andra 
sidan behärskar yrkesfolket från byggnadssidan tekniken, men de sak-
nar förståelse för handikappidrott. Bägge behövs och därför är det här 
gänget verkligen bra. Nu fattas enbart kartläggningsrutiner och de upp-
kommer endast genom att göra kartläggningar i praktiken, konstaterar 
Kilpelä.

sin egen idrottskarriär som i de un-
dersökningar hon gjorde vid univer-
sitetet i Illinois i USA.
–Om viktindexet är detsamma , kan 
man anta att energibalansen, det 
vill säga energiintaget i förhållande 
till förbrukningen, bör vara unge-
fär densamma i bägge grupperna. 
Intressant var att energiintaget för 
handikappidrottare var rätt litet i för-
hållande till energiintaget för icke 
funktionshindrade idrottare och i för-
hållande till rekommendationer för 
idrottare som tränar på så pass hög 
nivå, berättar Mojtahedi.
Trots att energiintaget hos de idrot-
tare som var objekt för undersök-
ningen var lägre än det rekommen-
derade intaget, och trots att de 
kunde träna och idrotta på hög nivå, 
är det ändå riskabelt att konstatera 
att näringsintaget hos idrottare med 
ryggmärgsskador bör vara lägre än 
rekommendationerna för icke funk-
tionshindrade idrottare. Människor 
är olika och också Mojtahedi har un-

De paralympiska spelen 
i London 2012

Finlands paralympiska lag vann sex me-
daljer i London, fyra guld, ett silver och 
en brons. Medaljskörden blev en me-
dalj mindre än väntat, men lagets ledare 
Kimmo Mustonen är nöjd över lagets 
resultat.
–Medaljerna är en färre än det mål vi 
uppställt, men fyra guld ersätter det-
ta. Det är dubbelt fler guldmedaljer än 
i Peking och det värmer. Elva poängpla-
ceringar och sex fjärdeplatser eller förlo-
rade bronsmatcher vittnar om nivåhöj-
ningen. Vi var så nära medaljer och kan 
vara mycket nöjda, säger Mustonen.
Största delen av laget har redan fattat 
beslut om att fortsätta sin karriär mot de 
paralympiska spelen i Rio de Janeiro, så 
Mustonen ser inga hinder till att fram-
gången fortsätter också i Rio. Förhopp-
ningen är också fler lag i bollgrenar, där 
Finland nu hade både ett lag för kvinnor 
och ett lag för män i goalball.
–Det är ett långsiktigt mål att få bollag 
med i de paralympiska spelen. Kvinnor-
nas lag i sittwolleyboll strävar efter en 
plats i Rio, likaså männens lag i rullstols-
rugby. Lagen har haft bra drive, men till 
paralympisk nivå har de ännu inte nått. 
På långsikt har männens lag i rullstols-
korgboll börjat göra väl ifrån sig, vilket 
säkert leder till resultat.

der sin idrottskarriär skräddarsytt för 
sig själv lämpliga metoder med avse-
ende på idrott och kost.
Mojtahedi har utfört ett viktigt ar-
bete. Näringen och kosten för rörel-
sehindrade idrottare har undersökts 
olovligt lite och därför finns det inte 
tillräckliga och välgrundade uppgif-
ter med avseende på kostrådgivning 
för handikappidrottare. Då vi exem-
pelvis inte med säkerhet känner till 
om energiförbrukningen hos en per-
son med ryggmärgsskador är min-
dre än hos en icke funktionshindrad 
person, är det svårt att med säkerhet 
påstå något annat i anslutning till te-
mat.
–Exempelvis när rullstolsidrottare an-
vänder överkroppens muskler för att 
röra sig och där finns mindre muskel-
grupper än i benen, kan man fråga 
sig om detta innebär att de förbrukar 
mindre energi trots att de tränar med 
samma intensitet och på samma nivå 
som icke funktionshindrade idrotta-
re. Detta har ännu inte utretts.
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Suomi saavutti Lontoon paralympialaisissa mitalien ohella useita pistesijoja. Jarmo Ollanketo ja pilotti Marko Törmänen sijoittuivat 

tandem-pyöräilyn maantieajossa hienosti viidenneksi ajalla 2.27.17. – Paras maantieajo koskaan Peking mukaan lukien, kertoi Törmä-

nen kilpailun jälkeen. Aika-ajossa kaksikko sijoittui yhdeksänneksi ajalla 32.07,15. Maksimivauhti oli peräti 80,5 km/h.
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VAU:n uutisia 

VAU:N LAJIUUTISET

VAU tukee osallistumista 
Liikkeelle-koulutuksiin

Eeva Perttula uudeksi 
toimistosihteeriksi
VAU:n toimistosihteeri vaihtui Maija Et-
holénin lähdettyä opiskelemaan. Uute-
na toimistosihteerinä aloitti syyskuun 
alussa Eeva Perttula. Toimiston yhte-
ystiedot säilyivät muuttumattomina, 
eli puh. (09) 4257 9824, toimisto@vam-
maisurheilu.fi. Eevan henkilökohtainen 
sähköposti on eeva.perttula@vammais-
urheilu.fi.

Soveltava Liikunta SoveLi ry ja VAU 
tekevät yhteistyötä Liikkeelle-pe-
ruskoulutuksissa. Peruskoulutus on 
tarkoitettu yhdistysten liikuntavas-
taaville, vertaisohjaajille ja muille yh-
distysten toimijoille. Koulutus tarjoaa 
eväitä yhdistyksen liikuntatoimin-
nan käynnistämiseen ja suunnitel-
malliseen toteuttamiseen teorian ja 
käytännön avulla. Lisäksi koulutuk-
sessa on liikuntaa pelien ja tasapai-
noharjoitteiden merkeissä. Osassa 

koulutuksista on osallistumismak-
su. VAU tukee jäsenyhdistysten jäse-
niä (2 osallistujaa/yhdistys) maksa-
malla heidän osallistumismaksunsa. 
Muista ilmoittautuessasi kertoa mi-
hin VAU:n jäsenyhdistykseen kuulut.
Tulevat koulutukset: 
Oulu 20.–21.10.2012, Mikkeli 10.–
11.11.2012 ja Salo 17.–18.11.2012.
Lisätiedot: www.soveli.fi/koulutus 
tai SoveLi, Tinja Saarela, puh. 050 430 
8251, koulutus@soveli.fi

ISTUMALENTOPALLO
ISTUMALENTOPALLOKAUSI 2012–2013
Istumalentopallossa pelataan kaudella 2012–2013 miesten SM-sarjaa, 
naisten SM-sarjaa, ykkössarjaa, veteraanien M50- ja N40-sarjojen SM-
turnaus, beach volleyn SM-sarjaa ja muutamia muita seurojen järjes-
tämiä turnauksia. Naisten SM-sarja alkaa 3. marraskuuta 2012 Siilin-
järven Toivalassa, miesten SM-sarja 10. marraskuuta 2012 Kotkassa 
ja ykkössarjan ensimmäinen osaturnaus pelataan 27. lokakuuta 2012 
Lappeenrannassa.
Lisätiedot: www.istumalentopallo.info ja www.vammaisurheilu.fi/fin/

tapahtumia

KELKKAJÄÄKIEKKO
KELKKAJÄÄKIEKON KOKEILUTAPAHTUMA  
PAJULAHDESSA 27.10.
Kelkkajääkiekon kokeilutapahtuma järjestetään 27. lokakuuta 2012 
klo 15.00–16.30 Liikuntakeskus Pajulahdessa, Nastolassa. Välinesovitus 
alkaa jäähallilla klo 14.30, joten paikalla on hyvä olla ajoissa. 
Kaikki kelkkajääkiekkovälineet saa paikan päältä, mutta muista pukeu-
tua lämpimästi. Tapahtuma on osallistujille maksuton ja jokainen osal-
listuu tapahtumaan omalla vastuulla. 
Laji on erittäin fyysinen, ja se soveltuu hyvin harrastukseksi liikunta-
vammaisille pelaajille, joilla on hyvä ylävartalon hallinta ja istumatasa-
paino sekä hyvä käsien toimintakyky. 
Ilmoittautumiset 22.10. mennessä ja lisätiedot: VAU, lajikoordinaat-
tori, Suvi Blechschmidt, suvi.blechschmidt@vammaisurheilu.fi, puh. 

0400 933 312.

KORIPALLO
PYÖRÄTUOLIKORIPALLOKAUSI 2012–2013
Pyörätuolikoripallossa pelataan kaudella 2012–2013 SM-sarjaa ja sen li-
säksi yksittäisiä turnauksia, joihin voivat osallistua SM-sarjan ulkopuoli-
set joukkueet. SM-sarjassa järjestetään kuusi turnausta ja mitalipelit. En-
simmäinen SM-turnaus järjestetään 20.–21. lokakuuta 2012 Turussa.

Lisätiedot: www.basket.fi ja www.vammaisurheilu.fi/fin/tapahtumia

UNIFIED-KORIPALLOKAUSI 2012–2013
Unified-koripallossa pyörähtää käyntiin toinen sarjakausi. Unified-ko-
ripallossa kehitysvammaiset urheilijat ja vammattomat partnerit pe-
laavat yhdessä. Unified-sarjassa järjestetään kaudella 2012–2013 neljä 
turnausta, joista ensimmäinen Nokialla 3.–4. marraskuuta 2012.

Lisätiedot: www.basket.fi ja www.vammaisurheilu.fi/fin/tapahtumia

MAALIPALLO
MAALIPALLOKAUSI 2012–2013
Maalipallossa pelataan kaudella 2012–2013 SM-sarjaa. Kauden ensim-
mäiset ottelut pelataan 13. lokakuuta 2012 Nastolassa ja toinen tur-
naus järjestetään 10. marraskuuta 2012 Espoossa. Kaikkiaan SM-tur-
nauksia on kuusi. Lahtelainen Näpäjä osallistuu lisäksi kansainväliseen 
Super European Goalball Leagueen (SEGL), jonka avausturnaus järjes-
tetään 1.–2. joulukuuta 2012 Lahdessa.
Lisätiedot: www.maalipallo.net ja www.vammaisurheilu.fi/fin/tapah-
tumia

PYÖRÄTUOLIRUGBY
PYÖRÄTUOLIRUGBYPÄIVÄ LAHDESSA 4.11.
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry järjestää pyörätuolirugbyn 
esittelypäivän 4. marraskuuta 2012 klo 13.30–17.00 Lahdessa, Metsä-
kankaan koululla (Suitsikatu 10). Tapahtumaan voivat tulla kaikki, jotka 
ovat kiinnostuneet harrastamaan lajia. Tapahtuma on maksuton.
Pyörätuolirugbypäivän aikana tutustutaan pelituoleihin ja käydään 
monipuolisesti läpi pyörätuolirugbyn harjoitteita ja pelitaktiikoita. 
Opetuksesta vastaavat lajin maajoukkuepelaajat ja päävalmentaja. Pe-
lituolin saa paikan päältä. Leirillä tulee olla mukana liikuntavaatteet ja 
juomapullo.
Ohjelma: klo 13.30 Tapahtuman avaus ja pelituolisovitus; Pelituolin 
käsittely ja kelaustekniikka; Pallonkäsittely ja pelitilanteet, klo 17.00 Ta-
pahtuman päätös.
Ilmoittautumiset 22.10. mennessä ja lisätiedot: Jukka Parviainen, 
puh. 045 677 0516, jukka.parviainen@vammaisurheilu.fi. Ilmoittautu-
misen yhteydessä ilmoitettava osallistujan nimi, yhteystiedot, puhelin-
numero ja sähköpostiosoite, kuvaus vammasta (vartalon ja käsien toi-
mintakyky), pyörätuolin istuimen leveys ja mahdollinen apuvälineen 
käyttö sekä muut sellaiset seikat, jotka ohjaajien on mielestäsi hyvä tie-
tää.
Tapahtumassa on paikalla myös Soveltavan liikunnan apuvälinetoi-
minta SOLIA.

SÄHKÖPYÖRÄTUOLISALIBANDY
SÄHKÖPYÖRÄTUOLISALIBANDYKAUSI 2012–2013
Sähköpyörätuolisalibandyssa pelataan kaudella 2012–2013 SM-sarjaa 
ja Finlandia-sarjaa. Turnauksia järjestetään kolme, joista ensimmäinen 
17.–18. marraskuuta 2012 Vaasassa.
Lisätiedot: www.salibandy.net ja www.vammaisurheilu.fi/fin/tapah-

tumia
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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

Eeva Perttula
toimistosihteeri, 
puh. (09) 4257 9824, 
eeva.perttula@
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)



VAU TIEDOTTAA54

KILPAILUKUTSUJA

AMPUMAURHEILU

MAASELKÄ-MATCH -ILMA-ASEKILPAILU 
Haapajärven Ampumaseura järjestää avoimen alueellisen 
Maaselkä-Match -ilma-asekilpailun 2. joulukuuta 2012 Haa-
pajärven monitoimitalon liikuntasalissa (Opintie 2). Mukana 
sarjat myös liikunta- ja näkövammaisille ampujille. 
Ilmoittautumiset 27.11. mennessä: e.pekkala@hotmail.fi.
Lisätiedot: Erkki Pekkala, puh. 0400 560 651.

TAPANINPÄIVÄN ILMA-ASEKILPAILU 
Haapajärven Ampumaseura järjestää avoimen Tapaninpäivän 
kilpailun 26. joulukuuta 2012 Haapajärven monitoimitalon 
8-paikkaisessa harjoittelutilassa (Opintie 2). Kilpailu alkaa klo 
10.00 vammaisampujien erällä, sen jälkeen loppupäivä nons-
toppina. 
Ilmoittautumiset: e.pekkala@hotmail.fi.
Lisätiedot: Erkki Pekkala, puh. 0400 560 651.

BOCCIA

XXXIV LASIKAUPUNKI-BOCCIA (JOUKKUE)

Riihimäen Seudun Invalidit järjestää XXXIV Lasikaupunki-Boc-
cia -joukkuekilpailun 20. lokakuuta 2012 klo 9.00 alkaen Riihi-
mäen urheilutalolla (Pohjolankatu 6). Rekisteröityminen alkaa 
pelipaikalla klo 8.15. Pelit järjestetään vähintään kuuden jouk-
kueen lohkoissa. Luokkien 1–3 hyvityspisteet ovat käytössä.
Osallistumismaksu: 18 euroa/joukkue, maksetaan RSOP 
539602-2132451 (viiteteksti: LasikaupunkiBoccia 2012).
Ilmoittautumiset 15.10. mennessä: www.rinva.fi tai urheilu@
rinva.fi tai Risto Järvenpää, puh. 050 541 6812.
Lisätiedot: Raimo Peltonen, puh. 050 589 9540 tai Risto Jär-
venpää, puh. 050 541 6812.
Pelipaikalla mahdollisuus ruokailuun. Ilmoita ruokailijoiden 
määrä ilmoittautumisen yhteydessä. Omat sisäpallot ja mitta-
tikut mukaan.

II RUSKA-BOCCIA (PARI)
Seinäjoen Seudun Invalidit ry järjestää avoimet boccian pari-
kilpailut 27. lokakuuta 2012 klo 9.00 alkaen Seinäjoella, Ylista-
ron Kirmaushallissa (Kirkkokuja 20).
Sarjat: Yleinen, Naiset ja luokat 1–3 (hyvityspisteet on käytös-
sä vain luokissa 1–3).
Osallistumismaksu: 12 euroa/pari, maksetaan Seinäjoen Seu-
dun Invalidit ry:n tilille 541901-423007.
Ilmoittautumiset 24.10. mennessä: Raimo Nevanen, puh. 040 
512 7142, raimo.nevanen@gmail.com
Lisätiedot: Raimo Nevanen, puh. 040 512 7142 tai Aira Kristo, 
puh. 050 558 3260.
Lounasruokailu (ei keitto), hinta 6 euroa. Arvontaa. Ottakaa 
omat pallot ja mittatikut mukaan.

KYRÖNMAA-BOCCIA (JOUKKUE)
Kyrönmaan Invalidit ry järjestää avoimen boccian joukkuekil-
pailun 10. marraskuuta 2012 klo 9.00 alkaen Isonkyrön kou-
lukeskuksen liikuntahallissa (Kyrööntie 15).
Sarjat: luokat 1–3 ja naiset (pari), yleinen ja seniorit.
Osallistumismaksu: luokat 1–3 ja naiset 12 euroa, yleinen ja 
seniorit 14 euroa, maksetaan Kyrönmaan Invalidit ry:n tilille 
472710-215022.
Ilmoittautumiset 7.11. mennessä: Eeva Ollila, puh. 040 357 
1420 tai Hannu Lehtiö, hannul@netikka.fi.
Lisätiedot: Eeva Ollila, puh. 040 357 1420.
Ylituomarina Erkki Trofast. Ruokailu ja kahvi samassa raken-

nuksessa. Järjestävä seura tarjoaa kahvit ja pullat. Omat pallot 
ja mitat mukaan.

XV VILPPULA-BOCCIA (PARI)
Mäntän Seudun Invalidit ry järjestää boccian parikilpailut 8. 
joulukuuta 2012 klo 9.00 alkaen Vilppulan urheilutalolla (Ho-
punmäentie 15).
Sarjat: yleinen, naiset ja luokat 1–3. Luokkien 1–3 sarjassa pe-
laajien ei tarvitse kuulua samaan yhdistykseen. Hyvityspisteet 
käytössä.
Osallistumismaksu: 12 euroa/pari, maksetaan Mäntän Seu-
dun Invalidien tilille FI67 5521 0740 0128 76.
Ilmoittautumiset 4.12. mennessä: Pertti Gustafsson, Hallitus-
katu 13 A as. 6, 35800 Mänttä, puh. 050 919 2209 tai onerva.
uuttera@nic.fi.
Omat pallot mukaan. Kilpailupaikalla ruokailu ja kahvio.

KEILAILU

KEILACUP 2012–2013, 2. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2012–2013 toinen osakilpailu järjestetään 
viikolla 42 (15.–21.10.2012) kotiratakilpailuna. Keilaajat te-
kevät kilpailusuorituksensa edellä mainitun aikarajan sisällä 
omassa hallissaan. Keilaajalla on yksi suoritus viikon aikana. Vi-
rallisen tuloksen saamiseksi suorituksen aikana täytyy olla pai-
kalla valvoja/saada kuittaus hallin kassalta.
Tulokset lähetetään viikon 43 (22.–28.10.) kuluessa sähköpos-
titse Anu Hämäläiselle (anu.hamalainen@vammaisurheilu.fi) ja 
Mauno Sirviölle (sirvio.mauno@kolumbus.fi). Tulokset tarkiste-
taan Jyväskylän (10.11.) ja Järvenpään (15.12.) kilpailuissa. Tu-
loslappu on säästettävä näihin tarkastuksiin saakka.Lisätie-
dot: VAU, Anu Hämäläinen, puh. 050 596 5014, 
anu.hamalainen@vammaisurheilu.fi. 

KEILACUP 2012–2013, 3. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2012–2013 kolmas osakilpailu järjestetään 
10. marraskuuta 2012 klo 10.00 alkaen Jyväskyläsn keilahal-
lissa (Pupuhuhdantie 4).
Kilpailussa noudatetaan kauden 2012–2013 sääntöjä. Näkö-
vammaisilla tulee olla voimassa oleva urheiluluokitus B1–B4. 
Henkilökohtaiset kilpailuluokat A, B, C, D, E ja F.
Osallistumismaksu: 24 euroa/kilpailija, maksetaan yhdistyk-
sittäin 3.11. mennessä tilille: Keski-Suomen Näkövammaiset ry 
FI8582163710000321
Ilmoittautumiset 3.11. mennessä: Mauno Sirviö, sirvio.mau-
no@kolumbus.fi. Ilmoittautumiset yhdistyksittäin. Ilmoittau-
tumisessa on selvittävä osanottajan nimi, kilpailuluokka ja yh-
teyshenkilö yhteystietoineen. Ilmoita myös halukkuudesta 
keilata B1-keilaajan kanssa samalla radalla. Jälki-ilmoittautumi-
set eivät ole mahdollisia.
Lisätiedot: Mauno Sirviö, puh. 0400 544 178. 
Keilahallilla on ruokailumahdollisuus, hinta n. 11 euroa. Ruo-
kailijoiden nimet on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä.

KEILACUP 2012–2013, 4. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2012–2013 neljäs osakilpailu järjestetään 
15. joulukuuta 2012 klo 10.00–18.00 Järvenpään keilahallissa 
(Vanha Yhdystie 11).
Kilpailussa noudatetaan kauden 2012–2013 sääntöjä. Näkö-
vammaisilla tulee olla voimassa oleva urheiluluokitus B1–B4. 
Henkilökohtaiset kilpailuluokat A, B, C, D, E ja F.
Osallistumismaksu: 23 euroa/kilpailija, maksetaan yhdistyk-
sittäin 30.11. mennessä tilille: Helsingin ja Uudenmaan Näkö-
vammaiset ry 800013-281285.
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Ilmoittautumiset 30.11. mennessä: Esa Martikainen, esamar-
ti@kolumbus.fi. Yhdistyksittäin tehtävissä ilmoittautumisissa 
on selvittävä osanottajan nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö 
yhteystietoineen. Ilmoita myös halukkuudesta keilata B1-kei-
laajan kanssa samalla radalla. Jälki-ilmoittautumiset eivät ole 
mahdollisia.
Lisätiedot: Esa Martikainen, puh. 040 700 1444.
Keilahallilla on ruokailumahdollisuus, hinta n. 11 euroa. Ruo-
kailijoiden nimet on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä.

LENTOPALLO

KANSAINVÄLINEN SPECIAL OLYMPICS  
UNIFIED-LENTOPALLON KUTSUTURNAUS
Euran Raiku ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry jär-
jestävät kansainvälisen Special Olympics Unified-lentopallon 
kutsuturnauksen 23.–25. marraskuuta 2012 Euran urheiluta-
lolla (Eurantie 27).
Ohjelma: Pe 23.11. klo 18.00 Ystävyysotteluiden ilta, mukana 
joukkueet Itävallasta, Saksasta, Suomesta sekä kutsuttuja jouk-
kueita Euran seudulta. La 24.11. klo 10.00 Avajaiset, klo 10.30–
13.00 Luokittelupelit, klo 14.00 Divisioonapelit. Su 25.11. klo 
9.30 Loppuottelut, palkintojenjako otteluiden jälkeen.
Osallistumismaksu: 100 euroa/joukkue, jälki-ilmoit-
tautuminen 120 euroa/joukkue, maksetaan tilille 
X19750230120064730, viitteenä ”SO-kisat, osallistumismaksu”.
Ilmoittautumiset 9.11. mennessä: Eija Helander-Nieminen, 
puh. 040 715 3505, eija.helander@gmail.com.
Lisätiedot: Eija Helander-Nieminen, puh. 040 715 3505, eija.
helander@gmail.com ja Jukka Virolainen, puh. 041 547 0945, 
jukka.virolainen@pp4.inet.fi.
Varsinaista kisapassia ei ole. Ruokailumahdollisuus Eura-talon 
lähellä omalla kustannuksella. Euran Raikun puffetti pe-su, saa-
tavilla pientä purtavaa.
Majoitusmahdollisuus Pihlavan leirikeskuksessa Säkyläs-
sä, hinta 96 euroa/pe-su, sis. 2 yötä, 2 aamiaista, 2 iltapalaa ja 
1 päivällinen. Muita majoitusmahdollisuuksia esim. Kauttuan 
Klubi ja Motelli Hiittenharju, joista löytyy tieto yritysten netti-
sivuilta.

RATSASTUS

VAMMAISRATSASTUKSEN  
UNIFIED-JOUKKUEMESTARUUSKILPAILUT
Ratsastusseura Varsa järjestää vammaisratsastuksen Unified-
joukkuemestaruuskilpailut 4. marraskuuta 2012 klo 10.00 al-
kaen Huittisten Ratsastuskeskuksessa. Kilpailukanslia aukeaa 
klo 9.00 ja sulkeutuu tunti kilpailujen päättymisen jälkeen.
Ratsastajilla tulee olla oma tapaturmavakuutus. Jos ratsastaja 
tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avustaja mukanaan.
Luokat: Luokka I: Ratsastajamerkin koulukoe (avustajan kans-
sa tai ilman (ei joukkuemestaruusluokka)), Luokka II: Special 
Olympics käynti I (lainahevosella), Luokka III: Special Olym-
pics käynti-raviohjelma I (lainahevosella), Luokka IV: Spe-
cial Olympics käynti-ravi-laukka I (lainahevosella), Luokka V: 
Vapaavalintainen kouluohjelma luokituksen mukaan (omal-
la hevosella, prosentit ratkaisevat sijoituksen), Luokka VI: K.N. 
Special (lainahevosella, avoin Unified-joukkuemestaruuksissa 
kilpaileville, ei kehitysvammaisille ratsastajille)
Kaikki kouluohjelmat saa järjestäjältä ja SRL:n kotisivuilta: 
www.ratsastus.fi.
Unified-joukkuemestaruussäännöt: Joukkueessa neljä rat-
sastajaa, joista kaksi kehitysvammaisia. Kehitysvammaisil-
la ohjelmana vapaavalintaisesti yksi Special Olympics -luokis-
ta lainahevosella (luokat II, III ja IV). Muilla joukkueen jäsenillä 
luokkana luokka VI: K.N. Special lainahevosella. Voittaja on se 

joukkue, jonka yhteenlaskettu sijalukupistemäärä on pienin. 
Mikäli joukkueilla on sama pistemäärä, sijoitus ratkeaa siten, 
että K.N. Specialissa suurimman yhteispistemäärän saanut si-
joittuu paremmin.
Osallistumismaksu: Lähtömaksu 10 euroa/luokka, hevos-
vuokra 10 euroa/luokka. Kaikki maksut maksetaan kilpailu-
kansliaan.
Ilmoittautumiset 25.10. mennessä: puhelimitse Huittisten 
Ratsastuskeskus, puh. (02) 567 797 (arkisin klo 8.30–16.00) tai 
toimisto@huittistenratsastuskeskus.fi.
Lisätiedot: Krista Rekikoski, puh. 050 530 7660.
Majoitustiedustelut: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. (02) 
567 797.
Kilpailupaikalla on puffetti ja maksullinen ruokailumahdolli-
suus.
Kilpailuja varten järjestetään valmennusleiri 2.–3. marras-
kuuta 2012 Huittisten Ratsastuskeskuksessa. Ilmoittautumiset: 
puh (02) 567 797.

SOKKOPINGIS

SOKKOPINGISCUP, 2. OSATURNAUS
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry järjestää sokkopingis-
cupin kauden 2012–2013 toisen osakilpailun 15. joulukuu-
ta 2012 klo 10.00 alkaen Turussa VSN:n toimintakeskuksessa 
(Läntinen Pitkäkatu 37, 2. krs.).
Luokat: A (kilpasarja) ja B (aloittelijat ja harrastajat).
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja.
Ilmoittautumiset 10.12. mennessä ja lisätiedot: Antti Järven-
sivu, puh. (02) 2322 203 tai 050 526 3899, antti.jarvensivu@nkl.
fi tai Eeva Silván, puh. (02) 2335 581, eeva.silvan@nic.fi

TAITOLUISTELU

SANTA CLAUS -TAITOLUISTELUKILPAILU
Varala-Tiimi järjestää taitoluistelun kansainvälisen Special 
Olympics -kilpailun Santa Claus -taitoluistelukilpailun yhtey-
dessä 23. marraskuuta 2012 Tampereella, Tesoman jäähallilla 
(Tuomarinkatu 7).
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: www.varalatiimi.fi/kilpailut/
santa-claus-2012

UINTI

ÅSK:N UINTIKILPAILUT
ÅSK Uintiklubi Turku ry järjestää uintikilpailut liikunta-, näkö- ja 
kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille uimareille 1. jou-
lukuuta 2012 Turussa, Petreliuksen uimahallissa (Ruiskatu 2). 
Verryttely alkaa klo 15.00 ja kilpailut klo 15.30.
Lisätiedot uintilajeista, lajijärjestyksestä, kilpailusäännöistä ja 
luokittelusta löytyvät VAU:n verkkopalvelusta www.vammais-
urheilu.fi/fin/tapahtumia
Starttimaksut 23.11. mennessä: 6 euroa/startti tai viesti-
joukkue, maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ÅSK Uinti-
klubi Turku ry:n tilille: 571130-26006. Viestikenttään Kilpailut 
1.12.2012 ja uimarin nimi. Jälki-ilmoittautumismaksu on 18 eu-
roa/startti.
Ilmoittautumiset 23.11. mennessä: Marleena Leskinen, mar-
leenaleskinen@gmail.com. Ilmoittautumisen yhteydessä on il-
moitettava kilpailijan nimi, syntymävuosi, lajit, lajin nro, luokka 
ja paras aika.
Lisätiedot: Marleena Leskinen, puh. 040 504 1227, mar-
leenaleskinen@gmail.com ja Seppo Loiske, puh. 040 755 6484, 
waterline@jippii.fi.
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Lajien yhteyshenkilöt

ALPPIHIIHTO 
Susanna Tero 

puh. 050 556 1273 
susanna.tero@kvtl.fi

AMPUMAURHEILU
Pirjo Peltola

puh. 040 591 5809
pirjo.peltola
@ampumaurheiluliitto.fi 

AMPUMAHIIHTO
Jukka Haltia

puh. 046 878 2200
jukka.haltia@biathlon.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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VAMMAISURHEILU & -LIIKUNTA -LEHTI 
Vammaisurheilun ja -liikunnan erikoislehti jäsenhintaan 20 euroa/
vuosi.
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, toimisto@vammaisurheilu.fi, 
www.vammaisurheilu.fi

SOVELTAVAN LIIKUNNAN APUVÄLINEET -KIRJA
Soveltavan liikunnan apuvälineet -kirjaan on koottu keskeisimmät 
liikuntavälineet ja niiden käyttötarkoitukset esimerkein. Kun väli-
neet ovat tuttuja, voi niiden käytöstä tulla luonteva osa liikunta-
harrastusta. Kirjan kirjoittajat ovat soveltavan liikunnan asiantun-
tijoita.
Hinta: VAU:n jäsenille 6 euroa, muille 10 euroa (+ toimituskulut 5 
euroa).
Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, toimisto@vammaisurheilu.fi

PALKINTOJA JÄSENETUHINTAAN
VAU ja Palkintotukku Oy ovat yhdessä suunnitelleet palkinto-
kokoelman, jossa palkinnot on yksilöity VAU:n omiksi tuotteiksi 
VAU:n logoa käyttäen.
1) Mitali D30, Hinta: 2,60 euroa/kpl, sisältäen 20 kaiverrusmerk-
kiä.
2) Numeropatsaat 1/2/3, Hinta: 5,70 euroa/kpl, sisältäen kaiver-
ruksen.
3) Pokaali 11870, Hinta: 44 euroa/3 pokaalin setti, sisältäen laat-
takaiverrukset.
Toimituskulut: mitalit enintään 40 kpl: 7 euroa/lähetys, muut 
tuotteet ja mitalit yli 40 kpl: 14 euroa/lähetys.
Tilaukset: Palkintotukku Oy, Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki, 
puh. (09) 728 7330, myynti@palkintotukku.fi, www.palkintotuk-
ku.fi.

BOCCIAPALLOT
Viralliset Mamaku-bocciapallot ilman välikäsiä jäsenhintaan 360 
euroa (+ postituskulut 15 euroa), muille 380 euroa (+ toimitusku-
lut 15 euroa).
Tilaukset: VAU, Harri Lindblom, puh. 044 361 7353, harri.lind-
blom@vammaisurheilu.fi.

ALENNUKSIA TEVELLASTA
Tevella Oy:n normaalihintaisista tuotteista -10% alennus – ei kos-
ke säästö- ja nettohintaisia tuotteita (VAU:n jäsenyys mainittava ti-
lattaessa).
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@invalidiliitto.fi, www.i-puoti.fi.

TEOSTO JA GRAMEX -SOPIMUS
SLU on solminut Teoston ja Gramexin kanssa sopimuksen järjes-
täytyneessä liikuntatoiminnassa julkisesti esitettävän musiikin te-
kijänoikeuskorvausten hoitamisesta.  Sopimuksen sisältö kattaa 
myös kaikki VAU:n jäsenet. Musiikin julkinen esittäminen järjes-
täytyneen liikuntatoiminnan osalta on vapaata. Sopimukset ovat 
voimassa 31.12.2012 asti. Kaikesta tallentamisesta pitää sopia erik-
seen Teoston ja Gramexin kanssa.
Lisätiedot: http://www.slu.fi/jasenjarjestoille/sopimukset_musii-
kin_julkisesta_e/

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

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

Kalenteri 2012 loka-joulukuu

Lokakuu
12.–14.10. Avoin keilailuleiri (E, K, L, N) Kuortane

13.–14.10. Maalipallon 1. SM-sarjaturnaus (N) Nastola

13.–14.10. Sherborne-peruskurssi Raisio

13.–14.10. Vammaissulkapallon SULKISCUP I osakilpailu (L) Lappeenranta

14.10. Tarkkuussuunnistuksen kuntosuunnistus (E, K, L) Espoo

15.–17.10. Boccian sisäratojen SM-kilpailut (pari) (EKL) (L) Virrat

15.–21.10. Keilacup 2012–2013, 2. osakilpailu (E, K, N) kotiratakilpailu

19.–21.10. Kansainvälinen sokkopingisturnaus (N) Vilna, Liettua

20.10. XXXIV Lasikaupunki-Boccia (joukkue) Riihimäki

20.10. Mäntän perheliikuntapäivä (E, K, L, N) Mänttä-Vilppula

20.–21.10. Pyörätuolikoripallon SM-sarjan 1. osaturnaus (L) Turku

21.–26.10. Special Olympics Euroopan keilailukisat (K) Pafos, Kypros

23.10. Vaasa-Boccia (joukkue) (L) Vaasa

25.–28.10. Sokkopingiksen IV European Top Twelve -kutsukilpailu (N) 
Tukholma, Ruotsi

26.–28.10. Sovelletun judon syysleiri (K) Pori

27.10. II Ruska-Boccia (pari) (L) Ylistaro

27.10. Kelkkajääkiekon kokeilutapahtuma (L) Nastola

27.10. Istumalentopallon ykkössarjan 1. osaturnaus (L) Lappeenranta

27.–28.10. Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa -koulutus Joensuu

Marraskuu
3.11. Istumalentopallon naisten 1. SM-sarjaturnaus (L) Siilinjärvi

3.11. Sähköpyörätuolisalibandyn Treeni-päivä (L) Rovaniemi

3.–4.11. Unified-koripallon 1. sarjaturnaus (K) Nokia

3.–4.11. Maalipallon Stockholm International Para Games -turnaus (N) 
Tukholma, Ruotsi

4.11. Ratsastuksen Unified-joukkuemestaruuskilpailut (K) Huittinen

4.11. Pyörätuolirugbypäivä (L) Lahti

9.–11.11. Sporttiklubin Treeni-maalipalloleiri (N) Nastola

10.11. Keilacup 2012–2013, 3. osakilpailu (E, K, N) Jyväskylä

10.11. Maalipallon 2. SM-sarjaturnaus (N) Espoo

10.11. Kyrönmaa-Boccia (joukkue) (L) Isokyrö

10.11. Istumalentopallon miesten 1. SM-sarjaturnaus (L) Kotka

17.11. Boccian IV Moilas-turnaus (joukkue) (L) Pieksämäki

17.11. Pyörätuolikoripallon SM-sarjan 2. osaturnaus (L) Helsinki

17.–18.11. Sähköpyörätuolisalibandyn 1. SM- ja Finlandia-sarjaturnaus 
(L) Vaasa

23.11. Santa Claus -taitoluistelukilpailut (K) Tampere

23.11. Avaimia yhdistyksen liikuntatoimintaan -koulutus Varkaus

23.–25.11. Kansainvälinen Special Olympics Unified-lentopallon 
kutsuturnaus (K) Eura

24.11. Kurikka-Boccia (pari, joukkue) (L) Kurikka

24.–25.11. Pyörätuolitanssin Malta Open -kilpailu (L) Mdina, Malta

25.11.–4.12. Special Olympics Euroopan koripalloviikko (K)

28.11. Junior Games -syyskisat (E, K, L, N) Jyväskylä

Joulukuu
1.12. ÅSK:n uintikilpailut (E, K, L, N) Turku

1.12. Pikkujoulu-Boccia (pari) (L) Isokyrö

1.12. Istumalentopallon ykkössarjan 2. osaturnaus (L) Kotka

1.–2.12. Treeni-hankkeen yhdistetty sähköpyörätuolisalibandy- ja 
boccialeiri (L) Nastola

1.–2.12. Maalipallon Super European Goalball League, 1. osaturnaus (N) 
Lahti

1.–2.12. Maalipallon Lahti Ladies Open (N) Lahti

2.12. Maaselkä-Match -ilma-asekilpailu (L, N) Haapajärvi

7.–9.12. Lajikokeiluleiri (L) Laukaa

8.12. Purjehduksen Naantali On the Rocks -kilpailu, 2.4mR (L) Naantali

8.12. XV Vilppula-Boccia (pari) (L) Mänttä-Vilppula

11.12. Soveltavan liikunnan osaamis- ja resurssikeskushankkeen 
loppuseminaari Nastola

11.–19.12. Maasto- ja ampumahiihdon maailmancup (L, N) Vuokatti

15.12. Keilacup 2012–2013, 4. osakilpailu (E, K, N) Järvenpää

15.12. Istumalentopallon naisten 2. SM-sarjaturnaus (L) Jyväskylä

15.12. Sokkopingiscup, 2. osaturnaus (N) Turku

15.12. Pyörätuolikoripallon SM-sarjan 3. osaturnaus (L) Orimattila

15.–16.12. Unified-koripallon 2. sarjaturnaus (K) Lahti

26.12. Tapaninpäivän ilma-asekilpailu (L, N) Haapajärvi

27.12. Välipäivä-Boccia (henk.koht.) (L) Nokia






