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www.vammaisurheilu.fi • 6,90 €

Special Olympics Talvimaailmankisat 
Pyeongchangissa 29.1.–6.2.

Voiko hiihdon kulta-aika 
vielä palata?

Lumilauantai 
tarjoaa iloista 
talviliikuntaa
koko perheelle

TEEMA

Talvi-
liikunta
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Meiltä löydät nyt myös heijastavan liivin ja repun-
suojan sekä heijastavia pyöränpinnaheijastimia.

Akupainanta
pahoinvointiranneke 
matkakaveriksi 19 e

Kipukoukulla 
koukutat kivun 49 e

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

Käsiharjoitin 
jumppakaveriksi 20 e

Lääkkeetöntä itsehoitoa 
tarjoushintaan
• Rentoutusmatto 15 e
• Kuuma- ja kylmätuotteet - 25 %
      • Muut tuotteet - 10 %

Osta helposti netissä: 

www.i-puoti.fi

Pajulahdentie 167, 15560 Nastola, puh. (03) 885 511, www.pajulahti.com

VALKKU
Ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 
40 ov, koulutusaika 26.8.2013–30.5.2014

Haku päättyy 10.5.2013 

Lisätietoja: Virpi Remahl, puh. 044 7755 350
  virpi.remahl@pajulahti.com 
Huom! Kysy myös avoimia paikkoja koulutuskokeilujaksoille keväälle 2013.Huom! Kysy myös avoimia paikkoja koulutuskokeilujaksoille keväälle 2013.

LUKIO JA URHEILUVALMENNUS
Uutta! Yhdistä lukio-opiskelut Nastopoli-
lukiossa ja valmentautuminen Pajulahdessa. 
Valmentajina mm. Kevin Collet ja Osku Kuutamo.

Haku yhteishaussa 25.2.–15.3.2013 

Lisätietoja: Janne Lahtinen, puh. 044 7755 351 
  janne.lahtinen@pajulahti.com

LUE LISÄÄ: 

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

todella edullisin hinnoin

Tutustu mallistoomme osoitteessa
www.falmek.fi/carecenter

31.3. mennessä tehdyt tilaukset ilman toimituskuluja kaikkialle Suomeen.

Falmek Care Center
Rummunlyöjänkatu 7
24100 SALO

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

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

Falmek Care Centeristä
alumiiniset ajosillat
todella edullisesti!

Ramppien leveys avattuna 74 cm.

Ramppien pituus
avattuna 227 cm.

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

Salkkumalliset
pyörätuolirampit:

Mönkijärampit
nyt 149,-/pari (199,-)

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

Falmek Care Centeristä
alumiiniset ajosillat
todella edullisesti!

Ramppien leveys avattuna 74 cm.

Ramppien pituus
avattuna 227 cm.

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

Salkkumalliset
pyörätuolirampit:

Mönkijärampit
nyt 149,-/pari (199,-)

Falmek Care Centeristä alumiiniset 
ajosillat todella edullisesti!

 
Soveltava liikunta on perusoppikirja 
liikunta- ja terveysalan opiskelijoille sekä käsikirja 
alan ammattilaisille kuten liikunnanopettajille, 
-ohjaajille ja fysioterapeuteille. Teos tarjoaa apua 
harraste- ja vertaisohjaajille sekä vanhemmille 
ja itse liikkujille esittelemällä laajasti eri liikunta-
muotojen soveltamismahdollisuuksia.

Pauli Rintala, Terhi Huovinen ja Satu Niemelä: 
Soveltava liikunta 

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

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

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



Reippaasti lumille!
Suomessa on päästy parina viime talvena viettämään oikein lumista talvea 
niin etelässä kuin pohjoisessa. Saa nähdä jatkuuko runsaslumisuus myös 
talvella 2013. Tuli lunta tai ei, niin VAU järjestää yhteistyössä eri järjestöjen 
ja laskettelukeskusten kanssa Lumilauantai-tapahtumia eri puolilla Suo-
mea helmi-maaliskuussa. 

Lumilauantaita vietetään Turun Hirvensalossa, Sastamalan Ellivuorella, 
Kouvolan Mielakassa, Leppävirran Vesileppiksessä, Sotkamon Vuokatissa 
ja Rovaniemen Ounasvaaralla. Tapahtumista kolme eli Turun, Vuokatin ja 
Rovaniemen tapahtumat ovat ns. kaikille avoimia tapahtumia, joihin voi 
tulla matalalla kynnyksellä eri-ikäiset ja eri tavoin liikkuvat ihmiset kokei-
lemaan niin laskettelun kuin muunkin talviliikunnan riemua. Sastamalan, 
Kouvolan ja Leppävirran tapahtumat on suunnattu ensisijaisesti lapsiper-
heille. Lumilauantait ovat oiva paikka aloittaa talviliikuntaharrastus. Kokei-
lusta ja harrastamisen aloittamisesta voi syttyä heti tai pikkuhiljaa sään-
nöllinen harrastus ja vaikkapa kilpaurheilun kipinäkin voi virittäytyä.

Lontoon kesäparalympialaisissa suomalaiset vammaisurheilijat menestyi-
vät hienosti tuoden kuusi mitalia ja peräti neljä kultaa. Kilpailut oli me-
nestys myös koko paralympialiikkeelle, eikä vähiten siksi, että Lontoon kil-
pailujen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Sebastian Coe esitteli aina 
itsensä Lontoon 2012 olympialaisten ja paralympialaisten puheenjohtaja-
na. Näin hän omalla esimerkillään kannusti britit katsomoihin ja Lontoon 
kilpailut todella alkoivat olympiatulen syttyessä ja päättyivät paralympia-
tulen sammumiseen.

Suomalaisilla vammaisurheilijoilla on hyvät 
mahdollisuudet menestyä 15. tammi-
kuuta 2013 järjestettävän Suomen 
Urheilugaalan eri palkintokategori-
oissa. Miltä kuulostaisi seuraavan-
lainen lista: Vuoden urheilija 2012: 
ratakelaaja Leo-Pekka Tähti, Vuo-
den joukkue 2012: miesten maa-
lipallomaajoukkue, Vuoden läpi-
murto 2012: jousiampuja Jere 
Forsberg, Vuoden nuori urheilija 
2012: ratakelaaja Amanda Kota-
ja ja Vuoden esikuva 2012: ratsas-
taja Katja Karjalainen.

Toivottavasti Suomi saa iskukykyisen 
joukkueen myös vuoden 2014 tal-
viparalympialaisiin Venäjän Sot-
shiin. Lumilauantait voivat 
olla Sinunkin paikka-
si aloittaa liikkumi-
nen, harrastaminen, 
harjoittelu ja kilpaile-
minen talviurheilun 
puolella. Lähde reip-
paasti lumille!

TuoMAS TöRRönEn
NUORiSOTOiMiNNAN 
SUUNNiTTELiJA
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Pääkirjoitus

ToIMITuS
Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU ry
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki
puh.  (09) 4257 9824
lehti@vammaisurheilu.fi
etunimi.sukunimi@vammaisurheilu.fi
www.vammaisurheilu.fi

PÄÄToIMITTAJA
Nina Jakonen
nina.jakonen@vammaisurheilu.fi 

ToIMITuSTIIMI
Lauri Jaakkola, Aija Saari, 
Heidi Lehikoinen, Anna Tervahartiala

uLKoASu
Mainostoimisto Huima, Huittinen
Minna Lehtonen

JuLKAISIJA
Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU ry
toiminnanjohtaja Riikka Juntunen
puh. 0400 340 091 
puheenjohtaja Pekka Hätinen 
puh. 040 502 6308

Yhteistyössä Suomen 
Paralympiakomitean kanssa. 

ILMoITuSMYYnTI
Scanetto Oy
aineistot@scanetto.fi

PAInoPAIKKA
Edita Prima Oy, Helsinki
Painosmäärä 7 000 kpl
iSSN 1798-7334

TILAuKSET JA 
oSoITTEEnMuuToKSET
toimisto@vammaisurheilu.fi
Eeva Perttula, puh. (09) 4257 9824

ILMESTYMInEn
NRO 1 20.2. Arjen sankarit
NRO 2 24.4. Polkuja liikunnan ja 
urheilun pariin 
NRO 3 26.6. Vammaisurheilu 
muuttuvassa urheilumaailmassa 
NRO 4 2.10. Esteetöntä liikuntaa 
NRO 5 18.12. Naiset vammaisurheilussa

KAnnEn KuVA
Lumilauantait ovat koko perheen 
liikuntatapahtumia
Kuva: Timo Pasanen

Toimitus pidättää oikeuden lyhentää, 
muokata sekä jättää julkaisematta 
toimitukselle lähetettyjä juttuja.
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TEKSTI: ANNA TERVAHARTiALA
KuVAT: LEENA PENTTiNEN, PETRi KOVALAiNEN, JUSSi OVASKAiNEN

Teema

Kärkipaikan vaatiessa jatkuvaa kehitys-
tä on Vuokatissa viime vuosina panos-
tettu erityisesti soveltavan liikunnan 
opetukseen ja välineistöön. 
– Pitkä tiehän se on, urheiluopiston 
rehtori Timo Welsby aloittaa kerto-
essaan esteettömyyden vakiinnutta-
misesta opiston rakenteisiin.
– Mutta suhtaudun tuleviin hankkeisiin 
varovaisen toiveikkaasti, hän jatkaa.

Vammaisurheilua Vuokattiin
Welsby saapui Vuokatin urheiluopis-
toon kilpahiihtouran kautta. Vuoka-
tissa suoritettujen liikuntaopintojen 
jälkeen Welsby on opiskellut liikun-
nanohjaajaksi, urheiluhierojaksi ja 
opettajaksi. Opinnot ja työt saivat lii-
kunta-ammattilaisen jäämään alueel-
le ja ajan myötä Vuokatti on näyttänyt 
nykyiselle opiston johtajalle monet 
kasvonsa.
– Olen ollut täällä asiakkaana, opiskeli-
jana, urheilijana, lomalaisena ja työnte-
kijänä, Welsby luettelee.
Alueen ja opiston kattava tuntemus on 
antanut perspektiiviä työn kehittämi-

Vuokatin urheiluopisto on oikealla 
tiellä, mutta vasta sen alussa
Vuokatin urheiluopisto on Suomen johtava hiihdon-
opetuksen keskus. Opisto on vuosien varrella muun-
tautunut koulutuskeskuksesta niin liikunta-, kisa- kuin 
lomakohteeksi. laaja tarjonta ei kuitenkaan aina mer-
kitse esteetöntä tarjontaa.

seen. Rehtorin työssä Welsby on toimi-
nut virallisesti reilut kaksi vuotta.
Vammaisurheilun ja soveltavan liikun-
nan tie Vuokatin urheilutarjontaan kulki 
kutakuinkin sattuman kautta Vuokatin 
järjestäessä Kansainvälisen Paralympia-
komitean iPC:n maailmancupin osakil-
pailut maasto- ja ampumahiihdossa. 
– Niitä sitten kokeiltiin ja todettiin hy-
väksi. Siitä tämä homma nytkähti käyn-

tiin, Welsby muistelee.
Maailmanmestaruuskilpailut järjestet-
tiin kolme vuotta sitten, minkä jälkeen 
maailmancupin osakilpailuista on tul-
lut jokavuotinen tapahtuma. Kilpailut 
ovat tuoneet mukanaan kansainvälis-
tä huomiota ja Welsby kertoo useiden 
maajoukkueiden treenaavan Vuoka-
tissa kuukausia. Joulukuussa järjestet-
tävät maailmancupin kilpailut tuovat 
vammaisurheilijat opistolle jo loka-
kuussa ja tulevat talviparalympialaiset 
näkyvät kävijäkunnassa.  
Esteettömyyden näkökulmasta Vuo-
katissa on vielä paljon tehtävää, mut-
ta suhteessa useisiin muihin kohtei-
siin mahdollisuudet päästä helposti 
liikkeelle ovat Welsbyn mukaan hyvät. 
Ladulle pääsee melkein ovelta, rinteitä 
löytyy eri tasoissa ja välineitä harjoitte-
luun riittää. Kynnys soveltavaan liikun-
taan ei Vuokatin puolesta ole korkea, 
vaikka tilojen muokkaaminen onkin 
hidas prosessi. 

oppia ja urheilua
Vuokatin urheiluopisto tekee tiivistä 
yhteistyötä Suomen Hiihdonopetta-
jat ry:n kanssa. Yhdistyksen toiminta 
organisoidaan hiihtokeskusten kautta 
ja yhteistyö on tuonut mm. soveltavan 
hiihdonopettajan moduulin Vuokat-
tiin. 
Soveltavien alppilajien rantautuminen 

Timo Welsby.
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Vuokattiin tapahtui lumilajien kehittä-
miseen panostaneen hankkeen avulla. 
Vuokatin Hiihtokoulun johtaja Heidi 
Kelho muistuttaa soveltavan liikunnan 
olevan tärkeä osa kehitystä.
– Vuokatin on oltava kehityksen kärjes-
sä, jotta pääkallopaikka hiihdonopet-
tajuuden edelläkävijänä säilyisi. Tote-
simme, että tämäkin ala on otettava 
hanskaan, Kelho sanoo.
Viime vuonna Vuokatti panosti katta-
viin välinehankintoihin ja soveltavan 
liikunnan opettajakoulutukseen. Hiih-
tokoulun välinevarastosta löytyvät bi-, 
dual- ja monoski -kelkat sekä pysty-
laskentaan käytettäviä tuki- ja apuvä-
lineitä. Välineistö on kaikille Vuokatin 
vieraille avoin ja vuokrattavissa hiihto-
koulun yhteydessä. Tarpeen mukaan 
välineistö on myös siirrettävissä ja ti-
lattavissa esimerkiksi koulutustapah-
tumiin muualle. Ennen mäkeen lähtöä 
laskijan tasoon tutustutaan ja mahdol-

lisen opetuksen ja avustuksen tarve ar-
vioidaan. Mäkeen pääsee joko itsenäi-
sesti tai ohjaajan seurassa.
– Minulle on sanottu, että Vuokatin vä-
linevarasto on Suomen kattavin, Kelho 
kertoo päättäessään välineiden luette-
lemisen. 
Välineistä saadaan kuitenkin suurin ilo 
irti oikealla ammattitaidolla. Viime kau-
della soveltavan alppihiihdon moduu-
lin käyneitä opettajia oli kolme, tätä 
nykyään heitä on 11. Lisää opettajia 
koulutetaan tänäkin vuonna.

Soveltavasta arkea
Tulevia kausia katsellessa huomioi 
Timo Welsby soveltavan liikunnan roo-
lin olevan noususuuntainen. Sovelta-
van liikunnan kysyntä onkin suurin te-
kijä kehityksen mahdollistamisessa ja 
uusien ideoiden toteuttamisessa.
– Kun katsoo asiaa urheiluopiston nä-

kökulmasta niin, kun hiihtoa ediste-
tään, niin sitä edistetään kyllä kaikilla 
rintamilla.
Tulevan kauden projekteina ovat erilai-
set soveltavan liikunnan tapahtumat. 
Kauden haaste on soveltavien lajien ja 
välineiden käytön vakiinnuttaminen 
keskuksen toimintaan.
– Seuraava iso askel on saada Vuoka-
tin välineistö ja hiihtokoulu laskijoiden 
tietoisuuteen, Welsby toteaa.
Suomen kattavimmat liikuntamahdol-
lisuudet ja pätevimmät opettajat saa-
vat merkityksensä käytön ja kokemuk-
sen kautta. 
– Soveltavan opettelun polku menee 
samalla tavalla kuin muidenkin lajien 
opettelu, hiihtokoulun toimintaa ku-
vaava Kelho selittää.
Kyvyt kasvavat kokemuksen ja pitkä-
jänteisen harjoittelun kautta.

info
Suomen  
hiihdon- 
opettajat ry
- Kouluttaa ohjaajia ja opettajia 
alppihiihdon, telemarkin, lumi-
lautailun, maastohiihdon ja so-
veltavan alppihiihdon opetus- 
ja valmennustehtäviin.
- Soveltavan alppihiihdon jatko-
koulutus on tilattavissa eri kes-
kuksiin.
- Neljän päivän mittaisessa mo-
duulissa tutustutaan eri välinei-
siin ja avustustekniikoihin, sekä 
soveltavan urheilun teoreetti-
siin perusteisiin.
- www.hiihdonopettajat.com

Lisätietoja

www.vuokattisport.fi.
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Kolumni

”” Saatan olla idealisti, 
mutta minulle 
urheilu on aina ollut 
reilua kamppailua 
paremmuudesta 
säännöin ja määräyksin 
määritellyssä lajissa. ”

Keväällä 1992 oli elämässäni tapahtuma, jonka vaikutuk-
set näkyvät arjessani vieläkin. Urheilusta kiinnostuneena 
koulupoikana sain italian matkalla sattumalta mahdolli-
suuden nähdä sähköpyörätuolisalibandyottelun. Silloin 
syntyi unelma: haluan pelata spt-salibandya ja laji on saa-
tava Suomeen.

Unelman toteutuminen vaikutti mahdottomalta, koska 
sähköpyörätuolin käyttäjiä on sen verran harvassa pitki-
en etäisyyksien Suomessa. Onneksi samana vuonna lajiin 
tutustui itseäni hieman vanhempi suomalaisen spt-sa-
libandyn tienraivaaja Timo Rautanen, jonka innostus toi 
lajin Suomeen. 20 vuoden aikana omalla urheilijan polul-
lani, kuten myös suomalaisen spt-salibandyn kehitykses-
sä, keskeistä on ollut innostus, jonka avulla on saavutettu 
paljon ja purettu myös eteen tulleita esteitä.

Urheilussa tullaan jatkossa kamppailemaan entistä enem-
män resursseista. Tässä kamppailussa pärjäävät sellaiset 
urheilulajit, joilla on vaikutusvaltaa ja ennen kaikkea in-
nostusta. Vaikutusvallan lisäämiseksi vammaisurheilujär-
jestöjen yhdistäminen VAU:ksi oli järkevää. Samalla tiellä 
voitaisiin jatkaa yhdistämällä VAU ja Suomen Paralympia-
komitea.  

innostuksen hyödyntämiseksi lajikohtaisten rakenteiden 
vahvistaminen on tärkeää. Parhaiten oman lajini asioista 
päättävät lajin arjessa mukana olevat: harrastajat, entiset 

harrastajat, seura-aktiivit jne. Heillä on innostus, rakkaus 
omaan lajiinsa. Päätösten toteuttamiseen tarvitaan pal-
kallista työvoimaa, jota voidaan täydentää vapaaehtoisilla 
toimijoilla. Kannatan etenkin suuriin lajeihin voimakkaita 
lajijaostoja, jotka edistävät urheilijan polkua kokonaisuu-
tena. Lajijaostojen voimaannuttaminen vaatii toisaalta 
sitä, että VAU:ssa annetaan päätösvaltaa jaostoille, ja toi-
saalta sitä, että lajien piiristä löytyy suunnitelmallisuutta 
ja päätöksentekijöitä.     

Saatan olla idealisti, mutta minulle urheilu on aina ollut 
reilua kamppailua paremmuudesta säännöin ja määräyk-
sin määritellyssä lajissa. En pysty käsittämään urheilijoita, 
jotka tietoisesti sääntöjä rikkomalla hankkivat menestys-
tä. Sellainen menestys on arvotonta. Urheilijoiden lisäksi 
sekä kansallisten että kansainvälisten järjestöjen on sitou-
duttava reiluuteen ja pidettävä urheilijan asema keskiös-
sä päätöksenteossa. Sääntöjen on oltava perusteltuja, 
yksiselitteisiä ja niitä on valvottava. Kilpailujärjestelmien 
sekä valinta- ja rahoituskriteerien on oltava oikeuden-
mukaisia. Huippu-urheilijat panostavat urheiluun todella 
paljon aikaa, rahaa ja vaivaa. Urheilu on huippu-urheili-
jalle yksi tärkeimmistä asioista elämässä. Tähän nähden 
urheilijoita käsitellään liian usein urheilumaailmassa vain 
pelinappuloina.                

PYRY nIEMELÄ
SäHKöPYöRäTUOLiSALibANdYN PELAAJA

Reilua ja innostavaa urheilua
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merja Hanski.

Teema

Voiko hiihdon kulta-aika vielä palata?
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Pudotus on karu. 1990-luvun kolmis-
sa talviparalympialaisissa (Albertvil-
le 1992, Lillehammer 1994 ja Nagano 
1998) Suomi saavutti yhteensä 57 mi-
talia maasto- ja ampumahiihdosta. Mi-
talit jakautuivat 14 urheilijalle. 2000-lu-
vun kolmissa talviparalympialaisissa 
(Salt Lake City 2002, Torino 2006 ja Van-
couver 2010) Suomi saavutti maasto- 
ja ampumahiihdosta 10 mitalia viiden 
mitalistin voimin. Torinossa Suomi jäi 
tyystin mitaleitta.
Näiden vertailujaksojen väliin osuu 
Lahden vuoden 2001 MM-hiihdot ja 
surullisenkuuluisa dopingkäry, mutta 
olisi virheellinen tulkinta laittaa vam-
maisurheilumenestyksen romahtami-
nen yksin sen syyksi. Joitain vaikutuk-
sia Lahden traumaattisilla tapahtumilla 
kuitenkin on ollut.
– dopingkäryt vaikuttivat hiihdon olo-
suhteisiin erittäin negatiivisesti ja tällä 
on saattanut olla vaikutusta potentiaa-
listen urheilijoiden lajivalintaan. Seuro-

TEKSTI: LAURi JAAKKOLA
KuVAT: VAU:N ARKiSTO, LAURi JAAKKOLA, TANJA KARiN KOTiALbUMi

Suomalainen vam-
maishiihto on ko-
kenut samanlaisen 
notkahduksen kuin 
vammattomien hiih-
to. Takavuosien para-
lympiamitalistit Tanja 
Kari ja Merja Hanski 
pohtivat mistä kiikas-
taa.

jen ja Hiihtoliiton rahoitus kärsi erittäin 
pahasti ja tämä oli valitettavasti pois 
vain urheilijoilta ja potentiaalisilta tule-
vaisuudenlupauksilta, joilla ei ollut mi-
tään tekemistä dopingkäryjen kanssa, 
sanoo Tanja Kari, 13-kertainen hiihdon 
paralympiamitalisti ja Kansainvälisen 
Paralympiakomitean iPC:n Hall of Fa-
men jäsen.

Ladut karkaavat 
kaupunkilaisilta
Maailma muuttuu ja maastohiihdon 
täytyy etsiä elintilaa yhä monipuolistu-

van harrastusmahdollisuuksien kirjon 
keskellä. Pelkästään hiihdon paralym-
pialamitalistien määrä ei ole laskussa, 
vaan myös SM-kilpailujen osallistuja-
määrät ja harrastajamäärät yleensä.
– Meillä ei lapsena ollut valittavana 
kovin paljon erilaisia liikuntamuotoja. 
Hiihto oli hyvin tavanomainen harras-
tus, jota kaikki kakarat harrastivat, oli 
sitten vammainen tai vammaton, ker-
too Merja Hanski, paralympiamitalisti 
näkövammaisten hiihdosta ja maali-
pallosta.
Hanski asui lapsena Pirkanmaan Toija-
lassa, pienen kaupungin laitamilla, jos-

Tanja kari voitti kolme kultaa ja pronssin viimeisissä paralympialaisissaan Salt lake 
Cityssä 2002.
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Tanja Kari on asunut Yhdysvaltain Salt Lake Cityssa vuodesta 2005 
lähtien. Hän johtaa tällä hetkellä Paralympic Sport Club -ohjelmaa 
Utahin yliopiston kuntoutuskeskuksessa.
Vuonna 2006 perustettuun ohjelmaan kuuluu seitsemän paralym-
pialajia: uinti, maastohiihto, alppihiihto, pyöräily, tennis, melonta ja 
purjehdus.
– Ohjelma on tällä hetkellä malliohjelma amerikkalaisessa kuntou-
tusmaailmassa, Kari sanoo ja kertoo hiihtävänsä edelleen vähintään 
kolme kertaa viikossa vuoden ympäri.
Pääkaupunkiseudun verotoimistossa työskentelevä Merja Hanski oli 
jo aktiiviurallaan hämmästyttävän monipuolinen urheilija, mistä ker-
too parhaiten se, että hän on osallistunut paralympialaisiin yleisur-
heilussa, maalipallossa, maasto- ja ampumahiihdossa sekä tandem-
pyöräilyssä.
Tiikeri ei pääse raidoistaan. Hanski harjoittelee edelleen säntillises-
ti ja kovaa, vaikka huippu-uran päättymisestä on kahdeksan vuotta.
– Treenaan edelleen parin viikon jaksoissa hyvin monipuolisesti. Vaik-
ka en käy kilpailuissa, niin välillä teen aika koviakin treenejä kokeillak-
seni mitä vielä irtoaa, Hanski sanoo.

Teema
sa hiihtoladulle pääsi käytännössä suo-
raan kotipihalta.
Toista on nyt, kaupungistuneessa Suo-
messa, jossa huollettuja latuja kyllä 
löytyy, mutta niille päästäkseen täytyy 
kaupungin keskustasta hieman mat-
kustaa. Sisäsiistejä palloiluharrastuksia 
löytyy lähempää ja videopelejä vielä 
lähempää. Ei tarvitse edes ulos lähteä.
Mutta turha nuorisoa on laiskuudes-
ta syyttää, ainakaan kun kyse on niin 
raa’asta lajista kuin maastohiihdosta. 
Kautta aikojen lajin huipulle on yltänyt 
vain sellaisia poikkeusyksilöitä, joilla on 
ollut tekemisen meininkiä. On urheilu-
organisaatioiden tehtävä kaivaa heidät 
esiin ja pitää heistä hyvää huolta.
Suomella, kuten muillakin mailla, on 
aina ollut hiihtäjiä, joiden harjoitte-
lumäärät ja -asenne ovat kohdallaan. 
Tärkeintä on löytää rekrytointi- ja val-
mennussysteemi, joka tähtää tulevai-
suuteen, Kari toteaa.
Hänen mukaansa Suomessa oltiin vii-
me vuosituhannen lopun hyvinä ai-
koina liian tyytyväisiä vallitsevaan 
tilanteeseen, eikä osattu pitää huol-
ta jatkuvuudesta. Samoin on käynyt 
myös Karin nykyisessä kotimaassa Yh-
dysvalloissa, jossa talviparalympialais-
ten mitalimäärät ovat notkahtaneet 
vuoden 2002 Salt Lake Cityn kotipara-
lympialaisten jälkeen suhteessa vielä 
pahemmin kuin Suomella. itä-Euroo-
pan maat Venäjän ja Ukrainan johdolla 
sen sijaan ovat nousseet kohisten mi-
talitaulukoissa.

”uskomattoman  
kaunis laji”
On onni, että Suomessa on viime vuo-
sina sentään ollut kaksi kovaa kansain-
välisen tason hiihtäjää, Ilkka Tuomisto 
ja Maija Järvelä (o.s. Löytynoja). ilman 
heitä tulevat suomalaiset huippuhiih-
täjät joutuisivat rakentamaan uraansa 
pitkälti tyhjän päälle. Merja Hanski ker-
too esimerkin toisesta hänelle rakkaas-
ta kestävyyslajista, pyöräilystä.
– Olin barcelonan paralympialaisis-
sa 1992 pelaamassa maalipalloa, kun 
kuulin, että tandempyöräily oli otettu 
neljä vuotta aiemmin Soulissa viralli-
seksi lajiksi. Minulla on aina ollut hirveä 
palo pyöräilyyn, ja pakotin silloin mei-
dän valmentajan viemään minut käpä-
löimään niitä fillareita, Hanski kertoo.
– Mutta Suomessa ei ollut silloin ke-
tään kilpapyöräilijää tandempyöräilys-

Tanja kari.

Urat päättyvät, 
mutta treenaaminen ei

sä. Kaikki tietous oli kadonnut, mutta 
minä vain jaksoin pitää ääntä aihees-
ta. Olin päättänyt, että pyöräilen, kun-
han vain saan jonkun pilotiksi. Siinä 
meni 12 vuotta ennen kuin löysin Vir-
ve Taljavirran, jonka kanssa sitten ol-
tiin Ateenan paralympialaisissa vuon-
na 2004.
Vammaishiihdon pariin ei koskaan 
tule vyörymään massoja, ja esimerkiksi 

SM-kilpailujen osallistujamääriä tuskin 
koskaan saadaan mitenkään radikaa-
liin kasvuun. Sen sijaan tarvitaan Hans-
kin ja Karin kaltaisia persoonia, hiihtäjiä 
koko sielultaan.
– Rakkaus hiihtoon teki minusta hiihtä-
jän. Fyysinen ja tekninen vaativuus yh-
distettynä jatkuvasti vaihtuviin olosuh-
teisiin tekee hiihdosta uskomattoman 
kauniin lajin, summaa Tanja Kari.
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tutkittua
TEKSTI: KAiSU MONONEN JA AiJA SAARi

Urheiluvammojen esiintyvyys ja vam-
mariski vaihtelivat lajien välillä. Alppi-
hiihdossa ja kelkkajääkiekossa äkillisiä 
urheiluvammoja esiintyi lajien luon-
teen vuoksi (kova vauhti, kontaktit, tör-
mäykset) eniten, ja niistä seurasi myös 
usein taukoja harjoittelussa ja kilpai-
luissa. Maastohiihdossa vammoja oli 
määrällisesti vähemmän ja yleisimmin 
vammat olivat rasitusperäisiä. Akuutit 
vammat maastohiihdossa olivat usein 
seurausta kaatumisesta. Pyörätuolicur-
lingissa urheiluvammoja esiintyi varsin 
vähän ja vammat olivat pääasiassa ra-
situsvammoja yläraajoissa tai selkäran-
gan alueella.
Salt Lake Cityssä vuonna 2002 rapor-
toitiin kelkkajääkiekkoilijoilla huomat-
tavan paljon vammoja alaraajoissa. 
Tutkimuksen perusteella tehtiinkin 
suosituksia koskien alaraajojen suoja-
varustuksia ja ehdotettiin sääntömuu-
toksia kelkan korkeuteen. Neljä vuotta 
myöhemmin Torinon paralympialai-
sissa alaraajavammojen määrä kelk-
kajääkiekossa oli jo vähentynyt mer-
kittävästi. Vastaavasti alppihiihdossa 
kelkkalaskijoilla esiintyi huomattava 
määrä ranteen ja yläraajojen vammo-
ja, minkä seurauksena tukisuksien tek-
nisiä ominaisuuksia ja säätömahdol-
lisuuksia on otettu tarkastelun alle. 
Maastohiihdon seuranta paljasti näkö-
vammaisten urheilijoiden luokittelun 
ongelmallisuuden. Ovatko luokittelu-
tilanteessa käytettävät perusteet riit-
tävän kattavia, kun kilpailutilanteessa 
esimerkiksi haastavat sääolosuhteet 
voivat vaikuttaa ratkaisevasti näkö-

vammaisen urheilijan toimintakykyyn 
altistaen hänet kaatumiselle ja sitä 
kautta mahdollisille urheiluvammoil-
le?

urheiluvammojen 
ennaltaehkäisyyn tulisi 
kiinnittää huomiota

Vuoden 2010 talviparalympialaisissa 
ur heiluvammoista kärsi 24 prosent-
tiin kaikista urheilijoista, kun vastaa-
va luku oli huomattavasti alhaisempi 
Salt Lake Cityn (9 prosenttia) ja Tori-
non (8 prosenttia) paralympialaisis-
sa. Tutkijat selittävät ilmiötä kehitty-
neemmällä raportointimenetelmällä 
ja kovenevan kilpailun myötä harjoit-
telun kuormittavuuden lisääntymi-
sellä. Rasitusvammojen lisääntyminen 
sai tutkijat suosittelemaan urheilu-
vammojen ennaltaehkäisyn huomioi-
mista urheilijoiden jokapäiväisessä har-
joittelussa ja valmennuksessa.

Lähteet: 
Webborn, N., Willick, S. & Reeser, J.C. (2006) in-
juries among disabled athletes during the 2002 
Winter Paralympic Games. Medicine and Scien-
ce in Sports and Exercise 38(5), 811–815.

Webborn, Ad. (2007) iPC injury Survey Torino 
2006. The Paralympian ,2:11.

Webborn, N., Willick, S. & Emery, C. (2012) The 
injury Experience at the 2010 Winter Paralym-
pic Games. Clinical Journal of Sport Medicine. 
22(1):3-9.

Urheiluvammojen seuranta 
auttaa kehittämään lajia ja harjoittelua 
Vuodesta 2002 alkaen talviparalympialaisten lääkintä-
huoltopisteissä on lääkintähuollon ohessa tilastoitu myös 
paralympialaisten urheiluvammoja. Urheiluvammojen 
seurannan uranuurtaja on tohtori nick Webborn tutki-
musryhmineen ja mukana ovat kaikki talvilajit: alppihiih-
to, kelkkajääkiekko ja maastohiihto (sisältäen ampuma-
hiihdon) sekä Torinon paralympialaisista 2006 lähtien 
myös pyörätuolicurling. Tutkimuksesta saaduilla tuloksilla 
on ollut vaikutusta myös käytännön toimintaan.



12

Teema

Aj
as

sa
TEKSTI: 
JARi KANERVA, FT
HiiHTOKULTTUURiNTUTKiJA, 
JOKA ON LASKENUT KELKALLA 
KiiNAN MUURiLTA

Kelkkamäkiä raivaamaan!
Kilpakelkkailu on harvojen herkkua, sillä maailmassa on vain vajaat 
parikymmentä kilpailukelpoista kelkkailurataa ja muutama sata laski-
jaa. Mutta vapaa-ajanvietteenä se on edelleen säilyttänyt paikkansa – 
ainakin myytävien pulkkien määrillä mitattuna.  

Kelkkailu-urheilun historia juontaa juurensa 1800-luvun Sveitsiin, jol-
loin talvisille yläluokkaisille englantilaisturisteille kehitettiin urheilul-
lista ohjelmaa ja ajanvietettä talvipäiviksi – siinä sivussa saivat alkunsa 
alppihiihdon ja taitoluistelun kilpailulliset muodot. Suomeen kelkkai-
lu rantautui 1900-luvun alussa Puijolle, Kuopioon, jonne Suomen mat-
kailijayhdistyksen paikallisosasto rakennutti valaistun kelkkaradan. 
Lystiä riitti aina vuoteen 1931, kunnes ränni katsottiin aikansa elä-
neeksi. Nykyaikainen viritys on Kiparin kelkkarata Rautavaaralla, jossa 
voi harrastaa luomukelkkailua 300 metrin harjoitteluradalla. Siellä las-
kettiin luonnonrataohjaskelkkailun MM-mitaleista vuonna 1998.

Onko Suomessa mahdollisuuksia pieniin kelkkaratoihin? Kyllä on, sil-
lä hiihtokeskukset pyrkivät laajentamaan tarjontaa myös niihin asi-
akkaisiin, jotka eivät viihdy lauta tai sukset jalassa. Nykyaikaisten lu-
metusjärjestelmien myötä ”rännin” muotoilu keinolumeen ei tuottaisi 
kohtuuttomia kustannuksia rinneyrittäjälle – siihen streetin, boxin ja 
hyppyreiden viereen. Myös monelle liikkumisesteiselle kelkkailun 
vauhdin hurma sopisi hyvin. Haasteellista eivät ole laskut, vaan nou-
sut, sillä nykyiset hiihtohissit eivät ole suunniteltu soveltavaa liikuntaa 
silmälläpitäen.  

Kelkkailuboomi toisi mukanaan värinää myös välinehifisteille. Ajanvie-
telaskuihin sopisi turvallisen hidas väline, mutta kun huimapäisimmät 
alkavat kellottamaan aikoja, niin silloin on otettava mukaan huippu-
teknologia ja avaruusmateriaalit. 

Voisiko kelkkailusta tulla uusi vammaisurheilulaji? No, suomalaiset 
osaajat voisivat ryhtyä tuotekehittelyyn ja ottaa tavoittamattoman 
yhden askeleen etumatkan tuleviin kilpailijoihin verrattuna. Vaikka 
kokemukseni kelkkailusta rajoittuvat kesäkelkkaratoihin ja olympia-
laisten kelkkailulähetysten seuraamiseen, niin rohkenen väittää, että 
tässä olisi mahdollisuus hauskaan liikunnalliseen ajanvietteeseen. Hy-
vin suunniteltu ja vauhdikas kelkkarata voi tarjota unohtumattomia 
elämyksiä tasapuolisesti kaikille.



Etelä-korean Pyeongchangis-
sa 26.1.–6.2.2013 järjestet-
tävät Special Olympics Tal-
vimaailmankisat lähestyvät, 
mutta mitä kätkeytyy Special 
Olympics -sanaparin taakse?

1 Special Olympics -järjestö organisoi ym-
pärivuotista urheilutoimintaa kehitys-

vammaisille henkilöille, mutta sen kutsumi-
nen pelkäksi urheilujärjestöksi on alimitoi-
tettua. Special Olympics on pikemminkin 
urheilun ympärille kietoutunut maailman-
laajuinen liike, joka taistelee kehitysvam-
maisten henkilöiden oikeuksien puolesta. 
Kansainvälisen Special Olympics -järjestön 
perusti vuonna 1968 Eunice Kennedy Shri-
ver, Yhdysvaltain entisen presidentin John F. 
Kennedyn sisar. Special Olympics on levin-
nyt yli 170 maahan. Special Olympics Fin-
land on osa Suomen Vammaisurheilu ja -lii-
kunta VAU ry:n toimintaa.

2 Siinä missä ”perinteiset” urheilujärjestöt 
pyrkivät organisoimaan urheilutoimin-

taa omille urheilijoilleen ja ajamaan heidän 
etujaan, Special Olympics pyrkii tekemään 
maailmaa paremmaksi kaikille noin 200 
miljoonalle maailman kehitysvammaiselle 

henkilölle. Kaikki kehitysvammaiset hen-
kilöt ovat potentiaalisia urheilijoita. Spe-
cial Olympics -kilpailujen osallistumiskyn-
nys lasketaan niin matalalle kuin on tarve, 
eikä esimerkiksi tulosrajoja kilpailuihin ole. 
Special Olympics -toimintaan liittyvät olen-
naisesti myös erilaiset hyväntekeväisyys-
projektit, kuten Healthy Athletes -ohjelma, 
joka tarjoaa terveyspalveluja ja -tietoutta 
erityisesti kehitysmaiden kehitysvammai-
sille henkilöille.

3   Kansainvälisiä vammaisurheilujärjestöjä on 
laaja kirjo, eikä niistä kärryillä pysyminen 

ole asiaan vihkiytymättömälle helppoa. Ke-
hitysvammaisten urheilun pääjärjestöt ovat 
Special Olympics ja huippu-urheilupainot-
teisempi iNAS, jonka luokituksen saaneet 
urheilijat voivat päästä myös paralympialai-
siin. Special Olympics kuuluu paralympia-
laisten tapaan olympiaperheeseen, eli sillä 
on Kansainvälisen Olympiakomitean viralli-
nen hyväksyntä ja lupa käyttää ”olympics”-
termiä. Special Olympics -sanaparia ei suo-
menneta, joten Etelä-Koreassa tammi-hel-
mikuussa 2013 järjestetään Special Olym-
pics Talvimaailmankisat, ei esimerkiksi kehi-
tysvammaisten talviolympialaiset.

Lähteet: www.specialolympics.org
www.vammaisurheilu.fi/fin/vau/special_olympics

Urheiluväki hevosen 
perässä

”    Vuoden urheilijaää-
nestyksen sääntöjä 

on väljennetty maailman 
parhaan vammaisten pyö  -
rätuolikelauksen menes-
tyksen alla.
Nykyään arvostetun tit-
telin voivat saada muut-
kin kuin terveet urheili-
jat. Entäpä jos Vuoden 
Urheilija olisi eläin?”

Veikkaajan ravitoimittaja Ari 
Tukia rinnastaa kolumnissaan 
sujuvasti vammaisurheilijat ja 
eläimet. Ehkäpä ihmehevonen brad de Veluwe voisi jatkossa 
myös kirjoittaa herra Tukian kolumnit? Veikkaaja 40/2012.

Väki joukolla 
liikkeelle

”Vammaisurheilu sai pal-
jon myönteistä julkisuut-

ta Lontoon paralympialaisten 
menestyksen myötä. Menes-
tyslajeihin kuului muun mu-
assa maalipallo, missä mie-
het saavuttivat kultamitalin. 
Joukkueen kuudesta pelaa-
jasta peräti neljä on lappilais-
lähtöisiä.”

Lapin Kansan urheilutoimittaja Jaarli 
Pirkkiö nostaa esille mielenkiintoisen 
yksityiskohdan miesten maalipallo-
joukkueen rakenteesta. Lapin Kansa 
10.10.2012

13

termin-
selittäjä

lehti-
katsaus

Tällä palstalla pureudutaan 
vammaisurheilussa ja -liikun-
nassa käytettävien termien 
taustoihin.

Tällä palstalla seurataan vammaisurheiluun 
liittyvien aiheiden käsittelyä meillä ja muualla.

Special olympics
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Teema

ELO ry:n toiminta alkoi 12 vuotta sitten 
tarpeen sytyttämän hankkeen myötä. 
ELO on vuosien myötä kasvanut ja ke-
hittynyt vapaaehtois- ja talkoovoimin 
toimivasta vertaistukiryhmästä lähes 
300 erityisperheen verkostoksi. 
– Ensimmäisten vuosien aikana todet-
tu kiinnostus tämän tyyppistä toimin-
taa kohtaan yllätti meidät aktiivivan-
hemmat. itse tarkoitus ei ollut luoda 
yhdistystä ja laajentaa toimintaa, mut-
ta suuren kysynnän vuoksi se oli välttä-
mätöntä. Talkoovoimin toiminta ei voi-
nut enää jatkua, Ylisuvanto toteaa.
Nykyään ELO:n laaja tarjonta ja toimin-
ta mahdollistuvat ulkopuolisen tuen 
avulla ja yhdistyksessä toimii kaksi vi-

TEKSTI: ANNA TERVAHARiTiALA
KuVAT: PiA JA JOUKO YLiSUVANTO

Elämää ELo-perheessä
lapissa välimatkat ihmisten ja palveluiden välillä ovat 
pitkiä – kuin pimein vuodenaikamme talvi.
– Etäisyydet eivät kuitenkaan haittaa oikeassa seuras-
sa ja inspiroivan tekemisen parissa ollessa, kertoo ElO 
-aktiivi Pia Ylisuvanto, nainen lapissa toimivan 
Erityislasten Omaisten ElO ry:n takana.

rallista työntekijää. Toinen heistä on Pia 
Ylisuvanto.

ELo-perhe
Ylisuvannon perheestä tuli osa ELO-
perheitä 14-vuotiaiden kaksospoikien, 
Aatun ja Eetun, syntyessä keskosina. 
ELO-elämä on antanut paljon, mutta 
vaatinut myös omistautumista. Kotitii-
min ja työtiimin välinen venyminen on 
vuosien varrella tullut tarpeeseen aktii-
vivanhemman sovittaessa työtään ja 
erityisperheen erityistä arkea yhteen. 
Takaisin ei kuitenkaan ole katsomista.
– ELO:n rooli perheessämme on suuri, 
Ylisuvanto kertoo. 

ELO-toiminta on yhteistyötä niin per-
heen sisällä kuin perheiden välillä.
– Minulle rakas ja tärkeä vapaaehtois-
työ muuttui työsuhteeksi, jossa voin 
toteuttaa itseäni ja auttaa laajemmin 
lappilaisia erityisperheitä. 

Elävä ELo
Toiminta alkoi Rovaniemeltä, mutta 
kiinnostus ja tarve ovat kasvattaneet 
toimintakenttää kaupungista seitse-
mään lähikuntaan. Vertaistukiryhmiä 
löytyy moneen tarpeeseen. Rova-
niemellä toimivat esimerkiksi nuorten 
ryhmä, alle kouluikäisten erityistä tu-
kea tarvitsevien lasten perheiden 
vertaistukiryhmä ja haastavasti käyt-
täytyvien lasten vanhempien ELOiSAT-
ryhmä.
– Eläminen harvaan asutulla ja pitki-
en välimatkojen Lapissa tuo toimin-
nallemme oman tärkeän merkityksen, 
Ylisuvanto kuvaa vertaistukitoiminnan 
kysynnän ja tarjonnan suhdetta. 
– On suuri todennäköisyys, että lapsesi 
diagnoosilla olevaa toista lasta ei koti-
kunnastasi löydy.
Valtakunnallisten vammaisliittojen toi-
minta yltää vain harvoin Lapin kuntiin 
ja Ylisuvanto korostaakin omatoimi-
suuden, aktiivisuuden ja itsenäisyyden 
tärkeyttä tukijärjestötoiminnan ylläpi-
tämisessä. Etäisyydet eivät poista lap-
sien ja vanhempien tarvetta erityisoh-
jaukseen.
– Kerta toisensa jälkeen hämmästyt-
tää kuinka paljon erityislasten ja -nuor-
ten vanhemmat ovat valmiita panos-
tamaan lapsiinsa saadakseen heille 
suunnitellut terapiapalvelut satojen ja 
taas satojen ajokilometrien päästä ko-
toa.
Etäisyyksien ollessa suuria on vertais-
verkostojen pidettävä yhtä.

TalviELo
ELO-elämän lisäksi Ylisuvannon perhe 
liikkuu yhdessä. Talvilumet kutsuvat 
perheen mäkeen. Vanhemmat ja Aatu 
laskevat suksilla, Eetun laskiessa bi- tai 
mono-ski -kelkalla. Eetun laskettelu-
ura alkoi pojan ollessa vasta 4-vuotias 
fysioterapeutin viedessä nuoren mie-
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hen mäkeen. Vanhempien tauolle jää-
nyt harrastus käynnistyi uudestaan las-
ten kautta.
Omatoiminen laskettelu mahdollistui 
Maliken järjestämän kelkka- ja pysty-
laskettelukurssin kautta ja sittemmin 
mäkeen on päästy itsenäisesti. Ainoa 
huoli on ollut kelkkojen puute. 
– Välineitä on kevätviikkoina liian vä-
hän. Jo vuosia olen varannut kevään 
hiihtolomaviikolla tarvitsemamme kel-
kan vuotta aikaisemmin.
Soveltavasti laskeva perhe on otettu hy-
vin vastaan laskettelukeskuksissa. Tar- 
vittava apu on aina löytynyt ja kanssa-
laskijat ovat olleet kelkkalaskettelusta 
kiinnostuneita lajin yleisen tuntemuk-
sen ollessa edelleen vähäistä. 
Mäkeen lähtiessä Ylisuvanto muistut-
taa välineiden toimivuuden olevan en-

sisijaisen tärkeää. Suksien, vyön, istuin-
tyynyjen ja valjaiden ollessa kunnossa 
on kaikkien, niin itse kelkkailijan kuin 
kanssalaskijoiden, turvallisuus varmal-
la pohjalla. Liikuntaväline ei kuitenkaan 
ole ainoa huomionarvoinen varuste 
mäessä pakkas- ja tuuliolojen luodessa 
omat haasteensa ulkoiluun. Pia  Ylisu-
vanto kertookin olevansa Eetun kans-
sa mukana Rovaniemen ammattikor-
keakoulun ja Lapin yliopiston Woolen 
innovations (WiNNO) -tutkimuksessa, 
jossa tarkastellaan villasta valmistet-
tujen tuotteiden ominaisuuksia, kuten 
kosteuden ja kylmyyden eristämisky-
kyä.

ELoisan elämän puolesta
Laskut lasketaan lasten ehdoilla ja tal-
vikaudelta odotetaan leutoja, runsaslu-

misia päiviä. Perhe-elo ja ELO-toiminta 
nivoutuvat arjen kautta yhteen, sillä tu-
levanakin talvena riittää toimintaa. Jou-
lun alla tullaan järjestämään esimerkik-
si joulupuurotapahtuma, joka on yksi 
esimerkki ELO:n matalan kynnyksen 
tapahtumista. Tapahtumat tarjoavat ti-
laisuuden kohdata toisia samanlaisessa 
elämäntilanteessa olevia ja samanlais-
ten haasteiden kanssa eläviä erityisper-
heitä.
Ylisuvannoille ELO on kaikkea muuta 
kuin pelkkä työ ja tukiryhmä.
– Elo on verkosto ystävyydelle ja erityi-
syyden ymmärrykselle ja kanava koke-
musasiantuntijuudelle.
Kokemustiedon saaminen ja jakami-
nen tekee arjesta erityistä.
– On vaikea kuvitella elämää ilman 
ELO:a, Ylisuvanto päättää.
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Teema
TEKSTI: LAURi JAAKKOLA
KuVA: MiKKO KUUSiSTON KOTiALbUMi

Ensin polvivamma lopetti miehen ar-
vokilpailu-uran pari vuotta sitten ja nyt 
viimeisin takaisku saattaa vaikeuttaa jo 
Kuusiston ammatinharjoittamista.
– Vasempaan polveen tehtiin iso ope-
raatio ja nyt lähinnä toivotaan, että sillä 
tulisi työelämässä toimeen. Että suksi-
en päälle pääsisi, Kuusisto harmittelee.
Hän on ollut viime vuosina VAU:n toi-
minnassa mukana soveltavan alppi-
hiihdon kokeilutapahtumissa. Se on-
kin asia, jota Kuusisto tekisi mielellään 
niin paljon kuin työt, perhe ja myynnin 
ammattitutkinto-opinnot Tampereella 
antavat myöten.
– Tämä laskeminen vain nyt on mun 
juttu. Haluan jakaa sitä iloa muillekin. 

Jotta muutkin saisivat kokea saman
Elinsiirron saaneiden alppihiihdon moninkertainen ar-
vokilpailumitalisti Mikko Kuusisto haluaa levittää las-
kemisen ilosanomaa kaikille halukkaille vammaryh-
mään katsomatta. Vaikeat polvivaivat ovat kuitenkin 
hidastaneet hiihdonopettajana toimivaa ikaalislaista.

mikko kuusisto ja hänen tuolloin kolmen kuukauden ikäinen tyttärensä nita poseeraavat alppimaisemissa ranskan Sainte Foy Taren-
taisessa järjestetyissä elinsiirron saaneiden World Transplant Games -talvimaailmankilpailuissa vuonna 2010.

Kun kelkkalaskijan kanssa tulee alas 
rinnettä, niin se tunne, joka tulee, kun 
näkee, millainen kokemus se on sille 
laskijalle…, Kuusisto kuvailee.
Hän on ollut mukana VAU:n Talvilii-
kuntapäivässä ja Lumilauantai-tapah-
tumissa, ja katsellut niissä laskijoita 
myös hieman rekrytoijan silmällä. Las-
keminen jo itsessään on hauskaa, mut-
ta Kuusisto toivoisi nuorten ja miksei 
hieman vanhempienkin kokeilijoiden 
ottavan osaa myös kilpailutoimintaan.
Erityisesti maksasiirron saaneen Kuu-
siston omalla alueella, eli elinsiirtoväen 
keskuudessa alppihiihtäjät on lasketta-
vissa huolimattoman metsurin yhden 
käden sormin. Kuusiston lisäksi piireis-

sä pyörii etunimikaima Mikko Avela.
– Senkin asian eteen olisi tarkoitus 
tehdä jotain, että elinsiirron saaneita 
saataisiin innostumaan laskemisesta. 
Ensin heitä pitäisi saada mukaan seu-
ratoimintaan, sillä eihän se ihan niin yk-
sinkertaista ole, että kerran kokeillaan 
ja sitten kilpailuihin, Kuusisto sanoo.
Elinsiirron jälkeen voi harrastaa urhei-
lua laajalla lajikirjolla. Munuaisen- ja 
maksansiirron jälkeen on vältettävä 
lajeja, jotka altistavat alavatsaan suun-
tautuville iskuille, kuten jääkiekkoa ja 
nyrkkeilyä. Alppihiihdossa kaatumis-
riski on luonnollisesti olemassa, mutta 
Kuusiston mukaan paluu rinteisiin on 
mahdollinen jo melko pian elinsiirron 
jälkeen.
– Sillä tavalla se on riskialtista, että sa-
nottiin, ettei vuoteen tai kahteen sai-
si harrastaa laskemista maksansiirron 
jälkeen, samalla tavalla kuin piti vält-
tää kaikkea muutakin ”actionia”. Mut-
ta nyttemmin olen kaatunut moneen 
kertaan ja pahastikin, kuten viime ke-
väänä, kun tuo polvi meni.
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Kiekkokelkat odottavat käyttäjiä 
JYPin harjoituksissa

JYPin kelkkajääkiekkoilijat harjoittelevat keskiviikkoisin 
Synergia-areenan pienessä kaukalosssa.

Jyväskyläläisen JYP Junioreiden alai-
suudessa on vuodesta 2008 toiminut 
kelkkajääkiekkojoukkue, jolla on tarjol-
la runsaasti kelkkoja halukkaille kokeili-
joille. Silti pelaajia on tällä hetkellä vain 
seitsemän.
– Sitä olen kyllä usein ihmetellyt, että 
miten jääkiekkomaasta ei löydy enem-
pää pelaajia, sanoo JYPin kelkkajää-
kiekkojoukkueen valmentaja Hanne 
Alenius.
Jyväskylässä tilanne on kuitenkin Suo-
men mittakaavassa hyvä, sillä jouk-
kueella sentään on vakiintunutta toi- 
mintaa. Kovin monesta muusta suo-
malaiskaupungista ei voi sanoa samaa.
– Vaikuttaa siltä, että ihmisillä on aika 
huonosti tietoa lajista. Kovasti me 
olemme yrittäneet rekrytoida, mutta 
se ei ole ollut helppoa. Muutama uusi 
pelaaja on viime vuosina tullut, mut-
ta muutama on puolestaan jäänyt si-
vuun, Alenius sanoo.
Kelkkajääkiekkoperinne on Suomessa 
vielä melko lyhyt, joten monet perin-
teisemmät liikuntavammaisten jouk-
kuelajit vetävät harrastajia ainakin 

TEKSTI: LAURi JAAKKOLA
KuVA: HANNE ALENiUS

Jääkiekko on Suomen ehdoton valtalaji, mutta 
kelkkajääkiekkoon asti suosio ei yletä.

toistaiseksi paremmin. Lisäksi kelkka-
jääkiekon kanssa osin samoista pelaa-
jista kilpailee proteesijääkiekko, jota 
pelataan pystyssä luistellen.
Kelkkajääkiekon etuna on se, että tule-
vaisuudessa siintää mahdollisuus pe- 
lata paralympialaisissa – kenties vaikka 
vuonna 2018 Etelä-Korean Pyeong-
changissa. Lisäksi aloittaminen on 
helppoa. Vaikka varusteet ovat suh-
teellisen kalliita, ei niitä onneksi tarvit-
se hankkia itse. JYP Junioreilla on 12 
hyvälaatuista kelkkaa, jotka se on saa-
nut lahjoituksina Lions Clubilta ja CP-
liitolta.
– Aloittaminen on tosiaan tehty Jyväs-
kylässä niin helpoksi kuin mahdollista. 
Mukaan mahtuu hyvin, sillä kaikki kel-
kat eivät ole käytössä, Alenius kertoo.
Valmentajia JYPin kelkkajääkiekko-
joukkueessa on peräti neljä, sillä avus-
tustilanteita ja kelkkojen säätämistä tu-
lee eteen harjoituksissa usein. Alenius 
on itse pelannut jääkiekkoa ja oli opis-
kelemassa fysioterapeutiksi, kun hänet 
rekrytoitiin kelkkajääkiekkovalmenta-
jaksi lajitoiminnan siirtyessä kaupun-
gin erityisliikunnan alaisuudesta JYP 
Junioreihin.

näppäile nettiin

infoKelkkajääkiekko 
Suomessa 2012–2013

Suomen laajinta kelkkajääkiekko-
toimintaa pyörittävän helsinkiläisen 
Sledgehammersin pelaajisto siirtyi 
jääkiekon yleisseura Karhu-Kisso-
jen alaisuuteen toukokuussa 2012. 
Sledgehammers jatkaa toimintaansa 
kelkkajääkiekon kehittäjänä ja tuki-
jana.
Jyväskylän JYPin lisäksi perinteik-
käistä pystykiekkoseuroista myös 
Tampereen Tapparassa on kelkkajää-
kiekkotoimintaa. Lisäksi imatralla on 
kelkkajääkiekkotoimintaa kaupungin 
liikuntatoimen alaisuudessa ja Liek-
sassa Lieksan Hurttien alaisuudessa.
Oulun Kärppien junioriorganisaati-
on Kärpät 46 ry:n alaisuudessa aloitti 
marraskuun alussa soveltavan jääkie-
kon ryhmä, johon ovat tervetulleita 
niin kelkkakiekkoilijat kuin eri vam-
maryhmiin kuuluvat pystypelaajat.

Helsinki – Karhu-Kissat 
(ent. Sledgehammers)
Yhteyshenkilö: Timo Karko, 
timo.karko@sledgehammers.fi, 
puh. 040 501 2919
Harjoitusvuorot: tiistai klo 19.30–
20.45 ja torstai klo 19.30–20.45, 
Hernematalankatu 6.

Jyväskylä – JYP Juniorit
Yhteyshenkilö: Hanne Alenius, 
puh. 044 336 7286, 
hanne.alenius@gmail.com
Harjoitusvuoro: keskiviikko klo 
17.15–18.30, Synergia-areena (pieni 
kaukalo), Rautpohjankatu 10.

Tampere – Tappara
Yhteyshenkilö: Marko Kangasjärvi, 
puh. 050 535 0569
Harjoitusvuoro: sunnuntai klo 15.00–
16.00 (muutokset mahdollisia), Haka-
metsän harjoitushalli 3, Keltinkatu 2.

Imatra – Kaupungin liikuntapalvelut
Yhteyshenkilö: Kirsi Mäyrä, puh. 020 
617 7286, kirsi.mayra@imatra.fi
Lieksa – Hurtat
Yhteyshenkilö: Jari Eskelinen,  
jari.eskelinen@lieksa.fi

oulu – Kärpät 46
Yhteyshenkilö: Antti Kangas, 
puh. 040 849 9127, 
kangasantti77@gmail.comSuomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry  www.vammaisurheilu.fi/fin/lajit/kelkkajaakiekko

Suomen Jääkiekkoliitto  www.finhockey.fi/harraste/kelkkajaakiekko
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Huipulla TEKSTI: HEidi LEHiKOiNEN
KuVAT: MAiJU TORViNEN

– Olisi tärkeää, että lopultakin päästäi-
siin miettimään vammaisurheilua ur-
heiluna, ilman etuliitteitä. Emme puhu 
enää naishiihdosta, vaan hiihdosta. Sa-
malla tavalla pitäisi päästä tässäkin pu-
humaan vain urheilusta, se poistaisi tur-
hia raja-aitoja, Urheilulehden toimittaja 
Jari Kupila sanoo. Kupilan mielestä on 
aivan kummallista, jos vielä tällä vuosi-
tuhannella pitää keskustella siitä voiko 
vammaisurheilija olla vuoden paras. Hä-
nen mielestään Tähden pitäisi olla Vuo-
den urheilija. 
Urheilutoimittajien äänestämä Vuo-
den urheilija -palkinto on Urheilugaa-
lan palkintoluokista se, josta käydään 
ennakkoon selvästi eniten keskuste-

lua. Tähti nousi spekulaatioihin jo pa-
ralympialaisten aikana, sillä porilaisen 
meriitit, uran neljäs paralympiakulta ja 
maailmanennätys, ovat vaikeasti ohi-
tettavissa. Monien muiden urheilijoi-
den tavoin Tähti itse ei ole innokas kes-
kustelemaan mahdollisuudestaan tulla 
valituksi Vuoden urheilijaksi.
– Mielestäni huippu-urheilijoiden ver-
taaminen toisiinsa on jotenkin tyhmää 
ja myös aika hankalaa. Jokaista huip-
pua pitäisi osata arvostaa asiaan kuulu-
valla tavalla, Tähti sanoo. Tähden lisäksi 
Vuoden urheilija- ja esikuvakategoriois-
sa kova ehdokas on kelaajakollega Toni 
Piispanen, jolla on myös paralympia-
kulta ja kaksikin maailmanennätystä. 

– Uskon ja toivon, että paralympiaur-
heilijat tulevat kertarysäyksellä kor-
keammalle kuin koskaan. Jos mitään 
palkintoja ei tule, yhtenä syynä voi olla 
valitsijoiden tietämättömyys. Vuoden 
urheilijan valinta on aika hankala juttu, 
Piispanenkin sanoo. 
Hyvät vammaisurheilijaehdokkaat eivät 
rajoitu Tähteen ja Piispaseen. Onko lä-
pimurtokategoriaan kovempaa ehdo-
kasta kuin Jere Forsberg, joka tähtäsi 
uransa kolmansissa kansainvälisissä kil-
pailuissa kylmähermoisesti paralympia-
kultaa? Lisäksi Amanda Kotaja kelasi 
hymyssä suin kovia tuloksia läpi kauden 
ja on muutenkin erinomainen ehdokas 
Vuoden nuori urheilija -palkituksi. Timo 

Joko on vammaisurheilun vuoro päästä 
parrasvaloihin Suomen Urheilugaalassakin?
Vammaishuippu-urheilijat niittivät tämän vuoden aikana niin paljon menestystä, 
että Suomen Urheilugaalassa palkinnoitta jääminen olisi pettymys. meriiteillä mi-
tattuna Leo-Pekka Tähti on vahvoilla Vuoden urheilija -äänestyksessä, mutta pa-
ralympiamenestyjistä riittää myös muihin palkintoluokkiin kilpailukykyisiä ehdok-
kaita.

Jere Forsberg.



19

Laitinen luotsasi valmentajana miesten 
maalipallojoukkueen kultaan ja naiset 
neljänneksi, monellako valmentajalla 
on esittää vastaavat tulokset?

”upea tyyppi ja upea ura, 
mutta…”
Urheilutoimittajat äänestävät jokai-
nen oman kymmenen parhaan listan-
sa, joiden pisteiden mukaan voittajat 
lasketaan. Kupilan lisäksi on muitakin, 
joiden mielestä Tähden pitäisi olla Vuo-
den urheilija. 
– Tähti on varsin vahva ehdokas. Mies 
on lajinsa ehdotonta eliittiä, huippu-
urheilija, joka on omilla teoillaan anta-
nut vammaisurheilulle menestyksen 
kasvot, sanoo eräs kokenut maakunta-
lehdessä vaikuttava urheilutoimittaja.
– Koska kyseessä on äänestys, on vai-
kea ottaa kantaa. Minun ja varmasti 
monen muun mielestä pitäisi, mutta 
täytyy muistaa, että on paljon muitakin 
hyviä vaihtoehtoja, joiden valinta ei oli-
si mitenkään väärin, pyörittelee toisen 
maakuntalehden urheilutoimittaja.
– Tähti on ehdottomasti Vuoden urhei-
lija. Aivan uskomaton sarja paralym-
pialaisten 100 metrillä, matkalla joka 
on äärimmäisen kisailtu koko maail-
massa. Saavutus ohittaa muiden ur-
heiluteot tänä vuonna. Tähti taistelee 
aivan oikeasti voitosta, koskaan aiem-
min ei ole ykköstila ollut näin lähellä, 
eräs pitkän linjan tv-toimittaja sanoo.  
Pikagallup urheilutoimittajien keskuu-
dessa tuo myös varauksellisempia nä-
kemyksiä. 
– Upea tyyppi ja upea ura, mutta vam-
maisurheilu arvoteltakoon omassa ka-
tegoriassaan, sanoo eräs kokenut ur-
heilutoimittaja Tähden valinnasta.
– Minun listallani Tähti on neljän–vii-
den joukossa, mutta ei voita. En usko, 
että voittaa ylipäätään, toinen kokenut 
urheilutoimittaja sanoo.

”Maalipallosta en osaa 
sanoa mitään”
Entäpä sitten miesten maalipallojouk-
kue, jonka pitäisi tulosten perusteella 
olla kärkikastia urheilutoimittajien va-
litsemaan Vuoden joukkue -palkintoon. 
Moniko suomalaisjoukkue on palloilu-
lajeissa pystynyt nousemaan kansain-
välisessä arvoturnauksessa kolmen tap-
pion jälkeen ylivoimaiseksi mestariksi? 

Eipä tule miettimisenkään jälkeen mie-
leen.    
– Ei sellaista saavutusta ole mitään syy-
tä vähätellä. Vertailu lajien kesken on 
silti hankalaa. Suomella on erittäin hy-
vät miesten maajoukkueet tällä het-
kellä esim. lento- ja koripallossa. Edes 
niiden keskenään järjestykseen laitta-
minen ei onnistu helposti.
Toisaalta ne eivät millään yllä saavu-
tuksillaan maalipallojoukkueen tasolle, 
pohtii eräs maakuntalehden urheilu-
toimittaja.
Kansainvälinen menestys on kiistaton, 
mutta maalipallon pienuus lajina ja vä-
häinen harrastajamäärä kansainväli-
sesti mietityttää joitain toimittajia. 
– Toisaalta minusta olympialaisten koko 
idea on siinä, että siellä on paikalla iso 
kasa erilaisia pieniä lajeja, Kupila miettii.
Piispasen mainitsema tietämättömyys 
hankaloittaa osin suhtautumista maa-
lipalloilijoiden saavutukseen
– Maalipallosta en osaa sanoa mitään, 
myöntää kaksikin haastatelluista urhei-
lutoimittajista.
Pikagalluppiin haastatellut toimittajat 
ovat kuitenkin kaikki yhtä mieltä siinä, 
että vammaisurheilijat ovat nyt toden-
näköisesti lähempänä palkintoja kuin 
koskaan aikaisemmin.
– Paralympiaurheilu hyötyy vammat-
tomien urheilun lievästä lamasta. Pa-
rasta siinä on, että menestysjanoiset 
alkavat tutusta mm. Lontoon kautta pa-
ralympiaurheiluun, eräs kokenut urhei- 
lutoimittaja miettii. Miten urheilutoi-
mittajat, palkintoraati ja Suomen kan-
sa äänestävät, ratkeaa Urheilugaalassa 
15. tammikuuta 2013.

leo-Pekka Tähti.

Toni Piispanen.

miesten maalipallojoukkue.
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 Lyhyesti

TEKSTI: LAURi JAAKKOLA

Maalipallon noste Suomessa sen kuin 
jatkuu, kun pian miesten paralympia-
kullan jälkeen tuli tieto, että Suomi saa 
järjestettäväkseen vuoden 2014 MM-
kilpailut. Miesten ja naisten maalipal-
lon maailmanmestaruudesta pelataan 
Espoossa, Tapiolan urheilupuistossa 
29.6.–5.7.2014.

– Poikien kanssa on vähän puhuttu 
triplasta, että kun meillä on jo EM-kul-
ta ja paralympiakulta, niin nyt pitäisi 
siihen saada vielä MM-kulta päälle. On 
hienoa päästä tavoittelemaan sitä ko-
tiyleisön edessä, maajoukkuepelaaja 
Petri Posio sanoo.
Suomi ei ole aiemmin isännöinyt maa-
lipallon MM-kilpailuja. EM-kilpailut jär- 

jestettiin Suomessa vuonna 1991. Suo- 
men miesten ja naisten joukkueet 
ovat järjestävän maan oikeudella au-
tomaattisesti mukana kotikilpailuissa.
– Lajille tämä on vielä isompi juttu 
kuin meille yksittäisille pelaajille. Para-
lympiamenestyksen jatkeeksi saadaan 
paikka, jossa laji saa lisää näkyvyyttä, 
Posio toteaa.

Suomen Koripalloliitto järjestää Camp Fin-
land 2013 -pyörätuolikoripalloleirin 6.–9. 
kesäkuuta 2013 Lohjalla, Kisakallion Urhei-
luopistolla. Leiri on suunnattu aloitteleville 
ja keskitason pyörätuolikoripalloilijoille. Lei-
rin päävalmentajana toimii maailmankuulu 
pyörätuolikoripallovalmentaja Mike Frog-
ley, jolla on 23 vuoden valmentajakokemus 
illinois’n yliopiston miesten pyörätuolikori-
pallojoukkueen ja Kanadan miesten maa-
joukkueen luotsina.
Apuvalmentajina toimivat illinois’n yliopiston 
naisten pyörätuolikoripallojoukkueen pää- 
valmentaja ja entinen Yhdysvaltain maa-
joukkuepelaaja Stephanie Wheeler, Kana-
dan maajoukkuepelaaja ja Euroopan par-
haan seurajoukkueen RSV Lahn-dillin enti-
nen kapteeni Joey Johnson sekä entinen 
RSV Lahn-dillin pienipisteinen suomalaispe-
laaja Mina Mojtahedi.
Leirin yhteydessä järjestetään pyörätuoliko-
ripallon valmentajaklinikka, joka on suun-
nattu koripallon ja pyörätuolikoripallon val-
mentajille sekä koripallon pelaajille, joilla on 
kiinnostusta pyörätuolikoripallon valmenta-
miseen.
Leirin hinta: 300 euroa, nopean ilmoittau-
tujan etu 225 euroa, jos ilmoittautuu ennen 
28.2.2013. Hintaan sisältyy 3 harjoitusvuo-
roa/päivä, 3 vrk majoitus täyshoidolla, leiri-
t-paita ja pelipaita.
Valmentajaklinikan hinta: 450 euroa, no-
pean ilmoittautujan etu 400 euroa, jos il-
moittautuu ennen 28.2.2013. Hintaan si-
sältyy 4 luentoa/päivä, 3 harjoitusvuoron 
seurantaa/päivä, 3 vrk majoitus täyshoidol-
la (tarvittaessa myös keskiviikkoyö) ja leirin 
t-paita.
Ilmoittautumiset leirille ja valmentajakli-
nikkaan 16.4. mennessä ja lisätiedot: 
www.basket.fi/campfinland/leiri

Äänestä vuoden kauneinta 
postimerkkiä!
Vuoden 2012 kauneimman postimerkin äänestys on käyn-
nissä osoitteessa www.posti.fi/vuodenkaunein. äänestyk-
sessä ovat mukana myös vammaisurheilun postimerkit, sillä 
toukokuussa julkistettiin historian ensimmäinen Vammais-
urheilu-pienoisarkki kahdella postimerkillä. Merkeissä on 
kuvattu ratakelaaja Leo-Pekka Tähti ja jousiampuja Saana-
Maria Sinisalo.
Anna äänesi vammaisurheiluaiheiselle postimerkille vuoden 
loppuun mennessä! äänestäjien kesken arvotaan risteilylah-
jakortti (250 euroa), neljä Postimerkkivuosi 2012 -kirjaa sekä 
viisi vuoden 2012 postimerkkien vuosilajitelmaa. Palkinnot 
lähetetään voittajille helmikuussa 2013.

Suomi isännöi vuoden 2014 maalipallon MM-kilpailuja

Camp Finland 2013 
-pyörätuolikoripalloleiri 
Kisakalliossa 6.–9.6.2013
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Huipulla

Lumilautailun nousu Venäjän Sotshis-
sa vuonna 2014 järjestettävien para-
lympialaisten lajiohjelmaan oli nopea, 
parin vuoden rykäys. Kansainvälinen 
Paralympiakomitea iPC kaipasi uutta, 
mediaseksikästä lajia talviparalympia-
laisten lajimäärältään kapeaan ohjel-
maan, ja lumilautailussa se sellaisen 
myös sai. Olkoonkin, ettei paralympia-
laisissa tehdä huikeita voltteja lumiko-
urussa, vaan lasketaan lumilautakrossia 
kelloa vastaan.
Paralympialaisissa kilpailevat liikunta-
vammaiset urheilijat pystylaskijoiden ja 
istualtaan laskevien luokissa. Myös nä-
kövammaiset laskijat kuuluvat Kansain-
välisen lumilautailuliiton WSF:n alaisuu-
teen, mutta kilpailijoita ei ole riittävästi, 
jotta näkövammaisten lumilautakrossi 
olisi päässyt mukaan paralympialaisiin.
Lumilautailu on lajina myös kehitysvam-
maisten Special Olympics Talvimaail-
mankisoissa ja elinsiirron saaneiden ja 
dialyysipotilaiden World Transplant Ga-
mes -talvimaailmankilpailuissa. Sotshin 
paralympialaisiin ei suomalaisia näillä 
näkymin ole matkalla. WSF:n luokitel-
tujen laskijoiden listalla on tällä hetkellä 
noin 80 laskijaa 12 eri maasta. Suomea, 
tai mitään muutakaan Pohjoismaata, ei 
listalta löydy.
Mitenkään mahdotonta kehittyminen 
kansainvälisen tason lumilautailijaksi 
ei kuitenkaan ole. Lumilautailun istu-
vien luokan laskemisvälineet ovat sa-
manlaisia mono ski -sovelluksia kuin 
alppihiihdon puolella, eli moni on jo 
tietämättään tutustunut uuteen para-
lympialajiin.

Pystylaskijoiden luokissa suurin osa 
luokitelluista laskijoista on amputoitu-
ja urheilijoita. Joissain tapauksissa ta-
sapainossa pysyminen lumilaudalla on 
amputoidulle laskijalle helpompaa kuin 
suksilla, mutta korkein kynnys lumilau-
tailuharrastuksen aloittamiseen on ni-
menomaan sen suhteellinen vaikeus.
– Lumilautailun aloittaminen on vam-
mattomallekin aika vaikeaa. Lumi-
laudalla tasapainopinta-ala on huo- 
mattavasti pienempi kuin suksilla laski-
essa, toteaa liikunnanohjaaja Johanna 
Alppi, joka toimii myös Soveltavan lii-
kunnan apuvälinetoiminta SOLiA:n Ro-
vaniemen toimintayksikön yhteyshen-
kilönä.
– Alkeiden opetteluun tarvitaan annos 
kärsivällisyyttä ja tahtoa oppia. Se pal-
kitsee uurastamisen myöhemmin mo-
nin kerroin. Lumilautailu on loistava 
koko kehon hallintaa vaativa laji, Alppi 
jatkaa.
Kuten vammattomien puolellakin, lu-
milautailussa on oma nuorekas viehä-
tyksensä, joka vetää kokeilijoita puo-
leensa. Paralympiastatuksen saaminen 
tulee nostamaan lajin suosiota ympäri 
maailmaa, ja ajan myötä varmasti myös 
Suomessa. 
Lumilautailua pääsee kokeilemaan 
mm. Lumilauantaiden kaltaisissa so-
veltavan liikunnan talviliikuntatapah- 
tumissa, joissa on paikalla paitsi osaa-
via ohjaajia myös laskemisen apuvä-
lineitä, kuten Sno-wing -tukikehikko 
ja Rider bar -tukikaide. Välineitä on 
vuokrattavissa SOLiA:lta, Malikeelta 
ja Vuokatin hiihtokoulusta. 

TEKSTI: LAURi JAAKKOLA
KuVA: GREGORY LEPERdiN KOTiALbUMi

Paralympialajiksi 
noussut lumilautailu 
on Suomessa vielä 
lähtökuopissa
Vammattomien puolella lumilautailu ko-
hosi viime vuosituhannen lopulla nopeasti 
nuorison suosikkilajiksi. Onnistuuko sama 
myös vammaisurheilun puolella?

italialainen Gregory leperdi kuuluu maailman pysty-
lumilautailijoiden parhaimmistoon. Suomalaisia kilpa-
laskijoita ei vielä ole.

Reilu vuosi 
talviparalympialaisiin 
– jopa 10 urheilijan 
joukkue realismia
Seuraavat talviparalympialaiset jär-
jestetään Venäjän Sotshissa maalis-
kuussa 2014. Paralympiakomitean 
valmennuspäällikkö Kimmo Musto-
nen arvioi, että Suomi tulee lähettä-
mään Sotshiin 4–10 urheilijan jouk-
kueen. Vancouverissa 2010 Suomesta 
oli viisi urheilijaa.
Suurimmat menestysodotukset las-
ketaan Vancouverin mitalistien eli 
hiihtäjä Ilkka Tuomiston ja hiihtäjä-
ampumahiihtäjä Maija Järvelän va-
raan. Alppihiihtäjistä Sotshiin tähtää 
Katja Saarinen.
– Tämän kauden maastohiihdon maa-
ilmancupkiertueelle osallistuu neljä 
uutta suomalaishiihtäjää, ja on realis-
tista ajatella, että heistä 1–2 voisi eh-
tiä Sotshiin, Mustonen sanoo viitaten 
Carlo Kupilaan, Lasse Kankkuseen, 
Juha Härköseen ja Sini Pyyhyn.
On myös mahdollista, että kaksissa 
edellisissä paralympialaisissa esiinty-
nyt näkövammainen hiihtäjä Rudolf 
Klemetti nousee Sotshin kisakonee-
seen.
Suomen pyörätuolicurlingjoukkueen 
selviytyminen paralympialaisiin riip-
puu siitä, miten hyvin joukkue me-
nestyy lajin MM-kilpailuissa Sotshissa 
helmikuussa 2013.



Sanna Sepposella on vuoden 2005 naganon Special Olympics Talvimaailmankisoista muistona pujottelun kultamitali ja suurpujot-
telun pronssi.
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Sepposen perheessä laskettelu on lä-
heinen harrastus, joten Sanna vie-
tiin rinteeseen ensimmäisen kerran jo 
5-vuotiaana. Liian aikaisin, kävi nope-
asti ilmi. Messilän hiihtokeskuksen Kar-
tanonrinteen alapäässä vielä 1980-lu-
vun alussa jököttänyt omenapuu oli 
koitua pienen laskijan kohtaloksi.
– Menin ihan suoraan puuta päin. Vii-
me hetkellä hiihdonopettaja otti mut 
kiinni, Sepponen muistelee.
Opettaja totesi, että ensin kannattaisi 
harjoitella tasamaahiihtoa ja palata sit-
ten valmiimpana rinteeseen. Kymmen-
vuotiaana Sepponen aloitti laskettelu-
harrastuksen uudestaan.
Laskettelun ohella myös esiintymi-
nen on ollut Sepposelle mieluisaa. 
Kun ohjaaja Kari Heiskanen aloitteli 
vuosituhannen lopulla Vieraat-näytel-
mäprojektia, jossa kehitysvammaiset 

TEKSTI: LAURi JAAKKOLA
KuVAT: LAURi JAAKKOLA JA VAU:N ARKiSTO

Sannan 
satumainen 
elämä

Hän on kaupunginteatterin lavalla. Hän on Salattujen 
elämien roosa. Hän on Venla-palkinnon voittaja. Hän 
on kabanossiin pukeutuva Special Olympics -alppi-
hiihtäjä. Hän on Sanna Sepponen.

henkilöt näyttelivät lähes kaikkia roo-
leja, oli Sepponen innokkaana ilmoit-
tautumassa koe-esiintymiseen.
Hän tuli valituksi runsaan sadan haki-
jan joukosta yhdessä parinkymmenen 
muun kehitysvammaisen henkilön 
kanssa näytelmään, jota esitettiin Hel-
singin Kaupunginteatterin Elsa-studi-
ossa vuosituhannen vaihteessa. Kaik-
ki näytökset olivat loppuunmyytyjä, ja 
näytelmälle olisi toivottu lisäesityksiä.
Vieraat-projekti avasi Sepposelle uu-
sia ovia, sillä näytelmän käsikirjoittajiin 
kuului Esko Salervo, joka käsikirjoit-
ti myös Salatut elämät -televisiosarjaa. 
Salervo vei sarjan tuotantotiimille ide-
an, että miksei ”Salkkareissa” voisi olla 
myös kehitysvammainen roolihahmo.
Vieraat-näytelmässä esiintyneitä kut-
suttiin koekuvauksiin Salattujen elä-
mien studiolle, ja jälleen Sepponen tuli 

valituksi. Hänestä tuli Roosa Kemp-
painen, Salkkareiden Jaanan tytär tä-
män ensimmäisestä avioliitosta.
– Olin, että jesss, saan kerrankin olla 
telkkarimaailmassa. Se oli aika muka-
vaa, Sepponen muistelee.
Sepponen teki ensiesiintymisensä sar-
jassa vuonna 2001 ja jätti sarjan yhdes-
sä äitiään näytelleen Susanna Ind-
rénin kanssa keväällä 2004. Aika Sala-
tuissa elämissä oli Sepposelle ikimuis-
toista, kun televisiosta tutuista ihmi-
sistä tuli läheisiä ystäviä ja Sannasta 
itsestään televisiosta tuttu.
– Aika moni tunnistaa minut Roosana 
edelleen, Sepponen toteaa.

Kuperkeikkoja apinoiden 
maassa
Tavallaan Salattujen elämien ansiosta 
alkoi myös Sepposen urheilu-ura. Salk-
kareista tuttu Sepponen kutsuttiin ja-
kamaan palkintoja silloisen Suomen 
Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu 
ry:n (SKLU) Supersuksijat-talviliikunta-
tapahtumaan Jyväskylään.
Kun järjestäjille ilmeni, että Sepponen 
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harrastaa itsekin laskettelua, häneltä 
kysyttiin olisiko hän innostunut näyt-
tämään taitojaan. Pian Sepponen kuu-
luikin jo alppihiihdon Special Olympics 
-valmennusryhmään, joka valmistau-
tui Japanin Naganossa vuonna 2005 
järjestettäviin Special Olympics Talvi-
maailmankisoihin.
– Se oli aivan huikea kokemus, Sanna 
muistelee Naganon kisoja. 
Naganossa hän mm. pääsi yhteisku-
vaan kansainvälisen Special Olympics 
-järjestön puheenjohtajan Timothy 
Shriverin kanssa ja näki vapaana hei-
luneiden apinoiden aiheuttavan häm-
mennystä. Ja sitten oli se kabanossi-ta-
paus…
– Kabanossi on sellainen kuoripuku, 
joka laitetaan päälle, kun me kilpail-
laan. Se on kuin makkaran kuori, Sep-
ponen pohjustaa.
– Kun tulin alas Naganossa ensimmäis-
tä kilpailulaskuani, niin ne kuuluttivat, 
että ”Sannaa Sepponeeen lasketteleee 
nytteeen”. Minä ajattelin, että nyt kyl-
lä mennään vain yksinkertaisesti ihan 
täysillä. No minähän tein sitten oikein 
kunnon kuperkeikan ja kilpailupuku 
repeytyi ihan täysin haaroista.
Valmentajan työ voi joskus käsittää 
mitä moninaisimpia tehtäviä, ja niinpä 
Special Olympics Finland -joukkueen 
alppihiihtovalmentaja Susanna Tero 
joutui parsimaan pikavauhtia Seppo-
sen ”kabanossin” takaisin käyttökun-
toon seuraavia laskuja varten.

Koko kansan kaveri
Sepposelle siis sattuu ja tapahtuu. Sen 
ovat saaneet parin viime vuoden ai-

kana todeta myös suomalaiset televi-
siokatsojat, sillä Sanna on tähdittänyt 
asuntolanaapureidensa kanssa Venla-
palkittua Toisenlaiset frendit -doku-
menttisarjaa.
Toisenlaiset frendit perustuu ruotsa-
laiseen i en annan del av Köping -for-
maattiin. Kun suomalainen tuotan-
toyhtiö päätti muutama vuosi sitten 
koittaa formaatin kantavuutta Suo-
messa, oli heidän ensimmäinen liik-
keensä ottaa Helsingin Kehitysvam-
matuki 57:n kautta yhteyttä Sanna 
Sepposeen.
– Meitä oli pilotissa mukana minä, 
Kata, Timo, Sonja ja Mikko, ja Ylellä ol-
tiin, että okei, tästä pitää tehdä. Sitten 
tehtiin sopimus ja siitä se lähti pyöri-
mään. Kolmatta kautta kuvataan ja se 
tulee keväälle televisiosta, Sepponen 
selvittää.
Sanna Sepponen on ehtinyt ennen 
35:ttä syntymäpäiväänsä tehdä mo-
nenlaista. Hän on näytellyt Helsingin 
kaupunginteatterissa ja yhdessä Suo-
men kaikkien aikojen suosituimmista 
televisiosarjoista sekä esiintynyt oma-
na itsenään palkitussa tosi-tv-sarjassa. 
Nyt urheilu-ura vie hänet toista kertaa 
toiselle puolelle maailmaa laskemaan, 
kun Special Olympics Talvimaailman-
kisat alkavat tammikuun lopulla Etelä-
Koreassa. Mitä vielä?
– Toivottavasti ihan samaa kuin ennen-
kin, Sanna sanoo ja lisää vielä kuulu-
vansa mm. kehitysvammaisten omaa 
asiaa ajavan Me itse ry:n johtoryhmään 
ja toimivansa Käsikynkkä-projektin ko-
kemuspuhujana, joka kiertää kerto-
massa kehitysvammaisten asemasta .

Special olympics 
Talvimaailmankisat 
2013
Kymmenennet Special Olympics 
Talvimaailmankisat järjestetään 
29.1.–6.2.2013 Etelä-Korean Pye-
ongchanigissa. Kisoihin osallistuu 30 
suomalaisurheilijaa ja he kilpailevat 
kuudessa eri lajissa.

Special olympics Finland -joukkue

Alppihiihto
Jesse Honkonen, Espoo
Sanna Sepponen, Helsinki
Pekka Maukonen, Karstula
valmentajat:
Sanna Hänninen, Helsinki
Larri Vermola, Turku

Lumilautailu
Janne Matilainen, Nurmijärvi
valmentaja:
Janne Piitulainen, Lahti

Taitoluistelu
Ville-Matias Putila, Kangasala
Saul Päivinen, Lempäälä
Elina Salminen, Lempäälä
Hanna Lahtinen, Lempäälä
Elisa Aronen, Vihti
Rosa-Maria Vuorentie, Lempäälä
valmentajat:
Anne Tingander, Tampere
Saana Aronen, Vihti

Lumikenkäily
Mika Miettinen, Espoo
Tomi Kohomäki, Espoo
Kim Syrjäläinen, Helsinki
Sami Korhonen, Nastola
valmentajat: 
Mika Valavuori, Siuntio
Virpi Palmén, Espoo

Maastohiihto
Jari Enojärvi, Kemi
Matti Haatainen, Kangasniemi
Otto Hollmén, Pöytyä
Ville Mäntynen, Tampere
Veli-Matti Putila, Kangasala
Jaakko Salomäki, Kittilä
Jarmo Sarhola, Salo
Sari Riuttanen, Kangasniemi
valmentajat:
Kimmo Aalto, Sastamala
Marko Suhonen, Mikkeli
Virpi Remahl, Lahti

Salibandy
Jari Salin, Espoo
Kai Virtanen, Vantaa
Jani borg, Kotka
Janne Ahokainen, Vantaa
Janne Savolainen, Vantaa
Lauri Kinnunen, Kuopio
Tuomas itkonen, Varpaisjärvi
Markku Hämäläinen, Kuopio
valmentajat: 
ismo Läntinen, Pori
Harry Seidler, Vantaa 23
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Timothy Shriver ja Sanna Sepponen naganossa 2005.

Kennedyn perhe on Yhdysvaltojen ver-
sio kuninkaallisesta perheestä. Presi-
dentti John F. Kennedy (1917–1963), 
senaattori Robert Kennedy (1925–
1968) ja senaattori Edward Kennedy 
(1932–2009): salamurhia ja salasuhtei-
ta, mutta myös väsymätöntä taistelua 
epäoikeudenmukaisuutta vastaan.
Kennedyjen yhdeksänlapsisen per-
heen viides lapsi, tytär Eunice, oli ken-
ties sisarparvensa ärhäkkäin vastus-
tamaan vääryyksiä. Hänen vanhempi 
siskonsa Rosemary oli lievästi kehitys-
vammainen, ja hänelle tehtiin – ajan 
tavan mukaisesti – lobotomialeikkaus, 
joka pahensi Rosemaryn tilaa.
Eunice Kennedy Shriver (1921–2009) 

oli paitsi antaumukselli-
nen ihmisoikeusaktivis- 
ti myös innokas urhei-
lun ystävä. Nämä kaksi 
hänelle tärkeää asiaa yh-
distyivät kauniilla taval-
la Special Olympics -liik-
keen syntymässä.
1960-luvun alussa Ken-
nedy Shriver sai puhelun 
naiselta, joka valitteli, et-
tei hänen kehitysvam-
mainen lapsensa kelpaa 
yhdellekään kesäleirille. 
Kennedy Shriver sanoi 
saman tien perustavan-
sa perhetilalleen oman 
maksuttoman leirin ke-
hitysvammaisille lapsille.
Ensimmäinen ”Camp 
Shriver” vuonna 1962 
oli ensiaskel Special 
Olympics -liikkeen voit-

tokulussa. Vuonna 1968 järjestettiin 
ensimmäiset Special Olympics -ki-
sat Chicagossa, vain viikkoja Eunicen 
veljen Robertin salamurhan jälkeen. 
Tuolloin lausuttiin julki myös Special 
Olympics -vala: ”Let me win. but if i 
cannot win, let me be brave in the at-
tempt.” (Anna minun voittaa. Mutta 
jos en voi voittaa, anna minun olla ur-
hea suorituksessani).
– äitini intohimo urheilua kohtaan, hä-
nen rakkautensa siskoaan kohtaan ja 
kiukku siskolleen tarjolla olleiden pal-
veluiden puutteellisuudesta lisäsivät 
hänen intoaan löytää ratkaisuja ja mah-
dollisuuksia kaikille kehitysvammaisille 
henkilöille. Hän näki urheilun yhdistä-

vän voiman ja halusi antaa kehitysvam-
maisille henkilöille heille kuuluvan pe-
rusoikeuden: oikeuden urheilla, Eunice 
Kennedy Shriverin poika Timothy Shri-
ver sanoi vuonna 2010 AbiLiTY Magazi-
nen haastattelussa.
Eunice Kennedy Shriver kuoli elo-
kuussa 2009, mutta hänen perintönsä 
maailmalle elää voimakkaampana kuin 
koskaan. Timothy Shriver peri Special 
Olympics -järjestön puheenjohtajuu-
den jo ennen Eunicen kuolemaa, ja hän 
on osoittanut olevansa aivan yhtä into-
himoinen kehitysvammaisten oikeuksi-
en ajaja kuin äitinsä.
Yksi Timothy Shriverin näkyvimmistä 
saavutuksista on ollut Kiinan saaminen 
vahvasti mukaan Special Olympics -toi-
mintaan. Työ huipentui vuoden 2007 
Shanghain Special Olympics Kesämaa-
ilmankisoihin, jotka myös Eunice Ken-
nedy Shriver ehti ilokseen vielä näke-
mään.
– Pian Shanghain kisojen päättymisen 
jälkeen äiti soitti minulle ja sanoi: ”Kiina 
oli menestys. Mutta meillä on vielä pal-
jon työtä tehtävänä bosniassa”, Timothy 
Shriver on kertonut.
Kommentti kuvaa osuvasti Kennedyn 
klaanin maailmankatsomusta. Vaik-
ka Etelä-Koreassa kehitysvammaisten 
henkilöiden asema lienee kelvollinen, 
ei Timothy Shriver voi hengähtää Spe-
cial Olympics Talvimaailmankisojen 
alkaessa tammikuun lopussa Pyeon-
gchangissa, sillä Pohjois-Korean puolel-
la riittäisi varmasti paljon tekemistä…

Lähteet: www.specialolympics.org
www.eunicekennedyshriver.org

Huipulla
TEKSTI: LAURi JAAKKOLA
KuVA: VAU:N ARKiSTO

Maailmanparannus 
kulkee suvussa

Special Olympics -liikkeen perustaja 
Eunice Kennedy Shriver sai työnsä 
jatkajaksi vähintään yhtä tulisielui-
sen kehitysvammaisten henkilöiden 
puolestapuhujan – oman poikansa.
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VAU:n uusi lajien 
tukijärjestelmä 
perustuu tarkkoihin 
kriteereihin

VAU ja Suomen Paralympiakomitea 
ovat tehneet pitkäjänteistä työtä la-
jien integroimiseksi lajiliittojen alai-
suuteen. Jo 15 vammaisurheilulajia 
on integroitunut ja integraatiotyö 
etenee myös tulevina vuosina. Jat-
kossa VAU:n vastuulle jäävät ne lajit, 
joissa VAU toimii itse lajiliittona, eli 
maalipallon ja boccian kaltaiset lajit, 
joille ei löydy lajiliittoa vammattomi-
en urheilun puolelta.
– Näiden lajien toimintaa kehitetään 
VAU:ssa määrätietoisesti tavoittee-
na turvata huippu-urheilumenestys 
myös jatkossa. integraatiolajien ur-
heilijoiden ja kehitysvammaisten 
iNAS-urheilijoiden tuki ohjautuu Pa-
ralympiakomitean ja lajiliittojen toi-
mesta, kertoo VAU:n kilpa- ja huippu-
urheilun toimialapäällikkö Hannele 
Pöysti.
VAU:n lajitukien suuruuteen eivät 
vaikuta pelkästään sijoitukset para-
lympialaisissa tai MM- ja EM-kilpai-
luissa, vaan huomioon otetaan myös 
menestyminen lajin muissa kansain-
välisissä kilpailuissa, joilla on ran-
kingarvo. Jotta eri lajeille pystytään 
takaamaan tasavertainen mahdol-
lisuus tukeen, ovat kriteerit kaikille 
lajeille yhtenäiset ja ne pohjautuvat 
vammaishuippu-urheilun ja vam-
maisurheilun yleiseen määritelmään 
(UPM:n Huippu-urheilijatyöryhmä 
(2004)).
Vammaishuippu-urheilun määritel-
mänä pidetään sitä, että lajissa on ai-
kuisten ja tapauskohtaisesti nuorten 
määrätietoista ja suunnitelmallista 
maajoukkuetasoista toimintaa, jon-

TEKSTI: HANNELE PöYSTi, LAURi JAAKKOLA

VAU on luonut syksyn aikana uuden tukijärjestelmän 
kilpaurheilulajeilleen. Järjestelmä huomioi sekä lajin 
sen hetkisen kilpailullisen menestyksen että realisti-
set menestymismahdollisuudet tulevaisuudessa.

ka päämääränä on urheilijoiden me-
nestyminen kansainvälisissä arvokil-
pailuissa. Urheilijoiden harjoittelun 
tulee olla pitkäjänteistä, määrätie-
toista ja suunnitelmallista ja tähdätä 
kansainväliseen menestykseen para-
lympialaisissa ja/tai MM- ja EM-kilpai-
luissa.
Lisäksi lajeilla täytyy olla toimiva kil-
pailu- ja valmennusjärjestelmä ja la-
jien kansainvälisen kilpailutoiminnan 
tulee täyttää Kansainvälisen Paralym-
piakomitean (iPC) ja kansainvälisten 
vammaisurheilujärjestöjen (ibSA, CP-
iSRA, iWAS) sekä lajiliittojen sääntö- 
ja luokittelukriteerit. Joissakin lajeis-
sa myös yksittäiset urheilijat voivat 
täyttää nämä huippu-urheilukriteerit.
Näiden kriteerien ulkopuolella ovat 
elinsiirtourheilu a Special Olympics 
-lajit. Special Olympics -lajien ja elin-
siirron saaneiden urheilijoiden la-
jien osalta VAU lähettää joukkueet 
arvokilpailuihin ja lajien kehittämis-
toimintaa toteutetaan resurssien 
puitteissa.
VAU:n rooli kilpa- ja huippu-urheilun 
kehittämisessä tulee painottumaan 
yhä enemmän urheilijan polun alku-
päähän, kun lajiliittojen rooli vam-
maishuippu-urheilussa kasvaa integ-
raatiotyön etenemisen myötä.
– Vuoden 2013 aikana on tarkoitus 
suunnitella käytännön toimet vam-
maisurheilijan polun alkuun, josta 
on helppo jatkaa lajipoluille. Jatkos-
sa VAU vastaa polun alkupäästä ja on 
osaltaan tukemassa uusien urheili-
joiden rekrytointia kaikissa lajeissa, 
Pöysti toteaa.

Vammaisurheilulajien 
ryhmittelyn kriteerit
Lajien saamat kilpaurheilun tuet 
määräytyvät seuraavien kilpailullis-
ten saavutusten pohjalta:

A-kategoria
– 1.–3. sija MM-kilpailuissa ja/tai 
paralympialaisissa.
– 1.–2. sija EM-kilpailuissa.

B-kategoria
– 4.–8. sija MM-kilpailuissa ja/tai 
paralympialaisissa mikäli samassa 
luokassa/sarjassa on ollut neljä tai 
useampia heikommin sijoittuneita 
urheilijoita/joukkueita.
– 3.–4. sija EM-kilpailuissa mikäli 
samassa luokassa/sarjassa on ollut 
neljä tai useampia heikommin si-
joittuneita urheilijoita/joukkueita. 
– tai junioriurheilija, jota ei ole ni-
metty lajinsa/joukkueensa kauden 
päätapahtumaan, mutta joka täyt-
tää vammaishuippu-urheilulle ase-
tetut kriteerit. Nämä asiat tulee olla 
kirjattuna ennen kauden alkua ur-
heilijan/joukkueen suunnitelmaan.

C-kategoria
– 9.–12. sija MM-kilpailuissa ja/tai 
paralympialaisissa
– 5.–8. sija EM-kilpailuissa
– 1.–3. sijat junioreiden EM- ja/tai 
MM-kilpailuissa

Polku-kategoria
– Polku-kategoriaan kuuluvat VAU 
ry:n alaiset jo olemassa olevat Kan-
sainvälisen Paralympiakomitean 
(iPC) ja kansainvälisten vammais-
urheilujärjestöjen (ibSA, CP-iSRA, 
iWAS) alaiset lajit, jotka eivät täytä 
A-, b- ja C-kategorioissa vaadittuja 
vammaishuippu-urheilun yleisen 
määritelmän kriteerejä. VAU tukee 
Polku-kategorian lajeja myöntä-
mällä tukea koulutus-, kehittämis- 
ja harrastetoimintaan sekä myön-
tämällä tukea näiden toiminnan 
piirissä toteutettaviin hankkeisiin.

Huom! Tämän kriteeristön ulkopuo-
lella ovat Suomen Paralympiakomi-
tean myöntämät paralympialajien 
tuet. Näiden erillistukien (esim. pal-
loilutuet) saaminen mahdollistaa 
palloilulajien toiminnan tukemisen.
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Meillä tehdään 
Mestareita!

kisa_vau_183x122.indd   1 24.1.2012   9.21
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VAU järjestää kolmatta kertaa 
kansainvälisen vammaisurhei-
lun kilpailutapahtuman 18.–20. 
tammikuuta 2013 Liikuntakes-
kus Pajulahdessa, Nastolassa.
Neljän lajin kilpailutapahtumas-
sa kilpaillaan maalipallossa, is-
tumalentopallossa, judossa ja 
sokkopingiksessä. Tapahtuman 
yhteydessä järjestetään myös 
yleisurheilun avoimet SM-kilpai-
lut, voimannoston SM-kilpailut 
sekä päivän mittainen vammais-
urheiluseminaari.

Lisätiedot: 
www.pajulahtigames.fi.

Pajulahti Games kokoaa neljän 
lajin urheilijat Nastolaan

Vammaisurheilussa luokittelulla pyritään tasoitta-
maan vammasta johtuvia eroja ja mahdollistamaan 
urheilijoille mielekäs kilpailutilanne. Liikunta- ja nä-
kövammaisilla on jokaisessa lajissa oma lajikohtainen 
luokittelu. Luokittelu vaihtelee lisäksi eri vammaryh-
mien välillä. Liikuntavammaisten henkilöiden luokitte-
lun tekee jokaiseen vammaisurheilulajin luokitteluun 
erikseen koulutettu fysioterapeutti tai lääkäri. Luokit-
telijoiksi voivat kouluttautua myös opiskeluvaihees-
sa olevat fysioterapeutit ja lääkärit. Henkilö voi toimia 
luokittelijana kotimaassa ja halutessaan edetä koulu-
tuksissa aina kansainvälisen tason luokittelijaksi asti. 
Näkövammaisten henkilöiden luokittelun tekee sil-
mälääkäri. Kehitysvammaisten henkilöiden luokitte-
lun tekee psykologi, mutta myös valmentaja osallistuu 
luokitteluun. Kehitysvammaisten luokittelun voi tehdä 
ainoastaan laillistettu psykologi. Elinsiirron saaneiden 
henkilöiden luokittelun tekee lääkäri.
Luokitteluseminaari järjestetään VAU:n järjestämän 
Pajulahti Games -kilpailutapahtuman yhteydessä per-

jantaina 18. tammikuuta 2012 Pajulahden liikunta-
keskuksessa Nastolassa, jossa on mahdollisuus päästä 
paikan päältä seuraamaan eri vammaisurheilulajeja.

ohjelma
klo 12.00 Lounas
klo 12.45 Seminaarin avaus
klo 13.00 Luokittelu liikuntavammaisten lajeissa, fysio-
terapeutti Paula Leppänen 
klo 14.00 Luokittelu näkövammaisten lajeissa 
klo 15.00 Luokittelu kehitysvammaisten iNAS-lajeissa, 
psykologi Riikka Lindström 
klo 16.00–18.00 Tutustuminen Pajulahti Games -lajei-
hin luokittelijoiden opastuksella
klo 18.00 Keskustelua
klo 19.00 Seminaarin päätös

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 11.1. mennessä: Suo-
men Paralympiakomitea, kehittämispäällikkö, Katja Saa-
rinen, puh. 050 379 0959, katja.saarinen@paralympia.fi.

Mitä on vammaisurheilun luokittelu? 
Kiinnostaisiko sinua toimia luokittelijana vammaisurheilussa?
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Treeni
-nuori

Vuoden 2012 Vammaisurheilu & -liikunta -lehden numeroissa esitellään kaikkien Treenilajien – sähköpyö-
rätuolisalibandyn, sokkopingiksen, pyörätuolikoripallon, boccian ja maalipallon – nuoria harrastajia. Juttu-
sarjan viidennessä osassa esitellään maalipalloilija Vili Laukkanen.

Sportin iloa

MISSÄ oLET SAAnuT EnSI-
KoSKETuKSEn MAALIPALLoon? 

Jyväskylän näkövammaisten koulun 
tukijaksolla ja Näkövammaisten Kes-
kusliiton järjestämällä maalipallolei-
rillä iiriksessä, Helsingissä.

MIKÄ MAALIPALLoSSA 
VIEHÄTTÄÄ? 
Se on nopea, vauhdikas peli.

KAuAnKo oLET PELAnnuT? 
Kuusi vuotta.

oLIT TREEnI-LEIRILLÄ PAJu-
LAHdESSA. MITÄ PIdIT LEIRISTÄ? 
Oli mukava päästä harjoittelemaan 
ja pelaamaan muiden kanssa. Pelaa-
maan pääsee niin harvoin.

TEKSTI JA KuVA: HEiKKi JUVONEN

Vili Laukkanen innostui maalipallon vauhdikkuudesta

Pohjoismaiden nuor-
ten Nordiska idretts-
leke För Unga NiFU 
2013 -vammaisurhei-
luleiri ja -kilpailuta-
pahtuma järjestetään 

28.7.–3.8.2013 Tanskan Oksbølissa, blåvandshukin kurssi- ja 
urheilukeskuksessa. 
Kilpailutapahtuma on suunnattu 12–16-vuotiaille nuorille (s. 
1997–2001), joilla on näkö-, liikunta- tai kehitysvamma. NiFU-
kilpailutapahtumaan odotetaan osallistujia kaikista Pohjois-
maista.
NiFU-kilpailutapahtuma on aiemmalta nimeltään Nordiska 
barn- och Ungdomspelen (NbU), joka järjestettiin edellisen 
kerran kesällä 2011 Liikuntakeskus Pajulahdessa, Nastolassa. 

Kilpailulajeina Tanskan NiFU-kilpailutapahtumassa ovat pöy-
tätennis, uinti, yleisurheilu, maalipallo ja el-hockey.
Suomen joukkueeseen valitaan n. 15 nuorta vammaisurheili-
jaa. Päälajin ohella voi osallistua myös muihin kilpailulajeihin.
Kilpailutapahtumaan osallistumisen omavastuuhinta on 380 
euroa sisältäen majoitukset, ruokailut, valmennuksen, kilpai-
lut, oheisohjelmat, kisa-t-paidan ja matkat Helsingistä Tans-
kaan ja takaisin.
Tee vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot miksi juuri Sinä 
haluaisit olla mukana Suomen joukkueessa. Joukkueen va-
linta suoritetaan helmikuussa.
Lisätiedot ja hakemukset joukkueeseen 31.1.2013 men-
nessä: VAU, Tuomas Törrönen, Radiokatu 20 (5. krs), 00240 
Helsinki, puh. 050 408 6152, tuomas.torronen@vammaisur-
heilu.fi.

Nuori vammaisurheilija: 
Hae paikkaa NIFU 2013 -kisoihin Tanskaan 
lähtevään joukkueeseen!

Vili laukkanen.

MITKÄ oVAT TAVoITTEESI 
PELAAJAnA? 

Jatkaa pelaamista mahdollisuuk-
sien mukaan aina SM-sarjaan asti.

HARRASTATKo JoTAIn MuuTA 
LIIKunTAA? 
Käyn kuntosalilla ja lenkillä.

MITEn KAnnuSTAISIT nuoRIA 
MAALIPALLon PARIIn?
Kannattaa tulla leirille kokeile-
maan miten vauhdikas peli maa-
lipallo on. Siellä tutustuu kivoihin 
pelikavereihin.

onKo SInuLLA 
uRHEILIJAESIKuVAA? 
Erkki Miinala.

nimi: Vili Laukkanen
Ikä: 18
Kotipaikkakunta: Järvenpää
opiskelupaikka: Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
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Santeri on koko uransa ajan antanut 
tasoitusta kanssakilpailijoilleen nuor-
ten alue- ja Audi Tourin -kilpailuissa. 
Hänellä on Erbin pareesi, synnynnäi-
nen olkahermopunosvaurio, jonka 
seurauksena hänen toinen kätensä on 
käytännössä toimintakyvytön.
Alppihiihdon luokittelija Pirkko Bam-
berg teki Kiiverille luokittelun pari 
vuotta sitten, mutta vammaisalppi-
hiihdon puolella ongelma on se, että 
muita laskijoita on Suomessa vain vä-
hän ja kilpailuja siksi äärimmäisen har-
voin. 
Laskijana ja kilpailijana kehittymisen 
elinehto on ollut osallistuminen vam-
mattomien kilpailuihin. Ja Santeri on-

kin pärjännyt hyvin, hän kuuluu ikä-
luokassaan 15 lahjakkaimman laskijan 
joukkoon Suomessa.
Vuonna 2011 ei järjestetty edes vam-
maisalppihiihdon SM-kilpailuja, joten 
Santeri ei ollut kartalla siitä, miten pal-
jon hän on kehittynyt suhteessa muihin 
suomalaisiin vammaislaskijoihin. Pyhä-
tunturin SM-kilpailut keväällä 2012 ava-
sivat silmiä.
– Se tuli aika isona yllätyksenä, että 
voitin SM-kilpailuissa kaikki lajit, lap-
peenrantalaista Saimaa Ski -seuraa 
edustava Santeri sanoo.
Santerin isä Olli on innokas laskija, ja 
hän vei poikansa rinteeseen jo alle 
kouluikäisenä. Kilpailut Santeri aloitti 

7–8 vuoden iässä ja vauhti on jatku-
vasti vain parantunut. Nyt Myllymäen 
kotirinne tuntuu jo turhan laimealta 
kunnianhimoiselle laskijalle.
– Se on ihan liian loiva. Laskemisessa 
on parasta vauhti ja se, että pääsee las-
kemaan jyrkkiä rinteitä, pujottelun pa-
raatilajikseen mainitseva Santeri ker-
too.
Kiiverit ovat hakeneet jyrkempiä rin-
teitä pohjoisen laskettelukeskuksista 
ja Keski-Euroopan reissuilta. Syksyn 
jäätikköleireillä itävallassa paikalla on 
ollut muiden maiden vammaisalppi-
hiihtäjiä ja Santeri sai huomata, että 
vaikka laji Suomessa on osallistuja-
määriltään pieni, niin isoista alppihiih-
tomaista löytyy runsaasti kilpakump-
paneita.
Nälkä kasvaa syödessä, ja marraskuun 
lopulla Santeri Kiiveri laski ensimmäis-
tä kertaa kansainvälisissä iPCAS-tason 
kilpailuissa Hollannin Landgraafissa.

TEKSTI: LAURi JAAKKOLA
KuVA: OLLi KiiVERi

Santeri Kiiveri on kehittynyt nopeasti laskijana kier-
täessään vammattomien alppihiihtokilpailuja. Tulevat 
vuodet paljastavat, mihin asti 12-vuotias lappeenran-
talainen voi päästä vammaisalppihiihdon puolella.

Yhä jyrkempiin rinteisiin

Santeri kiiveri kuuluu vammattomien 
puolella ikäluokkansa lahjakkaimpien 
laskettelijoiden joukkoon.
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Sportin iloa

Kallungin, hänen valmentajansa Juha 
Vainion ja Kari Tiensuun vetämä esit-
telytilaisuus veti syyskuussa tatamille 
30 innokasta kokeilijaa. Lisäksi viitisen-
kymmentä seurasi touhua kiinnostu-
neena sivusta.
– Olen aina ollut jälkikasvusta huolis-
sani, kisareissuillekin on mukavampi 
mennä isommalla porukalla. Koen ää-
rimmäisen tärkeänä, kun voin pienellä 
ponnistuksella olla viemässä eteenpäin 
judon ilosanomaa ja innostaa kokeile-
maan. Tämä on yksi loistava tapa viedä 
asiaa eteenpäin, Kallunki sanoo.
Kallunki korostaa nimenomaan huip-
pu-urheilijoiden roolia esittelytilaisuuk- 
sissa. Huippu-urheilijat ovat lajinsa esi- 
kuvia ja lähettiläitä. He kannustavat ih-
misiä lajinsa pariin kuntoilijoiksi, har-

TEKSTI: HEidi LEHiKOiNEN
KuVAT: HELi VALLi

Judoväki kylvi innostusta Arlassa
näkövammaisjudo ry on ryhtynyt tomerasti levittä-
mään judon ilosanomaa oppilaitoksiin ja seuroihin. 
keskuspuiston Arlan toimipaikassa Espoossa esittelyvi-
siitti oli niin onnistunut, että oppilaitos värväsi Jani Kal-
lungin vetämään näkövammaisille opiskelijoille judoa 
valinnaisena opintona kahdeksan kerran kurssina.

rastajiksi ja tuleviksi huippu-urheilijoik-
sikin.
Kallunki itse on aina mielellään muka-
na, kun se vaan mahdollista on.
– On ihan eri asia, kun urheilija menee 
esittelemään. Kannustamme kokeile-
maan, annamme positiivisesti potkun 
persauksille, että uskaltaisivat kokeilla.
Tapahtumasta poikineella kahdeksan 
kerran kurssilla on kymmenkunta in-
nokasta opiskelijaa syntymäsokeasta 
yhteen näkevään. Kallungille kurssin 
vetäminen on haastavaa, mutta palkit-
sevaa.
– ilosta hihkuen he lähtivät tatamilta. 
Paras palaute on, että he ovat innois-
saan. itselleni tämä on mukava piris-
tysruiske, kun pääsee jakamaan tietoa 
ja taitoa. Minusta huippu-urheilijoiden 

pitäisikin mennä ruohonjuuritasolle, 
Kallunki sanoo ja kannustaa muidenkin 
lajien urheilijoita kantamaan kortensa 
kekoon urheilijarekrytoinnin hyväksi. 
– Kaikki on mennyt aivan loistavasti. 
ilmeisesti kurssille tulee jatkoa, liikun-
nanopettaja Sanna Törrönen sanoo.

”Innolla odotan kolmatta 
kertaa”
Opiskelijoista yksi innostunut on An-
neli Iltanen. innokas kuntoliikkuja ei 
aiemmin ajatellut judon olevan hänel-
le sopiva laji, mutta judokärpänen pu-
raisi heti. 
– Se oli tosi kivaa, erityyppistä. Judo on 
hyvä laji, millä voi kohottaa omaa kun-
toaan. Meillä on nyt kaksi kertaa ollut ja 
innolla odotan kolmatta kertaa. Tämä 
on aivan loistava idea. Kun laji tuodaan 
näin koululle, kokeileminen on tehty 
helpoksi, iltanen sanoo.
Näkövammaisjudo ry on käynyt esit-
telemässä judoa myös Jyväskylän Nä-
kövammaisten koululla ja Jyväskylän 
judoseura Jigotain harjoituksissa. Laji-
väki jatkaa judon ilosanoman levitystä 
tulevaisuudessakin.
– Suunnittelemme parhaillaan seuraa-
vaa esittelytilaisuutta johonkin suu-
rempaan judoseuraan, todennäköi-
sesti länsirannikolla. Lisäksi on tulossa 
vierailuja pienempiin seuroihin, Tien-
suu kertoo.



Leirille osallistui yhdeksän 
nuorta, jotka pitivät viikon-
lopun parhaimpina anteina 
mm. ratsastusta, kuntosalilla 
käyntiä, uimista ja illanviettoa 
laavulla. Myös ison mittakaa-
van Afrikan tähden pelaami-
nen ulkona ja kaupunkisota 
saivat kiitosta. Viikonlopun ai-
kaiset herätykset eivät olleet 
nuorten mieleen…
Yksi viikonlopun kohokohdis-
ta oli ratsastus, jossa nuoret 
pääsivät voittamaan pelkoja 
ja pitämään hauskaa. Ratsas-
tusaika olisi leiriläisten mie-
lestä saanut olla pidempikin. 
Viikonloppuun mahtui kaiken 
kaikkiaan paljon erilaista teke-
mistä, eikä tylsää ehtinyt tulla.
Vuonna 2013 Munuais- ja 
maksaliitto ja VAU järjestävät 
yhteistyössä vastaavan nuor-
ten viikonlopun 3.–5. touko-
kuuta.

TEKSTI JA KuVA: MARJUKKA MiETTiNEN

nuoret voittivat pelkoja ja 
pitivät hauskaa elinsiirrokkaiden 

leirillä Pajulahdessa

ratsastus oli yksi viikonlopun kohokohdista.
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Elinsiirrokkaiden nuorten virkistys- ja liikuntaviikonlop-
pu järjestettiin 5.–7. lokakuuta 2012 liikuntakeskus Paju-
lahdessa, nastolassa. VAU oli ensimmäistä kertaa mukana 
organisoimassa liikuntaohjelmaa munuais- ja maksaliiton 
järjestämälle leirille.

VAU:n keski-Suomen 
aluetyöntekijä nina Pel-
tonen selvittää, miten 
onnistuu perheliikunta-
tapahtuman järjestämi-
nen.

Mäntän Seudun Kehitysvammais-
ten Tukiyhdistyksen sihteeri otti ke-
väällä yhteyttä ja kertoi, että Män-
tässä kaivataan tapahtumaa, jossa 
pääsisi kokeilemaan erilaisia liikun-
talajeja. innostuimme ajatuksesta, ja 
vielä kun saisimme alueen muutkin 
vammaisyhdistykset mukaan, niin 
tapahtumaan saataisiin myös lisää 

osallistujia. Ajatuksena tämä oli hel-
pompi juttu kuin käytännössä.
Jo usean yhdistyksen kalenteri-
en yhdistäminen ja sopivan päivän 
löytäminen vei suhteellisen paljon 
aikaa. Elokuussa saimme lopulta 
rattaat pyörimään ja kutsuja liiken-
teeseen.
Lauantaina 20. lokakuuta 2012 oli 
Perheliikuntapäivän toteuttamisen 
aika Mäntässä, Länsi-Koskelan kou-
lulla. Perheliikuntapäivä oli avoin 
kaikille liikunta-, näkö- ja kehitys-
vammaisille sekä elinsiirron saaneil-
le henkilöille ja heidän perheilleen.
Tapahtumassa tutustuttiin erilai-
siin vammaisurheilulajeihin ja peli-
sovelluksiin. Suosituimmaksi peliksi 

osoittautui Mäntän Seudun invali-
dien pitämä bocciapiste, ja yhdistys 
sai tapahtumasta uusia pelaajia peli-
vuoroillensa mukaan.
Pöytäpelit ja ketjufortuna, jota Tam-
pereen Seudun Näkövammaisten 
Leena Yrjänäinen oli pitämässä, 
olivat myös suosittuja, ja moni otti 
vinkkejä, miten ketjufortunan voisi 
itse rakentaa.
Mukavaa oli, että paikallinen suun-
nistusseura Mäntän Seudun Eräpir-
kat järjesti pihasuunnistusta, johon 
moni kävi myös tutustumassa. Kai-
ken kaikkiaan päivän aikana kävi ta-
pahtumaan tutustumassa noin 40 
osallistujaa.

näin syntyi Mäntän Perheliikuntapäivä
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Rakettipeli 
Rakettipeliä pelataan tunnelipallon tai pesäpallon ta-
paan. Pelissä on kaksi joukkuetta. 

Toinen joukkue on sisäjoukkue ja toinen ulkopelijoukkue. 
Sisäjoukkueesta jokainen pelaaja vuorollaan ampuu rake-
tin ulkopelikentälle. Heti ampumisen jälkeen joko ampu-
ja tai joku joukkueen valittu juoksija tai koko sisäjoukkue 
juoksee ns. pisteitä (esim. tietty matka kartioita ympäri). 

Ulkojoukkue ottaa raketin kiinni ja sen henkilön taakse, 
joka saa raketin kiinni, muodostetaan tunneli jaloin, ja 
haarojen välistä ensimmäinen lähettää raketin viimeisel-
le. Jonon viimeinen juoksuttaa raketin kotipesään, jol-

loin sisäjoukkue lopettaa pisteiden 
juoksun. 

Kun kaikki sisäjoukkueen 
pelaajat ovat ampuneet 
raketin, vaihdetaan jouk-
kueiden puolia eli ulko-
joukkue tulee sisälle ja si-
säjoukkue ulos. 

Se joukkue, joka kerää eni-
ten juoksuja/pisteitä, voittaa 

pelin.

Vipanat liikkuvat

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

Törrönen
vastaa

Liikuntavin-
kin antajat Tuomas 

Törrönen ja Antti Rusi 
ovat testanneet rakettipeliä 
erilaisissa liikuntatapahtu-
missa. Raketteja voi löytää 

erilaisista halpatavara-
talojen leluosastoilta.

TEKSTI: TUOMAS TöRRöNEN, ANTTi RUSi
KuVA:  JONATHAN HYVäRiNEN

MITEn KÄYTÄn JÄTTIKuuTIoTA JA MISTÄ 
VoIn HAnKKIA SEn?
Jättikuutio on liikuntaväline, joka saa hyvin liikettä ai-
kaan. Jättikuutio kulkee ohjaajalla mukana pienessä 
pussissa ja pussiin mahtuu vielä hiustenkuivaaja kuuti-
on täyttöä varten. Kun kuution vetoketjullisesta reiästä 
puhalletaan lämmintä ilmaa sisään, niin kuutio kasvaa 
leijailevaksi jättikuutioksi.
Kuutio on hyvä liikuntaväline mm. nimien harjoitte-
luun. Muodostetaan ”nimipiiri”, jossa saatetaan kuu-
tio lentopallon sormilyönnein korkealle ilmaan ja huu-
detaan seuraavan leikkijän nimi, niin seuraava liikkuu 
kuution alle jne.
Kuutio tuo usein tarvittavaa helpotusta lentopallon 
pelaamiseen niin pystystä kuin istuenkin ja se toimii 
monen lajin lämmittelynä. Kuutiolla voi pelata myös 
peliä, jossa pyritään pitämään se ilmassa ja koskemat-
ta seiniin ja kattoon. Kuutio voi toimia lapsille myös ns. 
nyrkkeilysäkkinä, kun ohjaajat pitävät kuution yläreu-
noista kiinni ja lapset nyrkkeilevät kuution seinää.
Kuution ilmat kannattaa tyhjentää liikuntatunnin jäl-
keen yhdessä ohjaajan kanssa niin, että vetoketju ava-
taan ja rauhallisesti painellaan kuutiosta ilmat pihalle 
ja samalla rullataan kuutio pussiin.
Jättikuution voi hankkia mm. liikunta- ja leikkivälineitä 
maahan tuovasta Tevellasta hintaan 71,50 euroa.

MITEn VoIn ALoITTAA SoKKoPIngIKSEn 
HARRASTAMISEn JA MISTÄ VoIn HAnKKIA 
SoKKoPIngIKSEn PELIVÄLInEITÄ?
Sokkopingiksen harrastaminen vaatii ensinnäkin peli-
pöydän. Sokkopingispöytiä ja harrastusryhmiä löytyy 
kahdeksalta paikkakunnalta: Helsingistä, Tampereel-
ta, Turusta, Porista, Jyväskylästä, Lahdesta, Mikkelistä 
ja Kuopiosta. Paikkakuntien yhteyshenkilöt löytyvät 
www.vammaisurheilu.fi -sivuilta.
Pelipaikan lisäksi pelaaja tarvitsee henkilökohtaisiksi 
pelivälineiksi tummennetut pelilasit hintaan 45 euroa/
kpl, pelimailan hintaan 7 euroa/kpl ja pallon hintaan 8 
euroa/kpl. Välineet voi tilata VAU:sta (toimisto@vam-
maisurheilu.fi). Lasien, pallon ja mailan lisäksi pelaaja 
tarvitsee mailakäteen pelihanskan/rystyssuojan. Esim. 
jääpallon pelihanska toimii sokkopingishanskana hy-
vin.
Sokkopingis on myös VAU:n Sporttiklubin Treeni-laji 
nuorille aloitteleville pelaajille, joten alkuopit lajin pa-
riin voi saada myös Treeni-hankkeen sokkopingisleiril-
tä. Ota yhteyttä Sporttiklubin sokkopingistreenari Tee-
mu Ruohoseen (teemu.ruohonen@pp.inet.fi, puh. 040 
558 0342) ja mene pelaamaan sokkopingistä muiden 
nuorten kanssa. Let’s play sokkopingis!

LIIKunTAVInKKI
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Lumilauantai tarjoaa 
iloista talviliikuntaa 
koko perheelle
Lumilauantai on koko perheen lii-
kuntatapahtuma, jossa jokainen voi 
liikkua mieleisellään tavalla lumella 
lasketellen, hiihtäen tai pulkkaillen. 
Turun Hirvensalo, Sastamalan Elli-
vuori, Sotkamon Vuokatti, Kouvolan 
Mielakka ja Rovaniemen Ounasvaa-
ra tarjoavat mahdollisuudet kelkka- 
ja pystylasketteluun, pulkkalaskuun 
ja muuten vain ulkoiluun. Leppävir-
ran Vesileppiksessä hiihdetään, liiku-
taan jäällä sekä ulkoillaan monipuo-
lisissa merkeissä ja päivän päätteeksi 
voi pulahtaa Vesileppiksen kylpy-
lään. 
Turun, Sotkamon ja Rovaniemen ta-
pahtumat ovat kaikille avoimia. Sas-
tamalan, Leppävirran ja Kouvolan 
Lumilauantait ovat ensisijaisesti lap-
siperheille suunnattuja.
Tapahtumiin etukäteen ilmoittautu-
neille vammaislaskijoille ja opaslas-
kijalle/avustajalle laskettelun opetus, 
hissiliput ja välineet ovat maksutto-

mia. Muille perheenjäsenille hissili-
put ja välinevuokrat ovat maksullisia.

LuMILAuAnTAIT 2013
KAIKILLE AVoIMET 
LuMILAuAnTAIT 

Lauantai 2.2. klo 10.00–15.00 
Hirvensalo, Turku
VAU:n Talviliikuntapäivä
Teemu Lakkasuo, teemu.lakkasuo@
vammaisurheilu.fi, puh. 040 565 1001

Sunnuntai 10.2. klo 10.00–15.00 
Vuokatti, Sotkamo (Huom! Lumisun-
nuntai)
Heidi Kelho, heidi.kelho@vuokatinrin-
teet.fi, puh. 040 579 3739

Lauantai 23.3. klo 10.00–15.00 
ounasvaara, Rovaniemi
Jarno Saapunki, jarno.saapunki@vam-
maisurheilu.fi, puh. 040 737 5882

EnSISIJAISESTI LAPSIPERHEILLE 
SuunnATuT LuMILAuAnTAIT
Lauantai 9.2. klo 10.00–15.00 
Ellivuori, Sastamala
Jaana Engblom, jaana.engblom@nkl.fi, 
puh. 050 5918 167
Rilla Aura-Korpi, info@sokeainlastentu-
ki.com, puh. 040 5211 693

Lauantai 23.2. klo 10.00–15.00 
Vesileppis, Leppävirta
Anu Hämäläinen, 
anu.hamalainen@vammaisurheilu.fi, 
puh. 050 596 5014

Lauantai 16.3. klo 10.00–15.00 
Mielakka, Kouvola
Mia Kalpa, mia.kapla@kvyry.fi, 
puh. 040 7449 439

ilmoittautumisen yhteydessä on ker-
rottava laskijan ja avustajan nimi, osal-
listuvien perheenjäsenten lukumäärä, 
yhteystiedot, puhelinnumero ja säh-
köpostiosoite, pystylaskijan pituus/
paino ja monon nro tai kelkkalaskijan 
pyörätuolin istuimen leveys, kuvaus 
vammasta/avustuksen tarve, aikaisem-
pi laskettelukokemus, lupaus valo-/
videokuvaamiseen/haastatteluun ja 
muut sellaiset seikat, jotka ohjaajien 
on hyvä tietää.

Yhteistyössä: Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta VAU ry, Soveltavan lii-
kunnan apuvälinetoiminta SOLiA, Nä-
kövammaisten Keskusliitto ry, Malike/
Kehitysvammaisten tukiliitto ry, Soke-
ain lasten tuki ry/Sokeain Lasten Tuki-
säätiö.
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miesten maalipallojoukkue

miesten maalipallojoukkue voitti lontoon para-
lympialaisissa kultaa joukkueella Jarno mattila 
(vas.), Ville montonen, Erkki miinala, Toni Alenius, 
Tuomas nousu ja Petri Posio.
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miesten maalipallojoukkue
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info

Vipanat liikkuvat
TEKSTI: NUORi SUOMi RY

Tähtäätkö huippuaikuiseksi?

”Huippuaikuinen” käyttäytyy ikänsä mukaisesti, 
pelaa yhteispeliä valmentajan kanssa ja innostaa 
lastaan urheilemaan.
1.    Käyttäydy ikäsi mukaisesti
Lasten urheilu herättää vanhemmissa suuria tunteita. Lapsen arvostele-
minen, pettymysten osoittaminen, vertaileminen, väheksyminen ja pa-
kottaminen vie urheiluharrastuksesta ilon ja hidastaa lapsen kehittymis-
tä. Keskity myönteisiin asioihin ja auta lasta iloitsemaan onnistumisistaan 
ja pääsemään yli pettymyksistään.

2.    Kaikella on aikansa
Terveyden näkökulmasta lapsi tarvitsee liikuntaa vähintään kaksi tuntia 
päivässä. Tavoitteellista kilpaurheilua harrastavan tulisi liikkua kolme tun-
tia päivässä. Kaikki ei synny ohjatuista harjoituksista, joten kannusta lasta 
liikunnalliseen elämäntapaan.

3.    Monipuolisuus tekee mestarin
älä edellytä lapseltasi huippusuorituksia heti. Opittavana on taitoja, jot-
ka vaativat toistoja ja aikaa. Useiden lajien harrastaminen ja monipuoli-
nen harjoittelu lisäävät motivaatiota ja kuormittaa kaikkia fyysisiä omi-
naisuuksia ja kehon eri toimintoja. Lapsi haluaa oppia, kehittyä ja voittaa 
nopeasti. Meidän aikuisten on ajateltava pitkäjänteisemmin, eikä tavoi-
tella pikavoittoja.

4.    Kukaan ei ole samanlainen kuin muut
Kahta samanlaista lasta ei ole. Lapset eroavat toisistaan fyysisesti ja psyyk-
kisesti, He kehittyvät eri tahtiin, ja myös heidän motiivinsa vaihtelevat. 
Eroistaan huolimatta lapset harjoittelevat ja kilpailevat yleensä samassa 
sarjassa ikänsä vuoksi. Tämä asettaa haasteita ja vaatimuksia meille van-
hemmille. Meidän täytyy joustaa ja hyväksyä lasten erilaisuus

5.    Kilpailu kasvattaa
Lapsi kilpailee luonnostaan. Hyvin toteutetuissa kilpailuissa ja peleissä jo-
kainen lapsi pääsee haastamaan itsensä, kasvattamaan rohkeutta, näyt-
tämään ja mittaamaan taitojaan sekä opettelemaan tunteiden käsittele-
mistä.

lasten urheiluharrastuksissa on mukana paljon van-
hempia, jotka omalla käytöksellään joko edistävät 
tai estävät lapsen kehittymistä hyväksi urheilijak-
si. lasten urheiluharrastuksen kulmakiviä ovat ilo, 
omaehtoisuus ja monipuolisuus. Urheiluharrastus on 
parhaimmillaan, kun lapsi saa harjoitella ja kilpailla 
omien motiivien ja kykyjensä mukaan, hyvässä poru-
kassa ja varmana aikuisten tuesta ja kannustuksesta.

Nuori Suomi uudisti lasten Urheilun 
Pelisäännöt, joiden tavoitteena on 
synnyttää urheiluseuroissa keskus-
telua lasten urheilun arvoista, toi-
mintaperiaatteista ja käytännöistä. 
Pelisääntökeskusteluissa ryhmän tai 
joukkueen urheilijat, vanhemmat ja 
valmentajat keskustelevat ja sopivat 
kauden alussa heille tärkeistä asiois-
ta. 

Vanhempien Pelisääntökeskustelu-
jen tueksi on tarjolla uusia apuväli-
neitä kuten sähköinen ennakkokyse-
ly, Huippuaikuisen valmennusvideo 
ja innosta urheilemaan! -vinkkivihko 
keskustelun herättäjäksi. 

Kaikki maksuttomat materiaalit ovat 
tilattavissa www.nuorisuomi.fi/peli-
saannot.

Innosta lapsi
urheilemaan!
Yhteisten toimintatapojen sopiminen helpottaa 
vanhempien ja seuraväen yhteistoimintaa.

•	 Pelisääntötaulu	lapsille	&	nuorille
•	 Innosta	urheilemaan	-vinkkivihko	vanhemmille
•	 Huippuaikuisen	valmennusvideo	(3min)
	 Pelisääntökeskusteluihin
•	 Sähköinen	ennakkokysely	vanhemmille
Tilaa materiaalia, vain postimaksut laskutetaan. 

Tilaukset ja lisäinfoa www.nuorisuomi.fi/pelisaannot	

UUDET MAKSUTTOMAT MATERIAALIT

Yhteistyössä

urheilun 
Pelisäännöt  
ovat uudistuneet
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 Lyhyesti

Kansainvälisen Paralympiakomitean 
iPC:n järjestämä vammaisurheilun tie-
dekonferenssi ViSTA 2013 kokoaa 1.–
4. toukokuuta 2013 vammaisurheilun 
tutkijat, valmentajat, luokittelijat ja ur-
heilijat Saksan bonniin. Järjestykses-
sään kuudennen ViSTA-konferenssin 
teemana ovat välineet ja teknologia 
vammaisurheilussa.
Teemaan liittyen konferenssissa kä-
sitellään mm. vammaisurheilun väli-
nekehittelyn eettistä puolta, eli missä 
kulkee urheiluvälineiden välttämättö-
mien ominaispiirteiden ja kilpailulli-
sen edun saavuttamisen raja. Lontoon 
paralympialaisissa keskustelua herätti 
ainakin joidenkin proteesijuoksijoi-
den käyttämät ylipitkät proteesit.
bonnin Gustav Stresemann -instituu-
tissa järjestettävässä konferenssissa 
käsitellään pääaiheiden lisäksi mm. 
vammaisurheilun luokittelua, koulu-
tusta, integraatioprosesseja, rekrytoin-
tia ja sponsorointia.
Lisätiedot: www.paralympic.org/
Events/Vista2013

Motoasemat-oppaan avulla voi ra-
kentaa toimintapisteitä, joissa liiku-
taan, tasapainoillaan, palloillaan ja 
harjoitetaan tarkkuutta. Motoasemat 
sisältää helppoja liikuntaharjoitteita 
erilaisille ryhmille. Motoasemat so-
veltuvat piristykseksi yhdistysten ta-
pahtumiin sekä esimerkiksi työkes-
kusten ja asumisyksiköiden arkeen.
Motoasemat-opas on laadittu Special 
Olympics MATP-toiminnan innoitta-
mana. MATP tulee englanninkielisistä 
sanoista Motor Activity Training Pro-

gram. Suomessa puhutaan kuitenkin 
motoasemista. Opas  ilmestyy myös 
ruotsinkielisenä nimellä Motostatio-
ner. Oppaan suunnittelussa on ollut 
mukana iso joukko kokeneita liikun-
nan ja kuntoutuksen ammattilaisia. 
Kuvituksesta vastaa Arto nyyssö-
nen. 
Suomen- ja ruotsinkielistä Motoase-
mat-opasta voi ostaa VAU:sta helmi-
kuusta alkaen. Motoasemiin voi pe-
rehtyä kolmen tunnin koulutuksessa, 
joita järjestetään tilauksesta.

Lisätiedot: VAU, Aija Saari, aija.saari@
vammaisurheilu.fi.

Motoasemat-opas 
valmistuu tammikuussa

ulkoliikunta- 
symposium 
Porin Yyterissä
Porin Yyterissä 15.–18. elo-
kuuta 2013 järjestettävässä 
kansainvälisessä ulkoliikunta-
symposiumissa perehdytään 
apuväline- ja esteettömyysrat-
kaisuihin purjehduksessa, me-
lonnassa, vaelluksessa, surffauk-
sessa ja suunnistuksessa. 

Symposium on tarkoitettu 
vammaisten liikkujien kanssa 
työskenteleville ammattilai-
sille. Symposium toteutetaan 
SAMK:n, Maliken ja VAU:n yh-
teistyönä. 

Lisätiedot: SAMK, Riikka Tupala, 
puh. 044 710 3868, riikka.tupa-
la@samk.fi.

Bonnin VISTA-konferenssin pääteemoina 
välineet ja teknologia

beitostølenin terveysliikunta-keskuk-
sessa Norjassa 29.–31. elokuuta 2013 
järjestettävän FAF-konferenssin tee-
mana on “Käytäntö ja tutkimus meno/
paluu”. Konferenssin kieli on norja/
skandinaaviska.

Järjestäjät: Norjan liikuntakorkeakou-
lu (NiH), beitostølen Helsesportsenter 
(bHSS) yhteistyössä Norjan urheilun 
kattojärjestön (Norges  idrettsforbund 
og olympiske og paralympiske ko-
mité (NiF)) sekä tanskalaisen Handi-

capidrættens Videnscenter (Handivid) 
kanssa.
Lisätiedot: inge.morisbak@bhss.no tai 
www.bhss.no/nordisk-faf-konferanse.
aspx.

Pohjoismainen liikunta-konferenssi  (FAF) vammaisliikunnan 
tekijöille  ja tutkijoille
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Kuntoillen TEKSTI: ANNA TERVAHARTiALA
KuVAT: ANNA TERVAHARTiALA, KiRSi JUSSiLA, 
SiRKKA RiSSANEN

Työterveyslaitoksen liikuntatieteili-
jä ja tutkija Juha oksan erikoisalaa 
ovat toiminnankykyyn vaikuttavat 
tekijät, kuten lämpötila. Lämpötilan 
muuttuessa joutuu kehon sisäinen 
verenkierto järjestymään uudelleen 
työkyvyn ylläpitämiseksi. Pintaveren-

Kylmä ulkona, lämmin sisällä
kylmyyden ja kuumuuden tunne on kokemus ihmisen 
sisäisen ja ulkoisen lämpötilan suhteesta. ihmisen ko-
neisto käyttää energiaa oman lämpönsä tuottamiseen 
ja toimintakykynsä ylläpitämiseen. kuinka suojautua 
kylmältä, jos osa koneistosta ei toimi?

kierto vähenee mahdollistaen suur-
ten elinten ja lihasten verenkierron ja 
toiminnan. Verenkierron keskittyes-
sä sisäelimiin raajojen sijaan tuntee 
keho muutoksen esimerkiksi kylmyy-
tenä, kömpelyytenä ja jäykkyytenä. 
Mitä enemmän keho jäähtyy, sitä 

enemmän toimintakyky heikkenee.
Kylmyyden syyt ja seuraukset ovat 
kehotyypeistä riippumatta samat. ih-
minen tuottaa työtä tehdessä läm-
pöä ja ulko-olojen viiletessä on ke-
hon joko tuotettava itse enemmän 
lämpöä tai eristettävä jo tuottaman-
sa energia. 
– Jos osa kehoa ei kykene itse tuot-
tamaan omaa lämpöä, on esimerkiksi 
alaraajojen suojauksen tarve suuri tai 
sitten yläraajojen tehtävä enemmän 
työtä, Oksa havainnollistaa lämpöta-
sapainon säilyttämisen haasteita.
Oksa mainitsee paleltumisen olevan 
suurin kylmyyden tuottama uhka. 
Paleltumalla tarkoitetaan ihon läm-
pötilan laskeutumista vaarallisen lä-
helle nollaa. Seitsemän asteen ihon 
lämpötila on jo hälyttävän kylmä ja 
oireet ilmenevät tunnon menetyk-
senä ja jäykkyytenä. Paleltumistapa-
uksissa tärkein ensihoito on kohti-
en hidas lämmittäminen ja tilanteen 
tarkkailu. Tilanteen rauhallinen nor-
malisoiminen estää jäätyneen solun 
rakenteen rikkoutumisen. Aivan ku-
ten jäätynyt muovi halkeaa helpos-
ti, on ihmisenkin keho paleltuneena 
helposti särkyvä.

Aktiivinen ja passiivinen 
lämpö
Kehon lämpökoneiston heikkouksia 
voi nykyteknologian ja materiaalitek-
niikan avuin kompensoida helposti. 
insinöörien, vaatesuunnittelijoiden 
ja fysioterapeuttien välinen yhteis-
työ on mahdollistanut jo pitkälle ke-
hitetyn varustetekniikan. Sähköläm-
mitteiset kengänpohjalliset, käsineet, 
liivit, istuimet ja erilaiset lämpöpak-
kaukset ovat vain pieniä esimerkkejä 
saatavilla olevista talvivarusteista.
Työterveyslaitosen tutkimusinsinöö- 
ri ja tekstiili- ja vaatetustekniikan dip-
lomi-insinööri Kirsi Jussila on erikois-
tunut kylmäsuojaukseen ja -kehityk-
seen. Teknologian mahdollisuuksista 
huolimatta huomioi Jussila varustuk-
sen tukevan kunnollista pukeutumis-
ta, muttei korvaavan itse tuotettua ja 
tehokkaasti eristettyä lämpöä.
– Lämmittimiin ei saisi yksin luottaa, 
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Jussila painottaa muistuttaen säh-
köisten laitteiden rajoittavista teki-
jöistä, kuten akunkestosta ja rikkou-
tumisen vaarasta.
– Hyvä talvivaatetus suojaa ympäris-
töoloilta, kuten kylmyydeltä, tuulelta 
ja kosteudelta. Se on helposti säädel-
tävä ja kostuu useista kerroksista, Jus-
sila aloittaa avatessaan kerrospukeu-
tumisen saloja.
Alusvaatetuksen tarkoitus on pitää 
iho kuivana ja siirtää kosteutta toi-
seen kerrokseen. Välivaatetuksen 
avulla säädellään vaatetuksen läm-
möneristävyyttä sään, toiminnan tai 
työn raskauden mukaan. Päällysker-
ros suojaa käyttäjää välittömiltä ul-
koisilta olosuhteilta, kuten kylmältä, 
tuulelta ja kosteudelta. 
Talvivarustusta suunnitellessa erotte-
lee Oksa lämmön tuottamisen aktiivi-
sen ja passiivisen puolen. Aktiivisella 
lämmöntuotannolla hän tarkoittaa 
kehon itsensä, esimerkiksi liikkeen 
avulla, tuottamaa lämpöä, kun taas 
passiivinen lämpö on kehon saama 
ulkoinen lämmitys.
– Pukeutuminen on kompromissi ul-
koisten olosuhteiden ja oman toi-
minnan välillä, Oksa toteaa varus-
tuksen valinnasta. Kaikki riippuu siitä 
mitä teet, missä ja kuinka kauan.
Lämpöä eristävän pukeutumisen pu-
nainen lanka on maksimoida oman 
kehon lämmön hyödyntäminen ja 
minimoida toiminnassa menetetty 
energia.

info

A) Kerrospukeutuminen on kaiken 
A ja o:
1. Alusvaatteet pitävät ihon kuivana. 
Suositeltavia materiaaleja ovat po-
lyesteri (PES), polypropeeni (PP) tai 
kosteutta hyvin imevät materiaalit, 
kuten villa (WO) tai silkki (SE). 
2. Välivaatteilla säädellään lämmön-
eristävyyttä. Kovaan pakkaseen so-
veltuvat parhaiten ilmavat materiaa-
lit, kuten fleece-asut, villaneulokset 
ja tekoturkikset. Välivaatekerroksia 
voi olla 1–3 ja niitä voi tarpeen mu-
kaan lisätä tai vähentää. Kerrospu-
keutuminen ei koske ainoastaan kes-
kivartaloa, vaan sitä on hyvä soveltaa 
myös käsiin ja varpaisiin.
3. Päällyskerros suojaa tuulelta ja kos-
teudelta. Paras suoja saadaan ilma-
villa ja kuohkeilla vaatteilla, kuten 
untuva- ja vanuvuorellisilla takeilla. 
Kalvolliset takit ovat myös toimiva 
ratkaisu leudolla säällä, sillä ne eris-
tävät tuulelta ja vedeltä, mutta ”hen-
gittävät”. Tärkeintä on välttää sisäisen 
kosteuden kerääntymistä vaatteiden 
sisälle.
B) Suojaa pää, mutta huomioi nä-
kökenttä.
C) Jätä ilmatilaa kerrosten väliin.
d) Talvivarustuksessa on myös 
hyvä muistaa näkyvyys: heijas-
timet ja värikkäät vaatteet käyt-
töön!

Lisätiedot: ilmatieteenlaitoksen Pak-
kasen purevuus -indeksi tuulen ja 
pakkasen yhteisvaikutuksesta
http://ilmatieteenlaitos.fi/pakkasen-
purevuus-taulukko.

Vinkkejä lämpimään 
talvipukeutumiseen

Ulkoiluvarustusta valitessa suunnitel-
mallisuus on kultaa. kaikki riippuu siitä 
mitä tekee, missä ja kuinka kauan.

Kylmän kostea viima
Kuivalta kylmältä on suhteellisen 
helppo suojautua, mutta haaste kas-
vaa tuulen ja kosteuden tullessa ku-
vioihin. Kerrospukeutuminen saat-
taa menettää jopa 30–70 prosenttia 
tavoitellusta ilmaeristyksestä tuulen 
kuljettaessa lämpöä hormi-ilmiöksi 
kutsun lämmön siirtymisen muka-
na. Sisäisen kosteuden, kuten hien, 
haihtuminen kuluttaa myös suuren 
määrän lämpöenergiaa ja vahingoit-
taa usein vaatekerrosten välissä ole-
vaa ilmakerrosta.
Liikkeestä huolimatta on lämmön 
menetystä mahdoton välttää. ihmi-
nen menettää huomattavan mää-
rän lämpöä pään ja kasvojen kautta. 
Oksa muistuttaa myös hengitystei-
den suojaamisen tärkeydestä. Hen-
kitorven supistuminen on tyypilli-
nen ongelma kovissa pakkasissa ja 
aiheuttaa astmatyyppisiä oireita ja 
hengitysvaikeuksia. Suojana toimii 
esimerkiksi kaulahuivi.
Molemmat asiantuntijat korostavat 
valmistautumisen tärkeyttä. 
– Seuraa sääennusteita ja varaudu 
oikeanlaisella vaatetuksella; kevy-
een työhön lämpimällä vaatetuksel-
la ja vaihtelevaan työhön helposti 
säädeltävällä vaatetuksella, Jussila 
opastaa.
Talviurheilussa suunnitelmallisuus 
on valttia ja sää haaste esteen sijaan.
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 Lyhyesti

Lapin yliopiston ja Rovaniemen am-
mattikorkeakoulu toteuttavat tutki-
musta luonnon villan ominaisuuksis-
ta kylmyyden ja kosteuden eristäjänä.  
Hanke kulkee nimellä, WiNNO – Woo-
len innovations, innovaatioita villas-
ta. Opiskelijoiden kehitteillä olevan 
bi-ski -kelkkailussa käytettävän läm-
mittimen odotetaan valmistuvan tal-
vikauden aikana.
Lapin yliopiston suunnittelema ja 
muotoilema lämmitin on rakennet-
tu kolmesta kerroksesta; käyttäjälle 
miellyttävästä sisävuoresta, lämpöä 
eristävästä villakerroksesta ja kos-
teutta ja tuulta loitolla pitävästä ul-

koilukankaasta. Hanke toteutetaan 
yhteistyössä Rovaniemen ammatti-
korkeakoulun opiskelijoiden kanssa, 
jotka suorittavat tutkimuksen mitta-
ukset.
Hanke lähti käyntiin fysioterapeuteil-
ta tulleen tarpeen sytyttämänä, tera-
peuttien etsiessä keinoja edistää bi-
ski -kelkan mukavuutta. Lämmittimet 
ovat tällä hetkellä ompeluvaiheessa 
ja prototyyppien odotetaan valmis-
tuvan joulukuussa. Lumien saapues-
sa ajoissa, päästään kelkkasuojaa ko-
keilemaan jo tämän vuoden puolella. 
Tutkimus suoritetaan yhteistyössä 
ELO ry:n kanssa.

VAU:n Talviliikuntapäivä järjes-
tetään  2. helmikuuta  2013 klo 
10.00–14.00 Turussa, Hirvensa-
lon hiihtokeskuksessa (Kakskerran- 
tie 111). Lumilauantai-teeman mukai-
sesti päivään kuuluu laskettelua, kelkka-
laskettelua, kelkkahiihtoa, lumikenkäi-
lyä ja ulkopelejä ja -leikkejä.
VAU tarjoaa myös maksutonta hiih-
don ja laskettelun opetusta. Opetus 
on tarkoitettu sellaisille henkilöille, 

jotka eivät ole aikaisemmin hiihtoa 
tai laskettelua kokeilleet. Hiihdon tai 
laskettelun opetukseen haluavia pyy-
detään ilmoittautumaan etukäteen.
Tapahtuma on  maksuton. Yli viiden 
henkilön ryhmiä pyydetään ilmoit-
tautumaan etukäteen.
Ilmoittautumiset  18.1. mennessä 
ja  lisätiedot: Teemu Lakkasuo, puh. 
040 565 1001, teemu.lakkasuo@vam-
maisurheilu.fi.

VAu:n Talviliikuntapäivä

WInno - Lämpimämmän laskun puolesta

Syksyn Kuntokuu-
arvonnan voittajat  
on arvottu.  
onnetar suosi 
arvonnassa seuraavia 
henkilöitä:

Lahjakortit 
Kaija Savastola, Kouvola 
Heikki Kullberg, Naantali 
Riku Paavilainen, Muhos 
Pekka Pylkkänen, Kotka 
Mirjami Hakala, Vantaa

Kuntokuu-reppu 
Auli Rinne, Joroinen 
Eero Liikamaa, Sieppijärvi 
Veijo Kaukiainen, Turku 
Eeva Laakso, Kuopio 
Petri Viljanen, Helsinki 
Kalevi Leppälä, ikaalinen 
Seija Stenholm, Tammela 
Onni Juuti, Suonenjoki 
Pauliina Nuutinen, Joensuu 
Kaisa Kallio, Sastamala 
Aune Järvelä, Forssa 
Raimo Laine, Riihimäki 
Eeva-Stiina Laikkorpi, Tammela 
Heikki Vaittinen, Latovainio 
Mari Kuotola, Janakkala 
Jorma Uusitalo, Sysmä 
Tiina Lehtosalo, Sysmä 
Petri Lumme, Sysmä 
Terttu Pawalin, Sysmä 
Joni Roivainen, Merimasku 
Tiina Rönkkö, Oulu 
Markus Heikkinen, Kajaani 
Jonna Metsälä, Pyhäsalmi 
Saila Väänänen, Muhos 
Micael Takala, Töysä

Yhteistyössä mukana 
Ammattiopisto Luovi.
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Satakunnan Näkövammaiset ry:ssä  
on innostuttu patikoinnista
Helmi- ja syyskuisin järjes-
tettävä VAU:n kuntokuu on 
ollut erityisesti näkövam-
maisyhdistyksien suosios-
sa. Satakunnan näkövam-
maiset ry:stä palautettiin 
VAU:lle kunnon keko kun-
tokortteja syyskuun kun-
tokuun päätteeksi.

Satakunnan Näkövammaisten liikun-
tatoimikuntaan kuuluva Kari Viljanen 
on paitsi itse aktiivinen liikkuja myös lii-
kuntamahdollisuuksien järjestäjä. Syys- 
kuun Kuntokuuhun ajoittuu esimerkik-
si yhdistyksen järjestämät yleisurheilu-
kilpailut Kankaanpäässä.
– Ne on sellaiset pienimuotoiset kisat, 
joissa on pituushyppyä, kuulantyön-
töä, 60 metrin juoksua ja saappaan-
heittoa sekä kävelylenkki, Viljanen ker-
too.
Yhdistyksen vuosittaiseen liikuntaoh-
jelmaan kuuluu myös reissu Yyteriin, 
jossa ensin patikoidaan merellises-
sä ympäristössä, ruokaillaan rauhassa 
ja painellaan lopuksi kylpylään. Tänä 
vuonna Yyterin reissu tosin korvautui 
samankaltaisella matkalla Jämijärvelle. 
Yhtäkaikki, patikointiretket ovat olleet 
suosittuja Satakunnan näkövammais-
ten keskuudessa.
– Osallistujia on ollut kolmenkymme-
nen molemmin puolin, ja ne ovat ol-
leet tosi haluttuja tapahtumia. Nyt on 
jo tullut kyselyjä, että milloin seuraa-
van kerran järjestetään, mutta ensi 
vuonna sitten taas, Viljanen sanoo.
Patikkareissuja on tehty myös Po-
rin keskustan liepeille Kirjuriluodon 
alueelle. Lisäksi yhdistys pyörittää 
viikoittaisia sokkopingis- ja keilailu-
vuoroja, joilla on oma pienehkö osallis-
tujakuntansa. Myös eri paikkakuntien 
paikallisyhdistyksillä on omaa liikun-
tatoimintaansa, joten satakuntalaisille 
näkövammaisille on tarjolla yhteistä lii-
kunta-aktiviteettia Kuntokuun ja mui-
denkin kuukausien ratoksi.

Kuntokuu on helmi- ja syyskuussa järjes-
tettävä harrasteliikuntakampanja, jossa 
kannustetaan harrastamaan monipuo-
lista kunto- ja hyötyliikuntaa sekä seu-
raamaan omaa liikkumistaan. Liikkua 
voi yksin tai porukassa, ja kuka tahansa 
liikunnan tasosta riippumatta voi osallis-
tua.
Kuntokuun aikana omat liikuntasuori-
tukset merkataan kuntokorttiin, joko 
perinteiseen paperiseen versioon, joita 
yhdistykset voivat tilata VAU:sta, tai säh-
köiseen kuntokorttiin, jota voi täyttää 
uusitulla Kuntokuu-sivustolla osoittees-
sa www.kuntokuu.fi.

Sähköisen kuntokortin täyttäminen on 
tehty mahdollisimman helpoksi ja saa-
vutettavaksi, ja jokainen sähköisen 
kuntokortin käyttäjäksi rekisteröitynyt 
osallistuu automaattisesti Kuntokuu-ar-
vontaan, josta voi voittaa hienoja palkin-
toja.
Kuntokuu-sivustolla voi seurata myös 
erilaisista lähtökohdista liikuntaa harras-
tavien kirjoittajien blogeja ja bongata 
liikuntavinkkejä Kuntokuun aikana. Seu-
raava Kuntokuu on jo helmikuussa!
Lisätiedot: Tiina Siivonen, puh. 040 833 
4869, tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi 
ja www.kuntokuu.fi.

Kuntokuuhun voi osallistua helposti 
myös netissä: www.kuntokuu.fi

Viljasen omat Kuntokuun liikuntamer-
kinnät painottuivat hyötyliikuntaan.
– Pyöräilen joka päivä töihin ja takaisin. 

Lisäksi harrastan kävelyä ja käyn keilaa-
massa yhdistyksen vuorolla.

Satakunnan näkövammaiset ry teki patikkaretken Jämille.

TEKSTI: LAURi JAAKKOLA
KuVA: SATAKUNNAN NäKöVAMMAiSET RY Kuntoillen
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Partiovarusteen hiihtokoulu valittiin 
vuonna 2011 vuoden hiihtokouluksi. 
Valintakriteereinä mainittiin hiihtokou-
lun aktiivisuus ja innovatiivisuus. Hiih-
tokoulun vetäjä Larri Vermola oli sil-
loin vielä uusi tekijä koululla.
– Meillä tuntuu vain olevan enemmän 
intoa kuin muilla, Vermola pohtii vii-
meisten kausien menestystä ja tulevan 
talven suunnitelmia.

Soveltava alppihiihto 
kokemuksen kautta
Vermola aloitti Partiovarusteen hiih-
tokoulun vetämisen erittäin suppealla 
hiihdonopettajan kokemuksella, mutta 
hyvä porukka ja työnilo saivat hommat 
kulkemaan vauhdilla.  Alppihiihdon ja 

Kuntoillen TEKSTI: ANNA TERVAHARTiALA
KuVAT: SUSANNA TERO, TEEMU KATAiNEN

Partiovarusteen hiihto-
koulussa esteetön 
asenne ratkaisee
Turun keskustan kupeessa on hiihtokeskus, joka erot-
tuu muista lähimmistä edukseen. Hirvensalon neljä 
rinnettä kutsuvat laskijoita kokeilemaan uutta ja ke-
hittämään vanhoja taitojaan Partiovarusteen hiihto-
koulun esteettömällä tuella.

lumilautailun opetuspaletti sai nope-
asti lisäväriä soveltavista alppilajeista 
opettajien päästessä itse kokeilemaan 
kelkkalaskua. 
– Kelkalla laskeminen oli hysteerisen 
hauskaa, Vermola kertoo ja hymyilee. 
– Kelkallakin pääsee yhtä vauhdikkaas-
ti tai jopa vauhdikkaammin kuin pysty-
laskussa, jos niin on tahtoakseen. 

Soveltavasti esteetön 
hiihtokoulu
Pienestä koostaan huolimatta Hirven-
salosta löytyy monen tasoista lasku-
paikkaa. Hiihtokeskuksen neljästä rin-
teestä yksi on omistettu harjoitteluun 
ja yksi naruhissillä toimiva ilmainen 
pikkurinne. Haastaviakaan rinteitä ei 
tarvitse pelätä, sillä rinteeseen pääsee 

hyvässä ja ammattitaitoisessa seurassa. 
Partiovarusteen hiihtokoulun opettaja-
kunnasta löytyy useita soveltavan hiih-
don koulutuksen käyneitä ohjaajia.
Vaikka Hirvensalon hiihtokeskukus ei 
vielä ole esteetön, kommentoi Vermola 
keskuksen tarjontaa:
– Meidän asenne on esteetön!
Keskuksella on käytössä Turun kaupun-
gin liikuntapalvelukeskuksen tarjoamat 
bi- ja mono-ski- laskettelukelkat, minkä 
lisäksi hiihtokoulu on myös satsannut 
opetusvälineiden hankintaan. Tukite-
lineet, auratuet, aisat ja erilaiset sau-
vat ovat niin avustajien kuin opettajien 
käytössä ilmaiseksi. Soveltavan alppi-
hiihdon opetusta saa niin yksityis- kuin 
ryhmätunteina.
Hirvensalossa esteettömyys ei ole kyn-
nys, sillä kaikki mäkeen haluavat saavat 
ja pystyvät lasketelemaan. Hiihtokoulu 
tekee tiivistä yhteistyötä soveltamisen 
ammattilaisten Kehitysvammaisten tu-
kiliitto Malike ry:n kanssa, joka on ollut 
mukana monien välineisiin liittyvien 
haasteiden ratkaisemisessa. Laskut las-
ketaan kuitenkin aina laskijan ehdoilla.

Lunta odotellessa
Tuleva kausi tuo luonnollisesti muka-
naan uudet tavoitteet ja haasteet. So-
veltavien yksityistuntien lisäksi Hir-
vensalossa järjestettiin viime vuonna 
ensimmäistä kertaa soveltavan alppi-
hiihdon avustajakoulutus, jossa kurs-
silaiset perehdytettiin alppilajien pe-

– kun lähtee liikkeelle, niin 
huomaa, että maailma on 
ihan mahtava paikka, toteaa 
hiihtokoulun vetäjä larri Ver-
mola (vas.).
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Monipuolinen katsaus vammais-
urheilun- ja  liikunnan maailmaan
Huippu-urheilijoiden kuulumisia 
Sporttiklubin omat sivut
Tapahtumat ja leirit
Kilpailukutsut
Vinkkejä ja ideoita

1
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www.vammaisurheilu.�  • 6,90 €

Urheiluakatemiat 

muutoksen etulinjassa

VAU:n parhaat 

vammaisurheilijat 2011

Osaamisen 
kehittäminenOsaamisen Osaamisen 
kehittäminenkehittäminen

TEEMA

Valmentajan 
valmennustyylillä 

on väliä

Tilaa
lehti!

Tilaa Vammaisurheilu & -liikunta -lehti!Tilauskuponki

JÄSENHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta   
 -lehti 20 euroa/vuosi 

 

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

SÄHKÖINEN LEHTI
MAKSUTTA

Nimi:

Lähiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelin:

Sähköposti*):

Syntymävuosi:

Olen VAU:n jäsenyhdistyksen jäsen:                 en      kyllä

VAU:n jäsenyhdistyksen/seuran nimi:

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

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

TILAUSHINTA
 Vammaisurheilu & -liikunta   
 -lehti 30 euroa/vuosi

Haluan tilauksen 
alkavan nrosta:      __________

Urheiluakatemiat 

muutoksen etulinjassa

VAU:n parhaat 

vammaisurheilijat 2011

kehittäminenkehittäminen
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2 www.vammaisurheilu.fi • 6,90 €

Vammaisurheilu saa oman postimerkkiarkin
Välineet.fi-verkkopalvelu  laajenee entisestään

TEEMA

Raha ja resurssit

rusavustamiseen. Kurssi pyritään 
järjestämään tulevana kautena uudes-
taan, jotta rinteeseen lähteminen hel-
pottuisi entisestään. Onnistunut lasku 
luonnistuu parhaiten avustajan ja laski-
jan väistelemättömän yhteistyön avul-
la molempien tietäessä kuinka toimia 
riskejä välttäen, mutta laskusta täysin 
nauttien.
– Kun lähtee liikkeelle, niin huomaa, 
että maailma on ihan mahtava paikka, 
Vermola toteaa jaetun liikunnan iloista.
Talven uusi tuuli on myös soveltavien 
alppilajien seuratoiminnan käynnistä-
minen. Hanke on vielä alkumetreillä, 
mutta tarkoitus olisi tuoda talviurheilu 
esteettömästi kaikkien iloksi. Suunnit-
teilla oleva toiminta on kaikille kehitys-, 
aisti- ja liikuntavammaisille tarkoitettu 
ja toteutuksessa pyritään edistämään 
talviurheilutoiminnan monipuolista-
mista ja kannustamista. 
idearikkaus ja tekemisen ilo eivät vali-
tettavasti muuta syksyistä sadetta lu-
meksi. Vaikka odottavan ajan sanotaan 
olevan pitkä, ei innolle näy loppua.
– Pimenevät illat ovat kuin lupaus, että 
kohta se riemu taas alkaa, Vermola 
summaa.
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Kuntoillen TEKSTI: JUKKA PARViAiNEN
KuVAT: PEKKA MäKiNEN JA
LAURi JAAKKOLA

Rehacare 2012 -apuvälinemessut veti 
Saksan düsseldorfiin yhteensä 51 000 
kävijää neljän päivän aikana. Uusis-
ta liikunnan apuvälineinnovaatioista 
messuilta löytyivät pyörätuoliin kiinni-
tettävät Wheelblades-minisukset, joi- 
ta SOLiA:lle tilattiin kolme paria. Ne 
tulevat vuokrattaviksi loppuvuoden 
aikana.
Wheelbladesit on sveitsiläisen Pat-
rick Mayerin kahden vuoden suun-
nittelun tulos. Mayer kertoi kehittä-

neensä suksista pakkasenkestävät, 
ja entisiin kotikutoisiin minisuksiin 
verrattuna Wheelbladesit on helppo 
asentaa paikalleen pyörätuolin etu-
pyöriin. Kun ne säädetään kerran työ-
kalulla eturenkaiden koon mukaan 
oikein, saa ne jatkossa paikoilleen 
muutamassa sekunnissa.
Video Wheelblades-minisuksista käy-
tössä löytyy videopalvelu Youtubes-
ta. Suomessa niiden maahantuoja tu-
lee olemaan Handico Finland Oy.

laskettelun apuvälineitä on tällä hetkellä saatavilla jo 
ympäri Suomea. Välineet.fi-sivustolle on koottu kaik-
ki toimijat ja laskettelukeskukset, joilla on laskettelun 
apuvälineitä vuokrattavana.

Soveltavan liikunnan apuvälinetoimin-
ta SOLiA:n varauskalenteriin tulee tal-
veksi kaksi monoski-laskettelukelkkaa. 
Monoski on tarkoitettu omatoimiseen 
laskemiseen pyrkiville henkilöille. Oma-
toiminen laskeminen vaatii hyvää käsi-
en toimintakykyä ja lihasvoimaa.
Toinen SOLiA:n kelkoista sijoitetaan 
Helsinkiin ja se palvelee pääkaupun-
kiseudun ja koko Etelä-Suomen asi-
akkaiden tarpeita. Toisen kelkan sijoi-
tuspaikkaa ei ole vielä päätetty. Lisäksi 
SOLiA:lla on vuokralla muita laskette-

Wheelblades-minisukset helpottavat lumella liikkumista

Laskettelun apuvälineitä 
saatavilla ympäri Suomea

Lisätiedot: www.wheelblades.com.

lukelkkoja Kuopion ja Rovaniemen yk-
siköissä.
Pohjoisen laskettelukeskuksista (mm. 
Levi, Ruka, Ylläs) löytyy myös nykyään 
hyvin erilaisia laskettelukelkkoja ja ete-
läisemmistä keskuksista mm. Lahden 
Messilästä ja Porvoon Kokonniemestä 
on saatavilla laskettelun apuvälineitä. 
Turun Hirvensalossa voi käyttää Turun 
kaupungin omistamia kelkkoja. Poh-
janmaan lakeuksiltakin löytyy bi-ski 
-laskettelukelkka Kauhajoen Sotkarin-
teiltä, ja sitä voi käyttää halutessaan 

myös Parran hiihtokeskuksessa Teuvalla.
Ohjeet laskettelukeskusten, SOLiA:n 
ja Maliken laskettelun apuvälineiden 
vuokraukseen löytyvät helposti www.
välineet.fi-sivuilta. Jos omassa lähilas-
kettelukeskuksessa ei vielä ole lasket-
telukelkkoja, niin asiasta kannattaa 
mainita ko. keskuksessa. Useampaan 
keskukseen on saatu kelkkoja käyttäjien 
oman aktiivisuuden avulla.
VAU:n verkkopalvelussa (www.vam-
maisurheilu.fi), on joulukuun ajan netti-
kysely siitä, mitä liikunnan apuvälineitä 
halutaan SOLiA:lta vuokrata. Kyselyssä 
on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä 
välineitä SOLiA:lle hankitaan tulevai-
suudessa ja minne SOLiA:n toimintayk-
siköihin ne sijoitetaan. Kyselyyn osal-
listuneiden kesken arvotaan ilmaisia 
välinevuokrausviikkoja.
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Svenska sidoröVERSÄTTnIng AV SVENSKA SidOR 
åSA öHRMAN

Handboken om 
Motostationer blir 
färdig i januari
Med hjälp av handboken om Motostatio-
ner skapas aktivitetsplatser där deltagarna 
motionerar, går balansgång, sparkar boll 
och övar skärpa och precision. Motostatio-
nerna har lätta motionsträningsmoment 
för olika slags grupper. Motostationerna 
är lämpliga som stimulerande program-
punkter vid föreningsevenemang och i 
vardagen i exempelvis arbetscentraler och 
boendeenheter.
Handboken om Motostationer är utar-
betad på initiativ av MATP verksamheten 
inom Special Olympics. MATP kommer från 
engelskans Motor Activity Training Pro-
gram. i Finland talar vi ändå om Motosta-
tioner (Motoasemat). Handboken ges ut 
på finska och svenska. Ett stort antal pro-
fessionella inom motion och rehabilitering 
har deltagit i planeringen av handboken. 
illustrationerna är gjorda av Arto Nyyssö-
nen.
den finsk- och svenskspråkiga handboken 
kan köpas på VAU från början av februari. 
information och kännedom om Motosta-
tioner ges under en utbildning på tre tim-
mar, som ordnas på beställning.
Närmare information: VAU, Aija Saari, aija.
saari@vammaisurheilu.fi.

Rösta fram det 
vackraste frimärket!
Omröstningen av det vackraste frimärket 
2012 sker på adressen www.posti.fi/vuo-
denkaunein. i omröstningen finns även 
frimärken för handikappidrott, i maj publi-
cerades nämligen det första miniatyrarket 
Handikappidrott med två frimärken. de 
två frimärkena pryds av rullstolsidrottaren 
Leo-Pekka Tähti och bågskytten Saana-Ma-
ria Sinisalo.
Ge din röst för frimärksarket med handi-
kappidrottsmotiv före årets slut. bland 
dem som deltar i omröstningen lottas ut 
ett kryssningspresentkort (250 €), fyra Fri-
märksåret 2012 böcker och fem Frimärk-
sårssatser 2012. Priserna skickas till vinnar-
na i februari 2013.

Vuokatin urheiluopisto är Finlands le-
dande centrum för skidundervisning. id-
rottsinstitutet har under årens lopp om-
vandlats från ett utbildningscenter till en 
anläggning för såväl motion och tävlingar 
som semestervistelse. det breda utbudet 
innebär ändå inte alltid ett tillgängligt ut-
bud.
Att handikappidrotten och den anpas-
sade motionen kom att bli en del av id-
rottsutbudet i Vuokatti skedde lite av en 
slump då man i Vuokatti ordnade deltäv-
lingar i längdåkning och skidskytte vid 
iPC:s (den internationella paralympiska 
kommittén) världscup.
–de prövades sedan och ansågs bra. Se-
dan startade detta arbete med en knyck, 
berättar idrottsinstitutets rektor Timo 
Welsby.
Världsmästerskapstävlingarna ordnades 
för tre år sedan, varefter deltävlingarna 
i världscupen har blivit ett årligen åter-
kommande evenemang. Tävlingarna har 
fått uppmärksamhet också internationellt 
och Welsby berättar att många landslag 
tränar flera månader i Vuokatti. Världscup-
tävlingarna som ordnas i december häm-
tar med sig handikappidrottare till insti-
tutet redan i oktober och de kommande 
paralympiska vinterspelen märks bland 
de besökande.
idrottsinstitutet samarbetar intimt med 
föreningen Suomen Hiihdonopettajat ry. 

Föreningens verksamhet organiseras via 
skidcentren och samarbetet har bland an-
nat skapat en utbildningsmodul för skid-
lärare i anpassad skidåkning i Vuokatti.
Anpassade alpina grenar kom till Vuokat-
ti tack vare ett projekt som satsade på att 
utveckla snögrenarna. Heidi Kelho, chef 
för skidskolan Vuokatin Hiihtokoulu, på-
minner om att anpassad motion är en vik-
tig del av utvecklingen.
–Vuokatti ska vara i ledningen av utveck-
lingen, så att vi fortsättningsvis är en före-
gångare för skidlärarutbildningen. Vi har 
konstaterat att vi även måste ta hand om 
denna bransch.
i fjol satsade Vuokatti på omfattande 
redskapsanskaffningar och på lärarut-
bildning i anpassad motion. i skidskolans 
redskapslager finns kälkar för bi-, dual- 
och mono-ski samt stöd- och hjälpmedel 
som användas för utförsåkning i stående 
ställning. Redskapen kan fritt användas 
av alla gäster på Vuokatti och kan hyras i 
samband med skidskolan.
Projekt för den kommande säsongen är 
olika evenemang kring anpassad motion. 
Utmaningar denna säsong är att i cent-
rets verksamhet etablera användningen 
av anpassade grenar och redskap.
–Följande stora steg är att göra Vuokat-
tis redskap och utrustning samt skidskola 
känd bland utförsåkare, konstaterar Wels-
by.

Idrottsinstitutet Vuokatin urheiluopisto 
– idrottskunskap från världseliten
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Totalt 30 finländska 
idrottare delar i 
Special olympics 
World Winter games
i Sydkorea
Pyeongchang i Sydkorea är värd för 
ett av de största idrottsevenemangen 
2013, Special Olympics World Winter 
Games för personer med utvecklings-
störning 29.1–5.2. Till tävlingarna vän-
tas cirka 2 300 idrottare med utveck-
lingsstörning från 113 olika länder.
Från Finland åker ett lag bestående av 
30 idrottare till World Winter Games. 
Finländarna deltar i sex olika grenar; 
alpin skidåkning, snowboardåkning, 
längdåkning, snöskogång, konståk-
ning och innebandy, som är med i täv-
lingarna för första gången som en de-
monstrationssport.
–För många idrottare är tävlingsresan 
till andra sidan världen en unik upple-
velse. Viktigare än seger och medalj är 
att få njuta av idrottens glädje och upp-
leva den varma tävlingsstämningen, sä-
ger Hannele Pöysti, ledare för Finlands 
lag i Special Olympics.
Special Olympics World Winter Games 
ordnas alltid under de olympiska spe-
lens mellanår, så att vartannat år sker 
World Winter Games och vartannat år 
World Summer Games.

Kan vi ännu någon gång uppleva 
skidåkningens guldålder?
den finländska handikappskidåkningen 
har upplevt samma nedgång som skidåk-
ningen för icke funktionshindrade. Tanja 
Kari och Merja Hanski, som har fått medalj i 
de paralympiska spelen, funderar över vad 
detta beror på.
Världen förändras och längdåkningen mås-
te finna livsrum bland mångfalden av allt 
mer varierande och mångsidiga möjlighe-
ter till intressen. inte enbart antalet medal-
jörer inom de paralympiska spelen avtar, 
utan allmänt taget även antalet idrottsutö-
vare och deltagare i FM-tävlingarna.
–Som barn hade vi inte möjlighet att väl-
ja mellan väldigt många olika motionsfor-
mer. Skidåkning var ett mycket vanligt fri-
tidsintresse, som alla ungar utövade, vare 
sig de var funktionshindrade eller inte 
funktionshindrade, berättar Merja Hanski, 
synskadad medaljör i de paralympiska spe-
len i skidåkning och goalball.
Under alla tider har endast exceptionella 
individer som har haft drive nått till top-
pen. det är idrottsorganisationernas up-
pgift att leta reda på dem och ta väl hand 
om dem.
–Finland, liksom andra länder, har alltid 
haft sina skidåkare vars träningsmängd 
och inställning varit den rätta. det vikti-
gaste är att finna ett rekryterings- och trä-
ningssystem som siktar mot framtiden, 
konstaterar Kari.
Enligt Kari var vi i Finland under de goda 
tiderna i slutet av förra årtusendet för nöj-
da med den rådande situationen och vi 
förstod inte att sörja för kontinuiteten. På 
samma sätt har det även gått i Karis nuva-
rande hemland Förenta staterna, där anta-
let medaljer i de paralympiska vinterspelen 
har sjunkit efter de paralympiska hemmas-

Finland är värd i 
VM-tävlingarna i 
goalball 2014
Framgången för goalball i Finland bara 
fortsätter sedan vi efter de paralympis-
ka spelen för män fick bekräftelse om 
att Finland får stå värd för VM-tävlingar-
na 2014. Världsmästerskapen i goalball 
för män och kvinnor avgörs i Tapiolan 
urheilupuisto i Esbo 29.6–5.7.2014.
–Med pojkarna har vi lite talat om en 
trippel, nu då vi redan har EM-guld och 
paralympiskt guld, så borde vi ännu få 
VM-guld därtill. det är fint att få tävla 
om guld inför hemmapubliken, säger 
landslagsspelaren Petri Poisio.
Finland har inte tidigare stått värd för 
VM-tävlingar i goalball. EM-tävlingar 
ordnades i Finland 1991. Finlands lag 
för män och kvinnor deltar automatiskt 
i tävlingarna på hemmaplan enligt rät-
ten som arrangör för tävlingarna.

Evenemanget Lumilauantai erbjuder 
hela familjen glad vintermotion
Evenemanget Lumilauantai är ett motion-
sevenemang för hela familjen, där alla kan 
motionera på sitt eget sätt; utförsåkning i 
backe, på skidor eller i pulka. Hirvensalo i 
åbo (2.2), Ellivuori i Sastamala (9.2), Vuo-
katti i Sotkamo (10.2), Mielakka i Kouvola 
(16.3) och Ounasvaara i Rovaniemi (23.3) 
erbjuder möjligheter till utförsåkning i käl-
ke, på skidor och i pulka eller vistelse och 
motionering utomhus. i Vesileppis i Leppä-
virta (23.2) kan man skida, röra sig på isen 
och motionera på många olika sätt och slu-
ta dagen med ett dopp i badinrättningen 
Vesileppiksen kylpylä.

pelen i Salt Lake City 2002 ännu mer i för-
hållande till situationen i Finland. de ös-
teuropeiska länderna har i sin tur, ledda av 
Ryssland och Ukraina, med buller och bång 
stigit i medaljtabellerna.
Handikappskidåkningen kommer aldrig 
att locka några större deltagarmassor och 
vi kommer knappast någonsin att få upp-
leva en radikal ökning av deltagarantalet 
i exempelvis FM-tävlingarna. däremot be-
höver vi personer av Hanskis och Karis kali-
ber, skidåkare av hela sin själ.
–Kärleken till skidåkning gjorde en skidå-
kare av mig. de fysiska och tekniska kra-
ven kombinerade med förhållanden som 
konstant förändras gör skidåkningen till en 
ofattbart vacker gren, sammanfattar Tanja 
Kari.

Evenemangen i åbo, Sotkamo och Rova-
niemi är öppna för alla. Evenemanget Lu-
milauantai i Sastamala, Leppävirta och 
Kouvola är i huvudsak riktat till barnfamil-
jer.
Undervisning, hissbiljetter och redskap är 
gratis för funktionshindrade utförsåkare 
och studerande/assistenter som anmäler 
sig på förhand. För övriga familjemedlem-
mar är hissbiljetter avgiftsbelagda och hyra 
tas ut för redskap.
Närmare information: www.vammaisurhei-
lu.fi
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Suomi	saavutti	historiallisen	MM-kilpailupaikan	sijoituttuaan	toiseksi	Lohjan	Kisakalliossa	3.–8.	marraskuuta	2012	järjes-
tetyssä	pyörätuolicurlingin	MM-karsintaturnauksessa.	Suomen	joukkue	iloisissa	tunnelmissa:	Tuomo	Aarnikka	(alh.	vas.),	
Sari	Karjalainen,	Vesa	Hellman,	Markku	Karjalainen	sekä	valmentajat	Osku	Kuutamo	(ylh.	vas.)	Lauri	Ikävalko.
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VAU:n uutisia 
TEKSTI: AIjA sAArI
 

Opetusministeriö, sLU, nuori suo-
mi ja kuntoliikuntaliitto käynnisti-
vät määräaikaisen seuratoiminnan 
kehittämispilotin 2009, jolla urhei-
luseuroihin palkattiin lähes 200 
uutta päätoimista liikuntatyönte-
kijää. Opetusministeriön palkka-
tuki oli maksimissaan 50 prosent-
tia työntekijän palkkauskuluista ja 
palkkatukea maksettiin 2011 syys-
kuuhun asti.
Helsingin kehitys-, näkövammais- 
ja invalidiyhdistykset yhdistivät voi-
mansa ja saivat ainoana vammais-
urheilukentän hankkeena tukea 
päätoimisen työntekijän palkkaa-
miseen 2009–2011.  Helsingin ja 
Uudenmaan näkövammaiset ry:n 
(HUn), Helsingin Invalidien Yhdis-
tys ry:n (HIY) ja Helsingin kehitys-
vammatuki 57 ry:n käynnistämän 
spurtti-hankkeen avulla pyritään 
tarjoamaan parempia vammais-
liikunnan harrastusmahdollisuuk-
sia. Yhteenliittymällä pyrittiin myös 
kohti urheiluseuratuen yleisiä ta-

voitteita: lisätä liikkujien määrää, 
parantaa nykyisten harrastajien 
tyytyväisyyttä sekä kehittää uusia 
toimintamalleja. spurtilla on ollut 
parhaimmillaan yhteensä 4 913 jä-
sentä ja yli 600 viikoittaista liikku-
jaa. 
spurtin liikunnanohjaaja/-koordi-
naattori on työskennellyt HUn:n 
toimistosta Helsingin Itäkeskukses-
sa sijaitsevasta Iiriksestä käsin siten, 
että työtehtävät jakautuvat näiden 
kolmen yhdistyksen kesken. Ensim-
mäisenä vuotena spurtti-koordi-
naattorina toimi Jenni Blomgvist 
ja 1.9.2011 alkaen jussi Oinonen. 
seuratuen loputtua yhdistykset 
ovat maksaneet liikuntakoordi-
naattorin palkan omista varoistaan.  
seuratuen loppuminen (2011) on 
nyt johtamassa siihen, että Helsin-
gin kehitysvammatuki 57 ry jää 
näillä näkymin pois yhteistyöstä. 
Lisätiedot: liikuntakoordinaattori 
jussi Oinonen, puh. 040 178 8858, 
jussi.oinonen(at)hun.fi.

Liikuntakoordinaattori Jussi Oinonen 
on toiminut vuoden eri vammaisyhdis-
tysten yhteisenä liikuntatyöntekijänä. 
Hankkeen suurimmiksi onnistumisiksi 
Oinonen laskee ryhmät, joihin on saa-
tu osallistujia kaikista vammaryhmistä. 
Esimerkkinä Iiriksessä toimivat sisäcur-
ling- ja joogaryhmät. 

Oinosella vierähtää viikosta kaksi päi-
vää Helsingin ja Uudenmaan näkö-
vammaiset ry:n (HUn) toimitiloissa 
Iiriksessä, kaksi Helsingin kehitysvam-
matuki 57 ry:n ryhmissä ja yksi Hel-
singin Invalidiyhdistyksessä (HIY) 
Voudintiellä. Oinosen mukaan ennak-
koluulojen ja pelkojen ylittäminen vaa-

tii aikaa. koordinaattori antaa toimin-
nalle kasvot. 
– se, että uskaltaa mennä vieraan yh-
distyksen tiloihin, jos on vaikka aina 
käynyt siinä tutussa porukassa, vaatii 
rohkeutta. kun mukana on tuttu ohjaa-
ja, niin arempikin osallistuja uskaltaa 
mukaan vieraana, vakuuttaa Oinonen.

Tarjonnan lisääntyminen näkyy konk-
reettisimmin Iiriksessä ja Voudintiel-
lä. Esimerkiksi Iiriksen vesijumppaan 
ja kuntosalille on osallistunut myös lii-
kuntavammaisia kuntoilijoita. kesällä 
HIY:ssa toteutettu puistojumppa koko-
si mukaan myös muiden yhdistysten 
väkeä. HUn:n ja HIY:n toiminnanjohta-

jien näkökulmasta yhteistyön hyödyt 
painavat vaakakupissa vaivaa ja kus-
tannuksia enemmän. 
– Meidän liikkujat ovat aktivoituneet 
ihan älyttömästi, iloitsee HIY:n toimin-
nanjohtaja Ilse Uotila.
– Tässä on opittu tuntemaan toisten 
toimintatapoja. On pystytty yhdistä-
mään resursseja, jakamaan työtä ja to-
teuttamaan yhteisiä tapahtumia. Tämä 
rikastuttaa kaikkien toimintaa. 

Artikkeliin on haastateltu toiminnan-
johtaja Minna Anttosta (HUN), Ilse Uotia 
(HIY) ja Päivi Aalto-Rauhalaa (Helsingin 
Kehitysvammatuki 57 ry) sekä Spurtin lii-
kuntakoordinaattori Jussi Oinosta.

InfoNeuvoja 
yhteisen ohjaajan 
palkkaamiseen

spurtti on vammaisurheilukentän 
yhdistysyhteistyön edelläkävijä

– Hyödynnä seuratukea toiminnan al-
kamisessa. Mieti mistä toiminta rahoite-
taan tukikauden loputtua.  
– sovi ohjausryhmästä, työnjaosta ja toi-
mintakäytännöistä.
– käytä hankkeen alussa aikaa yhteisten 
tavoitteiden määrittelyyn. Mitä ne tar-
koittavat ihan käytännössä?  sovi myös 
miten onnistumista seurataan.
– sovi työntekijän toimenkuva. kuinka 
paljon aikaa käytetään käytännön lii-
kunnan ohjaamiseen? kuuluuko koor-
dinaattorille myös paperitöitä? jos ei, 
niin kuka ja millä ajalla vastaa hankkee-
seen olennaisesti liittyvistä raporteista, 
tilojen hakemisesta, raha-anomuksista, 
tiedotteiden suunnittelusta ja esimer-
kiksi lehtijutuista? 
– sovi kuka koordinoi hallintoa, maksaa 
palkat ja toimii työntekijän esimiehenä. 
sovi myös sijaiskäytännöistä. 
– Varaudu yllätyksiin, kuten tiedonkat-
koksiin, henkilöstövaihdoksiin ja rahoi-
tusongelmiin. 
– sitoudu pitkäjänteiseen kehittämis-
työhön. Uuteen oppiminen vaatii aikaa. 

Yhdistysten yhteistyöhanke spurtti 
on lisännyt liikuntatarjontaa
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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, 
(hoitovapaalla 
1.12.2012–31.7.2013)

Aino Pekkarinen 
viestintäassistentti, 
aino.pekkarinen@
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 
2.5.2012–31.12.2012)

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

kuvat su 10.2. klo 9.00, jolloin pelataan myös parien finaali.
Osanoton varmistus tuntia ennen kilpailun alkua. Varmistuk-
sen yhteydessä on ilmoitettava, mihin luokkaan joukkueen/
parin pelaajat kuuluvat hyvityspisteiden merkitsemistä var-
ten. jos luokittelussa on epäselvyyksiä, ota yhteyttä Marko Yli-
kleemolaan.
Sarjat sekä joukkue- että parikilpailussa: luokat 1–3, naiset ja 
yleinen. Luokkiin 1–3 luokiteltujen ei tarvitse kuulua samaan 
yhdistykseen. Hyvityspistejärjestelmä on käytössä. Parikilpai-
lussa pelataan neljä kierrosta.
Osallistumismaksu: 21 euroa/joukkue ja 18 euroa/pari, mak-
setaan tilille boccialajijaos FI34 5700 8120 1701 59.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 27.1. mennessä: Virve jämsä, 
reunakatu 1 E 39, 76100 Pieksämäki tai virve.jamsa@gmail.
com. sähköpostilla ilmoittautuneille lähetetään kisainfo etu-
käteen.
Lisätiedot: Marko Yli-kleemola, puh. 045 126 5974.
Majoitusvaraukset ilmoittautumisen yhteydessä. Mainittava 
apuvälineiden käytöstä.

IV YSTÄVÄ-BOCCIA (PARI, JOUKKUE)
Mäntän seudun Invalidit ry järjestää IV Ystävä-Boccia -kilpailun 
16. helmikuuta 2013 klo 9.30 alkaen Vilppulan urheilutalolla 
(Hopunmäentie 15).
Sarjat: joukkue ja pari. Hyvityspisteet käytössä. joukkueet ja 
parit arvotaan paikanpäällä. kisajärjestäjä muodostaa tarvitta-
van määrän joukkueita ja pareja ja kukin pelaaja arpoo itsensä 
joukkueeseen/pariin.
Osallistumismaksu: 6 euroa/hlö, maksetaan yhdistyksen tilil-
le FI67 5521 0740 0128 76.
Ilmoittautumiset 11.2. mennessä: Onerva Uuttera, Hallituska-
tu 13 A 6, 35800 Mänttä tai onerva.uuttera@nic.fi.
Omat pallot mukaan. kahvio. Arpajaiset.

HIIHTO

MAASTOHIIHDON SM-KILPAILUT 
Maastohiihdon sM-kilpailut järjestetään 12.–13. tammikuuta 
2013 jyväskylän Huhtasuolla. Lauantaina 12.1. hiihdetään va-
paalla tyylillä ja sunnuntaina 13.1. perinteisellä.
Kilpailuluokat, -sarjat ja -matkat: B1–B3, B4 = näkövammai-
set, LW2–9 = liikuntavammaiset (pystyluokat), Lva= liikunta-
vammaiset avoin (pystyluokka), k= kehitysvammaiset, E= elin-
siirrokkaat
T ja P 20v – La: sprintti 1 km (V), 2,5 km (V) Su: 5 km (P)
N ja M yleinen – La: sprintti 1 km (V) 5 km (V), E-luokka 5 km
(V) Su: 10 km (P), E-luokka 5 km (P)
N ja M yli 50v – La: sprintti 1 km (V), 2,5 km (V) Su: 5 km (P)
(omissa luokissaan)
N ja M yli 60v - La: sprintti 1 km (V), 2,5 km (V) Su: 5 km (P)
(omissa luokissaan)
LW10–12 = liikuntavammaiset (kelkkahiihto)
T ja P 20v - La: sprintti 1 km, 2,5 km Su: 5 km
N ja M yleinen - La: sprintti 1 km, 2,5 km Su: 5 km
N ja M yli 50v - La: sprintti 1 km, 2,5 km Su: 5 km (omissa luo-
kissaan)
N ja M yli 60v - La: sprintti 1 km, 2,5 km Su: 5 km (omissa luo-
kissaan)
näkö- ja liikuntavammaisten alle 20-vuotiaiden sekä n ja M 
yleisessä sarjassa yhdistetyissä kilpailuluokissa B1–B3, LW2–9 
sekä LW10–12 käytetään IPC:n vuosittain julkaisemaa %-hy-
vitysjärjestelmää tuloslaskennassa. T/P 20-vuotiaiden sarjoi-
hin voivat osallistua vuonna 1993 tai sitä myöhemmin synty-
neet kilpailijat. n/M yli 50-vuotiaiden sarjoihin voivat osallistua 

AMPUMAURHEILU

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 ja lisätiedot: Erkki Pekkala, puh. 0400 560 
651, e.pekkala@hotmail.fi.

ILMA-ASEIDEN SM-KILPAILUT
Liikunta- ja näkövammaisten ilmakiväärin ja -pistoolin sM-kil-
pailut järjestetään 15.–17. maaliskuuta 2013 Merikarvialla, 
MesA:n radalla (Onnentie 1) yleisten sarjojen sM-kilpailujen 
yhteydessä. Tarkempi kilpailukutsu löytyy suomen Ampu-
maurheiluliiton sivuilta www.ampumaurheiluliitto.fi.

BILJARDI

KEHITYSVAMMAISTEN BILJARDIN SM-KILPAILUT
kehitysvammaisten biljardin sM-kilpailut järjestetään 6. hel-
mikuuta 2013 klo 9.00 Helsingissä, ritz Biljardissa (Eteläinen 
Hesperiankatu 22). Lajina on 8-pallo.
Sarjat: naiset, miehet. Osallistumismaksu: 7 euroa/pelaaja.
Ilmoittautumiset 1.2. mennessä ja lisätiedot: Pekka Leisti, 
pekka.leisti@espoo.fi, puh. 0400 846 520.

BOCCIA

II LAPPI-BOCCIA (PARI)
Lapin Eläkkeensaajat ry järjestää kaikille avoimen II Lappi-Boc-
cia -parikilpailun 5. tammikuuta 2013 klo 9.00 alkaen raumal-
la, Lapin liikuntahallilla (kirkkotie 6).
Sarjat: naiset ja yleinen.
Osallistumismaksu: 14 euroa/pari, maksetaan Lapin Eläk-
keensaajien bocciatilille FI8552140020013182.
Ilmoittautumiset 27.12. mennessä ja lisätiedot: Marko Yli-
kleemola, koivulankatu 16, 26200 rauma tai markoyk@gmail.
com, puh. 045 126 5974.
kilpailupaikalla ruokailumahdollisuus ja arpajaiset. Omat pal-
lot mukaan.

VII TEUVA-BOCCIA (PARI)
Eläkeliiton Teuvan yhdistys/Bocciakerho järjestää avoimen 
boccian sisäpallojen parikilpailun 12. tammikuuta 2013 klo 
9.00 alkaen kaskisten liikuntahallissa (sulkukatu 11).
Sarjat: yleinen ja naiset. Hyvityspisteet eivät ole käytössä.
Osallistumismaksu: 14 euroa/pari, maksetaan Teuvan Eläkelii-
ton Bocciakerhon tilille: POP-pankki FI24 473060 20085128.
Ilmoittautumiset 9.1. mennessä ja lisätiedot: Asko saksa, 
puh. 0400 185 536, asko.saksa@gmail.com
kilpailupaikalla kahvia, pullaa, voileipiä, makkaroita, arpoja ym. 
Omat pallot mukaan.

BOCCIAN SISÄKENTTIEN SM-KILPAILUT (PARI, 
JOUKKUE)
joukkueiden ja parien boccian sisäpallojen sM-kilpailut järjes-
tetään 8.–10. helmikuuta 2013 Lohjalla, kisakallion urheilu-
opistolla (kisakalliontie 284).
joukkueiden alkukilpailu järjestetään perjantaina 8.2. klo 
14.00–22.00 ja joukkueiden finaalit la 9.2. klo 9.00 alkaen. Pari-
en alkukilpailut järjestetään la 9.2. klo 15.00 alkaen ja pelit jat-
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vuonna 1963 tai sitä aikaisemmin syntyneet kilpailijat. n/M yli
60-vuotiaisten sarjoihin voivat osallistua vuonna 1953 tai sitä 
aikaisemmin syntyneet kilpailijat.
sprintit hiihdetään sarjoittain yhteislähtöinä ja muut matkat 30 
s. väliaikalähdöllä. kilpailuissa noudatetaan VAU:n maastohiih-
don sM-kilpailusääntöjä.
Osallistumismaksu: 10 euroa/päivä, maksetaan 28.12. men-
nessä Huhtasuon Hiihdon tilille FI92 5290 9520 0105 61.
Ilmoittautumiset 28.12. mennessä sähköisellä ilmoittautumis-
lomakkeella osoitteessa www.vammaisurheilu.fi/fin/tapahtu-
mia. jälki-ilmoittautumiset viimeistään 9.1. mennessä. sen jäl-
keen ei enää oteta ilmoittautumisia vastaan.
Lisätiedot: Marko suhonen, puh. 0400 543 679, marko.suho-
nen@vammaisurheilu.fi tai kimmo Aalto puh. 0500 797 758, 
kaalto@kopteri.net

KEILAILU

KEILACUP 2012–2013, 5. OSAKILPAILU
keilacupin kauden 2012–2013 viides osakilpailu järjestetään 
19. tammikuuta 2013 klo 10.00 alkaen salon keilahallissa (Por-
mestarinkatu 5). kilpailussa noudatetaan kauden 2012–2013 
sääntöjä. Henkilökohtaiset kilpailuluokat A, B, C, D, E ja F. jokai-
sen luokan kolme parasta palkitaan.
Osallistumismaksu: 21 euroa/kilpailija, maksetaan yhdistyksit-
täin 11.1. mennessä tilille FI36 4327 2120 0008 27.
Ilmoittautumiset kirjallisesti ja yhdistyksittäin 11.1. mennessä: 
Mauno sirviö, sirvio.mauno@kolumbus.fi. Ilmoittautumisessa 
on selvittävä osanottajan nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö 
yhteystietoineen. Ilmoita myös halukkuudesta keilata B1-kei-
laajan kanssa samalla radalla. jälki-ilmoittautumiset eivät ole 
mahdollisia.
Lisätiedot: Mauno sirviö, puh. 0400 544 178.
keilahallilla on ruokailumahdollisuus, hinta n. seitsemän eu-
roa (lohikeitto/kanakiusaus, sis. salaatin, leivät ja veden). ruo-
kailijoiden nimet on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä.

KEILACUP 2012–2013, 6. OSAKILPAILU
keilacupin kauden 2012–2013 kuudes osakilpailu järjestetään 
15.–16. helmikuuta 2013 Vantaalla, Myyrmäen keilahallissa 
(Myyrmäenraitti 2).
Kilpailuerät: pe 15.2. klo 15.00 (ensisijaisesti pääkaupunkiseu-
dulla asuville), la 16.2. klo 10.00, klo 12.30 ja klo 15.30 (ensisijai-
sesti pitkämatkalaisille). kilpailussa noudatetaan kauden 2012–
2013 sääntöjä. Henkilökohtaiset kilpailuluokat A, B, C, D, E ja F.
Osallistumismaksu: 25 euroa/kilpailija, maksetaan paikan-
päällä keilahallilla.
Ilmoittautumiset 30.1. mennessä: thelane@thelane.fi tai puh. 
(09) 481 300. Ilmoittautumisesta on selvittävä osanottajan 
nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö yhteystietoineen. jälki-il-
moittautumiset eivät ole mahdollisia.
Lisätiedot: Mauno sirviö, puh. 0400 544 178, varaukset: thela-
ne@thelane.fi, tulospalvelu: 
mika.honkanen@gmail.com
keilahallille järjestetään lauantaiksi ruokailumahdollisuus (hin-
ta 10 euroa), jos tilaajia on yli 15. ruokailijoiden nimet on ilmoi-
tettava ilmoittautumisen yhteydessä.

KEILACUP 2012–2013, 7. OSAKILPAILU
keilacupin kauden 2012–2013 seitsemäs osakilpailu järjeste-
tään 9. maaliskuuta 2013 klo 10.00 alkaen kuopion keilahallis-
sa (keilakuja 3).
kilpailussa noudatetaan kauden 2012–2013 sääntöjä. Henkilö-
kohtaiset kilpailuluokat A, B, C, D, E ja F.
Osallistumismaksu: 23 euroa/kilpailija, maksetaan yhdistyk-
sittäin 22.2. mennessä tilille Pohjois-savon näkövammaiset 
FI5615893000013772.

Ilmoittautumiset kirjallisesti ja yhdistyksittäin 22.2. mennes-
sä: seppo Ahonen, seppo-ahonen@luukku.com. Ilmoittautu-
misesta 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: seppo Ahonen, puh. 044 554 6795.
keilahallilla on ruokailumahdollisuus, hinta 12 euroa. ruokai-
lijoiden nimet on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä.

LUMIKENKÄILY

LUMIKENKÄILYN SPECIAL OLYMPICS -KILPAILUT
VAU järjestää lumikenkäilyn special Olympics -kilpailun 9. 
maaliskuuta 2013 klo 10.00 alkaen nastolassa, Liikuntakeskus 
Pajulahdessa.
Lajit: 100 m, 400 m
Luokat: kehitysvammaiset naiset ja miehet (special Olympics), 
avoin luokka, naiset ja miehet (kaikille vammaryhmille yhtei-
nen)
Aikataulu: 10.00 luokittelukilpailu kehitysvammaiset 100 m 
(n/M), 10.30 varsinainen kilpailu kehitysvammaiset 100 m 
(n/M), 11.00 avoin luokka 100 m (n/M), 11.30 kehitysvammai-
set ja avoin luokka 400 m (n/M)
Osallistumismaksu: 5 euroa/laji, maksetaan 6.3. mennessä 
VAU:n tilille FI1580018710023586. Viestikenttään kirjoitetaan 
”1923 urheilijan nimi sO2013”. Osallistumismaksuja ei palau-
teta, jos osallistuminen peruuntuu. jälki-ilmoittautumismaksu 
special Olympics -luokassa 10 euroa/laji ja avoimessa luokassa 
5 euroa/laji, maksetaan paikanpäällä.
Ilmoittautumiset 6.3. mennessä ja lisätiedot: Mika Valavuo-
ri, mika.valavuori@kisakallio.fi, puh. 040 456 0701. Ilmoitettava 
urheilijan nimi, luokka ja laji.

SHAKKI

SHAKIN SM-KILPAILUT
näkövammaisten shakin sM-kilpailut järjestetään 4.–6. tam-
mikuuta 2013 näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Ii-
riksessä, Helsingissä. Pelipaikkana toimii 3. kerroksen ADL-tila.
Aikataulu: pe 4.1. klo 16.30–17.00 osanoton vahvistaminen, 
klo 17.15–21.15 1. kierros, la 5.1. klo 10.00–14.00 2. kierros, klo 
15.00–19.00 3. kierros, su 6.1. klo 10.00–14.00 4. kierros, klo 
15.00–19.00 5. kierros ja palkintojenjako.
Osallistumismaksu: 10 euroa/pelaaja, maksetaan paikan 
päällä.
Ilmoittautumiset 31.12. mennessä: Anu Hämäläinen, anu.ha-
malainen@vammaisurheilu.fi, puh. 050 5965 014.
Lisätiedot: Arto Vuorinen, puh. (09) 3960 4006.
Majoitusta voi tiedustella Iiriksestä, puh. (09) 3960 4431.

SOKKOPINGIS

SOKKOPINGISCUPIN 3. OSATURNAUS
sokkopingiscupkauden 2012–2013 kolmas osaturnaus järjes-
tetään 16. helmikuuta 2013 klo 10.00 Porissa, Cygnaeuksen 
koululla (Tasavallankatu 1).
Sarjat: A (kilpasarja) ja B (aloittelijat, harrastajat)
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja, maksetaan paikan 
päällä tai tilille FI56 5700 0240 1380 83 
Ilmoittautumiset 8.2 mennessä ja lisätiedot: lammijp@gmail.
com, puh. 040 549 5687
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SOKKOPINGIKSEN SM-KILPAILUT JA SOKKOPIN-
GISCUPIN 4. OSATURNAUS

sokkopingiksen sM-kilpailut järjestetään 9.–10. maaliskuu-
ta 2013 kuopiossa. Tarkemmasta pelipaikasta tiedotetaan lä-
hempänä kilpailuajankohtaa. sM-kilpailut on samalla kauden 
2012–2013 sokkopingiscupin 4. osaturnaus.
Sarjat: A (kilpa) ja B (harraste).
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja, laskutetaan ilmoittau-
tumisen jälkeen sähköpostitse tai kirjeellä.
Ilmoittautumiset 18.2. mennessä ja lisätiedot: Anu Hämäläi-
nen, puh. 050 596 5104, anu.hamalainen@vammaisurheilu.fi. 
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava sähköposti- tai ko-
tiosoite.

VOIMANOSTO

VOIMANOSTON SM-KILPAILUT
Voimanoston avoimet sM-kilpailut järjestetään 19. tammi-
kuuta 2013 nastolassa, Liikuntakeskus Pajulahdessa. Punnitus 
alkaa klo 11.00 ja kilpailut klo 13.00. sM-kilpailut järjestetään 
Pajulahti Games -kilpailutapahtuman yhteydessä. kilpailuissa 
noudatetaan IPC:n sääntöjä.
Osallistumismaksu: 20 euroa/nostaja, maksetaan VAU:n tilil-
le FI1580018710023586, viitteeseen 1341, urheilijan nimi, sM-
voimanosto.
Ilmoittautumiset 5.1. mennessä: VAU, Harri Lindblom, radio-
katu 20, 00240 Helsinki, puh. 044 361 7353, harri.lindblom@
vammaisurheilu.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava 
nimi, seura/yhdistys, syntymäaika, sarja, tehty tulos päivämää-
rineen.
Lisätiedot: jari Laine, puh. 0400 584 999, jari.laine@pp6inet.
fi, Timo Palonen, puh. 0400 624 664, tipalonen@gmail.com ja 
Harri Lindblom, puh. 044 361 7353, harri.lindblom@vammais-
urheilu.fi.

YLEISURHEILU

YLEISURHEILUN SM-HALLIKILPAILUT
Vammaisyleisurheilun sM-hallikilpailut liikunta-, näkö- ja kehi-
tysvammaisille sekä elinsiirron saaneille järjestetään 19. tam-
mikuuta 2013 klo 15.00–18.00 nastolassa, Liikuntakeskus Pa-
julahdessa (Pajulahdentie 167).
Kilpailuluokat ja sarjat: liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten 
sekä elinsiirtoväen luokat: M/n, M/n50.
Lajit: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m kävely, pi-
tuushyppy, 3-loikka, korkeushyppy, kuulantyöntö.

Huom! kilpailun tarkempi aikataulu on nähtävissä ilmoittau-
tumisajan päätyttyä osoitteessa www.lahdenahkera.fi/tapah-
tumakalenteri ja tiedusteltavissa VAU:n toimistolta, puh. (09) 
4257 9824.
Osallistumismaksu: 10 euroa/laji, maksetaan 4.1. mennessä 
Lahden Ahkeran tilille FI69 5610 0720 0197 86. Tiedoksi kil-
pailijan nimi ja VAU YU sM 2013. jälki-ilmoittautumismaksu 
on 30 euroa/laji ja se maksetaan 16.1. mennessä samalle ti-
lille.
Ilmoittautumiset 4.1. mennessä VAU:n verkkopalvelus-
sa olevalla ilmoittautumislomakkeella osoitteessa www.
vammaisurheilu.fi/fin/tapahtumia tai lähettämällä ilmoit-
tautumislomakkeen postitse osoitteeseen Lahden Ahkera, 
salpausselänkatu 8, Urheilukeskus, 15110 Lahti. Ilmoittautu-
mislomakkeen voi tarvittaessa tilata VAU:sta, toimisto@vam-
maisurheilu.fi, puh. (09) 4257 9824. Huom! jälki-ilmoittautu-
minen mahdollista 16.1. mennessä.
Lisätiedot: Lahden Ahkera ry., puh. (03) 816 8700, toimisto@
lahdenahkera.fi ja VAU, Harri Lindblom, puh. 044 361 7353, 
harri.lindblom@vammaisurheilu.fi.
sM-kilpailuihin saavat osallistua kaikki luokitellut liikunta-, 
näkö- ja kehitysvammaiset sekä elinsiirron saaneet henki-
löt. Urheilijat luokitellaan omien kansallisten/kansainvälisten 
luokitusten mukaan. Lisäksi järjestetään kilpailut avoimes-
sa luokassa, johon voivat osallistua vammaisurheilijat, joil-
la ei ole luokitusta: liikuntavammaiset avoin (pysty- ja tuo-
liluokka), näkövammaiset avoin ja kehitysvammaiset avoin. 
järjestäjällä on oikeus yhdistää luokkia osanottajien mää-
rän vähyyden vuoksi, kun osallistujia on vähemmän kuin kol-
me. Urheilijalta ei vaadita yleisurheilulisenssiä, mutta urhei-
lijan on edustettava joko sUL:n tai VAU:n alaista jäsenseuraa 
tai -järjestöä.
Majoitus: Majoituksen voi varata Liikuntakeskus Pajulahdes-
ta, myyntisihteeri sari Eloranta, puh. (03) 8855 204, sari.elo-
ranta@pajulahti.com tai Pasi Puroaho, puh. (03) 8855 201, 
pasi.puroaho@pajulahti.com. VAU:n sopimushinta (täysihoi-
to, opistotaso): Aikuinen pe–su 66 euroa/vrk, 6–16-v pe–su 
61 euroa/vrk, hotellitason huone 74 euroa/vrk.

Kilpailujen tulokset löytyvät
VAU:n verkkopalvelusta lajeittain

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

kilpailujärjestäjältä tai VAU:n toimistolta.

Osta omaksi:  
VAU-pipo
Uusi, nuorekas VAU-pi-
po on nyt myynnissä! 
sininen pipo valkoisin 
painatuksin on muka-

Uusi reilunkokoinen sininen kangaskassi valkoisin painatuksin 
on nyt myynnissä. 

va antaa lahjaksi tai ottaa omaan käyttöön. 
Hinta: VAU:n jäsenille 10 euroa, 
muille 12 euroa (+ toimituskulut 5 euroa).

VAU-kangaskassi

Hinta: VAU:n jäsenille 
4 euroa, 
muille 7 euroa 
(+ toimituskulut 
5 euroa).

Tilaukset: VAU, puh. (09) 4257 9824, toimisto@vammaisurheilu.fi
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Lajien yhteyshenkilöt
ALPPIHIIHTO 
Susanna Tero 
puh. 050 556 1273 
susanna.tero@kvtl.fi

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

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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kalenteri 2012-2013 joulu-helmikuuE = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat

Joulukuu
15.12. Keilacup 2012–2013, 4. osakilpailu 
(E, k, L, n) järvenpää
15.12. Istumalentopallon naisten 2. SM-
sarjaturnaus (L) jyväskylä
15.12. Sokkopingiscup, 2. osaturnaus (n) 
Turku
15.12. Pyörätuolikoripallon 3. SM-
sarjaturnaus (L) Orimattila
15.–16.12. Unified-koripallon 2. 
sarjaturnaus (k) Lahti
17.–20.12. Alppihiihdon Euroopan Cupin 
osakilpailu (L, n) Lenk, sveitsi
26.12. Tapaninpäivän ilma-asekilpailu (L, 
n) Haapajärvi
27.12. Välipäivä-Boccia (henk.koht.) (L) 
nokia

Tammikuu
4.–6.1. Näkövammaisten shakin SM-
kilpailut (n) Helsinki
5.1. Istumalentopallon ykkössarjan 3. 
osaturnaus (L) nastola
5.1. II Lappi-Boccia (pari) (L) rauma
8.–11.1. Alppihiihdon maailmancupin 
osakilpailu (L, n) sestriere, Italia
12.1. Istumalentopallon miesten 2. SM-
sarjaturnaus (L) jämsä
12.1. VII Teuva-Boccia (pari) (L) kaskinen
12.–13.1. Sähköpyörätuolisalibandyn 
SM- ja finlandia-sarjan 2. osaturnaus (L) 
Helsinki
12.–20.1. Vammaishiihdon ja 
-ampumahiihdon maailmancupin 2. 
osakilpailu (L, n) Cable, Yhdysvallat
13.–16.1. Alppihiihdon maailmancupin 
osakilpailu (L, n) st. Moritz, sveitsi
18.–20.1. Pajulahti Games (k, L, n) nastola
19.1. Voimanoston SM-kilpailut (L) nastola

19.1. Keilacup 2012–2013, 5. osakilpailu 
(E, k, L, n) salo
19.1. Pyörätuolikoripallon 4. SM-
sarjaturnaus (L) Helsinki
19.1. Kirja-Matin Boccia (pari, joukkue) (L) 
seinäjoki
19.–20.1. Pyörätuolirugbyn 1. SM-
sarjaturnaus (L) Turku
20.1. Yleisurheilun avoimet SM-
hallikilpailut (E, k, L, n)
26.–27.1. Unified-koripallon 3. 
sarjaturnaus (k) Vantaa
26.1.–6.2. Special Olympics 
Talvimaailmankisat (k) Pyeongchang, 
Etelä-korea

Helmikuu
1.2. Paikallista toimintaa! -seminaari Turku
1.–3.2. Näkövammaisten shakin PM-
joukkuekilpailut (n) Tukholma, ruotsi
2.2. VAU:n Talviliikuntapäivä (E, k, L, n) 
Turku
2.2. Maalipallon 3. SM-sarjaturnaus (n) 
Espoo
2.2. Istumalentopallon 31. Kotka-turnaus 
(L) kotka
6.2. Kehitysvammaisten biljardin SM-
kilpailut (k) Helsinki
9.2. Lumilauantai (E, k, L, n) sastamala
8.–10.2. Boccian sisäkenttien SM-kilpailut 
(pari, joukkue) (L) Lohja
9.–10.2. Sähköpyörätuolisalibandyn SM- ja 
finlandia-sarjan 3. osaturnaus (L) Oulu
10.2. Lumisunnuntai (E, k, L, n) sotkamo
14.2. Ruskis-ystävänpäivä (E, k, L, n) 
Helsinki
15.–16.2. Keilacup 2012–2013, 6. 
osakilpailu (E, k, L, n) Vantaa
16.2. Sokkopingiscup, 3. osaturnaus (n) 
Pori

16.2. Istumalentopallon ykkössarjan 4. 
osaturnaus (L) jyväskylä
16.2. Pyörätuolikoripallon 5. SM-
sarjaturnaus (L) Orimattila
16.2. IV Ystävä-Boccia (pari, joukkue) (L) 
Mänttä-Vilppula
16.–23.2. Pyörätuolicurlingin MM-kilpailut 
(L) sotshi, Venäjä
18.–28.2. Alppihiihdon IPC MM-kilpailut (L, 
n) La Molina, Espanja
23.2. Härmä-Boccia (pari) (L) kauhava
23.2. Lumilauantai (E, k, L, n) Leppävirta
23.–24.2. Pyörätuolirugbyn 2. SM-
sarjaturnaus (L) Helsinki
23.2.–5.3. Vammaishiihdon ja 
-ampumahiihdon MM-kilpailut (L, n) 
sollefteå, ruotsi
25.–27.2. EKL:n boccian sisäkenttien SM-
kilpailut (joukkue) (L) Virrat
27.2.–1.3. EKL:n boccian Suomi-sarja 
(joukkue) (L) Virrat

VAMMAISURHEILU & -LIIKUNTA 
-LEHTI 
Vammaisurheilun ja -liikunnan erikoislehti jä-
senhintaan 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 välineet ovat 
tuttuja, voi niiden käytöstä tulla luonteva osa lii-
kuntaharrastusta. kirjan kirjoittajat ovat sovelta-
van liikunnan asiantuntijoita.
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 suunnitel-
leet palkintokokoelman, jossa palkinnot on yk-
silöity VAU:n omiksi tuotteiksi VAU:n logoa käyt-
täen.
1) Mitali D30, Hinta: 2,60 euroa/kpl, sisältäen 
20 kaiverrusmerkkiä.
2) Numeropatsaat 1/2/3, Hinta: 5,70 euroa/
kpl, sisältäen kaiverruksen.

3) Pokaali 11870, Hinta: 44 euroa/3 pokaalin 
setti, sisältäen laattakaiverrukset.
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@pal-
kintotukku.fi, www.palkintotukku.fi.

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

ALENNUKSIA TEVELLASTA
Tevella Oy:n normaalihintaisista tuotteista -10% 
alennus – ei koske säästö- ja nettohintaisia tuot-
teita (VAU:n jäsenyys mainittava tilattaessa).
Tilaukset: Tevella, puh. (03) 380 5300, www.te-
vella.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 so-
pimuksen järjestäytyneessä liikuntatoiminnas-
sa julkisesti esitettävän musiikin tekijänoikeus-
korvausten hoitamisesta.  sopimuksen sisältö 
kattaa myös kaikki VAU:n jäsenet. Musiikin julki-
nen esittäminen järjestäytyneen liikuntatoimin-
nan osalta on vapaata. sopimukset ovat voimas-
sa 31.12.2012 asti. kaikesta tallentamisesta pitää 
sopia erikseen Teoston ja Gramexin kanssa.
Lisätiedot: http://www.slu.fi/jasenjarjestoille/
sopimukset_musiikin_julkisesta_e/

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

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.
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Maailman kevein kokoon-
taittuva pyörätuoli 
Sopur Xenon SA
Maailman kevein kokoontaittuva pyörä-
tuoli Sopur Xenon on nyt saatavissa 
myös irrotettavilla ja sivulle taittuvilla 
jalkatuilla

Keveimmillään Sopur Xenon SA
painaa vain 9,8 kg.

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

Sopurin käsipyörät 
uusittiin rakenteel-
taan ja ulkomuo-
doltaan. 

Sopur Shark RT 
on harrastajalle 
tarkoitettu käsipyörä.
 
Tällä menopelillä 
keräät  varmasti niin
katseet kuin kom-
mentitkin unohta-
matta liikunnan 
riemua. 

Puhdasta ajonautintoa-
Sopur Shark




