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VAU:n viisi teesiä lajiliittoyhteistyön 
kehittämiseen
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VAU ry:n yhteistyökumppani Ammattiopisto 
Luovi on Suomen suurin ammatillinen 

erityisoppilaitos. Tarjoamme valmentavaa 
sekä tutkintoon johtavaa ammatillista 

koulutusta nuorille ja aikuisille. 

Tutustu meihin ja koulutustarjontaamme 
tarkemmin netissä: 

www.luovi.fi.

Opintielle
e r i t y i s e n  h y v ä ä n  e l ä m ä ä n

www.luOvi.fi

KISAKALLION URHEILUOPISTO 
Kisakalliontie 284, 08360 LOHJA • Puh. 019 315 11 • myynti@kisakallio.fi  • www.kisakallio.fi 

Kokoustilat 10–800 henkilön ryhmille
Kisakalliossa on vieraiden käytössä useita erilaisia 
esteettömiä kokous- ja liikuntatiloja, suurellekin ryhmälle.

Hyvää ruokaa ja iloista illanviettoa
Kisakallion Sport-ravintola tarjoaa maistuvat ja monipuoliset 
ruuat. Kokous- ja kurssipäivä huipentuu iloiseen 
illanviettoon!

Kisafi ilistä ja monipuolista sporttia
Urheiluopiston monipuoliset tilat tarjoavat loistavat puitteet 
sporttiin, joissa taito, tunne ja asenne ratkaisevat.

Tervetuloa Kisakallioon!

Lauri Ikävalko
Myyntipäällikkö
Pyörätuolicurling maajoukkueen päävalmentaja
+358 44 562 8549
lauri.ikavalko@kisakallio.fi 

Jaana Ihatsu
Myyntineuvottelija, yritykset ja tapahtumat
+358 40 456 0694
jaana.ihatsu@kisakallio.fi 

Kokousta & Sporttia!
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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:
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Postitoimipaikka:

Puhelin:
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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.
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 Vammaisurheilu & -liikunta   
 -lehti 30 euroa/vuosi
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alkavan nrosta:      __________
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Vammaisurheilu saa oman postimerkkiarkin
Välineet.fi-verkkopalvelu  laajenee entisestään

TEEMA

Raha ja resurssit

Lehtitilaukset osoitteella Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry/lehtitilaus,  
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki tai toimisto@vammaisurheilu.fi tai puh. (09) 4257 9824
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i-puoti on sekä verkkokauppa että myymälä. Meiltä löydät nyt myös akupainanta- 
ja ensiaputuotteet niin liikuntaan kuin vapaa-aikaankin, lahjaksi tai itselle!

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

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

Napakka  
Kuuma/kylmähansikas nivelvaivoihin 
ja urheiluvammoihin nyt 15,00 e

i-puoti
Alkuvuoden tarjouksena laajasta kuuma/kylmä-tuotevalikoimastamme -25 % 

kesäkuun loppuun asti! Kaikista muista tuotteistamme -10 %. 

Jäsenalennus 10%. Tiedustelut ja tilaukset: Tarja Pohjonen, puh. 050 352 4531, 
tarja.pohjonen@invalidiliitto.fi, Mannerheimintie 107, 00280 HELSINKI, www.i-puoti.fi
myymälä Invalidiliiton Esteettömän toimitalon ala-aulassa

Uudistunut nettikauppa: www.i-puoti.fi
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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
Aija Saari, Heidi Lehikoinen, 
Anna Tervahartiala, Aino Pekkarinen, 
Samppa Rautio

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
KTMP YKKÖS-OFFSET, 
Somero 
Painosmäärä 7 000 kpl
ISSN 1798-7334

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

ILMESTYMINEN
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
Special Olympics Talvimaailmankisat
2013: Otto Hollmen
Kuva: Nina Jakonen

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

Missä suomalaiset liikunnan 
ja urheilun sankarit ovat? 
Tunnetko Sinä heitä? 
Liikunnan ja urheilun sankareina ja esikuvina on pidetty niitä, joiden kaulaan kil-
pailun jälkeen annetaan mitalit ja jotka mainitaan juhlapuheissa. Olemme ylpei-
tä menestyneistä urheilijoistamme, heistä, jotka juoksivat maamme maailman-
kartalle ja erityisesti heistä, jotka kaaduttuaan nousivat ylös, voittivat ja näyttivät 
muille, mitä on suomalainen sisu. Mutta ovatko he ainoat liikunnan ja urheilun 
sankarit?

Liikunta ja urheilu ovat muutakin kuin kilpailuja. Se on viikoittaisia liikuntaker-
hoja, tuolijumppia, tanssia, kävelylenkkejä, keppijumppaa, lumikenkäilyä, punt-
tisalitreeniä ja hikeä – se on elämäntapa. Haluan ja toivon, että suomalaisessa ur-
heilussa opittaisiin arvostamaan myös arjen liikuntatoiminnan toteuttajia. Heitä, 
joita ilman ei olisi liikuntakulttuuria. 

Arjen hiljaisia sankareita löytyy kuntien liikuntatoimista. He ovat ”erkkoja”, erityis-
liikunnanohjaajia, oman alansa asiantuntijoita ja uran uurtajia, jotka huomataan 
vasta, kun he puuttuvat. He tukevat paikallista toimintaa, auttavat eteenpäin ja 
rakentavat verkostoja. Heitä harvoin kiitetään, vaikka he ovat 
kiitoksensa ansainneet.

Vammaisurheilun hiljaisia sankareita ovat valmentajat, jot-
ka ovat sitoutuneet pitkäjänteiseen työhön, jotka laittavat 
itsensä likoon etsiessään ratkaisuja miten kehittää urhei-
lijaa entistä paremmaksi. Heille paras palaute on itsensä 
ylittävä urheilija. Valmentajat, olette ainutlaatuisia! 
Kotien sankareita ovat vanhemmat, jotka kannustavat lap-
siaan liikuntaharrastusten pariin. He toimivat kuskeina, 
maksumiehinä ja huoltojoukkoina. Perheliikunnan 
parista löytyvät sankaritarinat ovat tarinoita suo-
malaisesta sisusta ja halusta onnistua. Jokainen 
meistä voi kirjoittaa oman tarinansa. 

Hiljaisia sankareita löytyy myös yhdistyksistä ja 
seuroista, suomalaisen urheilun sydämistä. 1,5 
miljoonaa suomalaista toimii vapaaehtoisena 
seurassa tai yhdistyksessä mahdollistamassa 
omalla paikkakunnallaan muiden liikunta-
harrastusta. Näitäkään hiljaisia sankareita ei 
juuri juhlapuheissa muistella.

Mistä Sinä löydät arjen sankareita? Heitä, jot-
ka laittavat toisten edun oman etunsa edel-
le? Heitä, jotka eivät haluakaan olla keskipis-
teenä? Mitä tapahtuisi, jos kunnista katoaisivat 
erityisliikunnanohjaajat, urheilijoilta valmen-
tajat, lapsilta kuskit, yhdistyksistä ja seuroista 
vapaaehtoistoimijat? Meiltä katoaisi liikunta-
kulttuuri. Siihen meillä ei ole varaa.

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA
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Teema
TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA
KUVAT: PEKKA ELOMAA, BO STRANdEN

Teemu Japisson :

Suuret visiot alkavat 
arjen sankariteoista

Urheilusankarit eivät syn-
ny itsestään. Urheilume-
nestys vaatii omistautu-
mista, pitkäjänteisyyttä 
ja suuriakin visioita. Visi-
oiden tuominen toteen 
ei kuitenkaan riipu yksin 
tekijästä, vaan edellyttää 
toimivat taustajoukot ja 
tukevat rakenteet. Valon, 
Valtakunnallisen liikunta- 
ja urheiluorganisaation, 
pääsihteeri Teemu Ja-
pisson asettaa tavoitteet 
korkealle Suomen liik-
keelle saamiseksi.

Yhteiskuntatieteilijän taustan omaaval-
la Japissonilla on pitkä kokemus järjes-
tötoiminnan arjesta. Vuodet erinäisissä 
valtakunnallisissa järjestöissä ovat luo-
neet kyvyn hahmottaa suuria kokonai-
suuksia, pieniä tekijöitä unohtamatta.
– Hyviä ja kestäviä tuloksia on turha ta-
voitella, jos ymmärrys järjestelmän toi-
minnasta puuttuu, Japisson pohtii yh-
teiskuntatieteiden ja liikuntajärjestön 
yhteen liittäviä tekijöitä.
Järjestöstä riippumatta, osien ja te-
kijöiden jarruttaessa toisiaan ei mak-
simituloksiin ylletä. Tulevien vuosien 
päämäärä on vahvan yhteistyön juur-
ruttaminen urheiluseurojen toimin-
tastrategioihin ja käytäntöihin. Kaik-
kien kyvyistä ja taidoista on otettava 
enemmän irti, jotta vahvempi kehitys 
ja erikoistuminen toteutuisivat.
– Kyse ei ole siitä, että viilataan pikkai-
sen järjestöjen toimintaa paremmaksi, 
Japisson kertoo.
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Info

>

Pienten ja suurten rakennemuutosten 
tarkoitus on kehittää urheilutoiminnan 
rakenteita kokonaisuudessa: suunta 
kulkee kohti entistä eheämpää ja am-
mattimaisempaa yhteistyötä ja erikois-
tumista.

Visio 2020
Tulevat järjestölliset muutokset pää-
sevät käytännön kokeeseen urhei-
luseurojen ja -toimijoiden yhdessä 
laatimaan Visio 2020:n kautta. SLU:n 
julkaisema visio tähtää korkealle: ta-
voitteena on saada Suomi maailman 
liikkuvimmaksi urheilukansaksi vuo-
teen 2020 mennessä. Tuleville vuosille 
riittää tehtävää, mutta Japisson toteaa 
ajan oleva kypsä suurillekin tavoitteille. 
Kyvyt ja kysyntä ovat kohdillaan.
Visio 2020 syntyi urheilujärjestöjen 
yhteisestä aloitteesta erinäisten toi-
mijoiden pohtiessa yhteistä toimin-
tastrategiaa. Toimintamallien moni-
muotoisuuden johdosta vaihdettiin 
strategiset toimintasuunnitelmat yhtei-
seksi tavoitteeksi. Visio antaa järjestöille 
vapaat kädet oman asiantuntijuutensa 
hyödyntämiseksi parhaaksi kokemal-
laan tavalla. Visio määrittää toiminnan 
määränpään, mutta kuinka yhteistä 
polkua kuljetaan, on jokaisen liikkujan 
ja liikuntaseuran itse valittavissa.

– Tärkeintä on saada toimijat mukaan 
mahdollisimman laaja-alaiselta asian-
tuntijuuden kentältä, sillä jokainen as-
kel on merkittävä osa yhteistä työtä ja 
taivalta. Vision toteuttamien vaatii kui-
tenkin enemmän kuin seura-aktiivi-
suutta ja kohderyhmissä on huomioitu 
erityisesti aktiiviliikkujien ulkopuoliset 
ryhmät. Tavoitteen saavuttaminen tar-
koittaa liikkeen lisäämistä niin päivä-
kodeissa, työpaikoissa, perhearjessa, 
vanhainkodeissa kuin vapaa-ajalla. Lii-
kunnasta on tultava erottamaton osa 
arkea.
– Visio 2020 inspiroi minua valtavan 
paljon, Japisson päättää.
Urheiluverkostojen yhteistyön kautta 
saadaan eri toimijat, instituutiot ja ar-
jen sankarit näkemään kuinka tärke-
ää liikunta on. Liikunnan ilosanoman 
on päästävä leviämään omaehtoisen 
osallistumisen avulla, sillä visioista tu-
lee pysyvästi totta jokaisen edetessä 
yhteistä päämäärää kohti pieni liikku-
vampaa elämäntapaa suosiva valinta 
kerrallaan.

Heikoista yleisosaajista 
vahvoihin ammattilaisiin
SLU:n vision määräaikaan on seitse-
män vuotta – sankaritekojen aika ei ole 
ohi, vaan entistä akuutimmalla mallil-

Petteri Kilpisen  (vas.) puolivuotiskauden jälkeen Juha Rehula johtaa Valo ry:n hallitus-
työtä kesäkuun loppuun, jonka jälkeen puheenjohtajana jatkaa Timo Laitinen.

Valo pähkinän- 
kuoressa
Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja 
urheiluorganisaatio ry toimii suo-
malaisen liikunnan ja urheilun yh-
distävänä voimana. Visiona on 
”Olemme maailman liikkuvin ur-
heilukansa – 2020”. Valo toteuttaa 
omalta osaltaan liikuntajärjestöjen 
yhteisön visiota. Strategia kosket-
taa koko liikunnan järjestökenttää 
ja kumppaneita sekä vaikuttaa laa-
jasti yhteiskunnassa.
Valo perustettiin kesäkuussa 2012 
ja perustajina olivat Suomen Lii-
kunta ja Urheilu SLU ry, Nuori Suo-
mi ry, Kuntoliikuntaliitto ry ja Suo-
men Olympiakomitea.

Visio: Olemme maailman liikkuvin 
urheilukansa – 2020
Toiminta-ajatus: Suomalaisen lii-
kunnan ja urheilun yhdistävä voi-
ma
Valinnat: 1. Arvostus ja resurssit, 
2. Menestyvä urheilu, 3. Liikunnal-
linen elämäntapa ja 4. Yhdistävät 
palvelut yhteisön sisäisenä valinta-
na.
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Infola. SLU:n visio on käytännön esimerkki 
tulevista toimintatapojen muutoksista, 
jotka ovat osa entistä monipuolisem-
man ja korkeatasoisemman urheilu- ja 
liikuntatoiminnan kehitystä. Muutos-
ten keskeisin tavoite on päästä eroon 
seurojen välisestä kilvoittelusta ja itse-
näisestä puurtamisesta siirtymällä en-
tistä avoimempaan ja molemminpuoli-
sesti kehittävään yhteistyöhön. Muutos 
tulee Japissonin mielestä tarpeeseen.
– Se, että jokainen järjestö tekee toi-
siltaan tietämättä samaa asiaa, ei ole 
järkevä tapa toimia, Japisson havain-
nollistaa nykyisen järjestelmän heikko-
uksia.
– Tähän asti kaikki ovat olleet heikoh-
koja yleisosaajia. Jatkossa pyrimme sii-
hen, että meillä on erittäin hyviä eri-
koisosaajia useammalta alalta.
Ammattitasoinen erikoisosaaminen ei 
kuitenkaan merkitse ainoastaan huip-
pu-urheilun kehitystä. Korkea tietotai-
to palvelee kaikenlaisia liikkujia ja toi-
mivien kanavien ja verkostojen avulla 
osaaminen tulee yltämään entistä laa-
jemmalle aina aloittelijoista ammatti-
laisiin.
– Kysymys ei ole joko-tai-henkinen. 
Menestyvää huippu-urheilua ei ole il-
man toimivaa ruohonjuuritasoa, Japis-
son summaa. 
– Tähtäämme siihen, että jokaisella liik-
kujalla, niin vammattomalla kuin vam-
maisella, on mahdollisuus pyrkiä siihen 
omaan parhaimpaansa, Japisson kertaa 
vision pohjimmaisia periaatteita.
Urheiluseurojen toiminnan ei ole tarkoi-
tus tukea ainoastaan urheilusankareita, 
vaan tuoda esiin yhteiskunnan kulmaki-
viä ylläpitävät tekijät aina vauvoista vaa-
reihin. Vision saavuttaminen vaatii tiivistä 
yhteistyötä niin arjen kuin arvojen maa-
ilmassa, sillä infrastruktuurin muuttami-
nen lähtee yksilöteoista. Yhteiskunnan 
muuttaminen liikuntaa suosivaksi mer-
kitsee toimintatapojen siirtymistä tuolil-
ta omille jaloille ja lasten kasvattamista 
maailmaan, jossa saa vapaasti liikkua.
- Vaikka paikat menevätkin hieman se-
kaisin, kaikki riippuu asenteellisesta ke-
hityksestä. Liikkeen on päästävä arjen 
prioriteettien kärkijoukkoon, tiivistää Ja-
pisson.
- Arvojen suosiessa itse tekemistä penkil-
tä katsomisen sijaan, saadaan lahjakkaat 
liikkujat toteuttamaan koko potentiaa-
liaan sivustaseuraamisen sijaan. Vierivä 
kivi ei sammaloidu ja visiot saavutetaan 
koko kansaa yhdistävän liikkeen avulla.

VAU tähtää tuoreessa strategiassaan kohti elinvoi-
maista vammaisurheilua ja -liikuntaa – yhdessä ja 

erikseen. Strategia linjaa VAU:n toiminnan keskeiset valinnat 
vuoteen 2021 saakka. Tänä vuonna alkanut yhdeksän vuoden jakso on 
jaettu 3-vuotiskausiin, joista kullekin on strategiassa nimetty omat pai-
nopistealueensa.
– Voimme aina 3-vuotiskauden jälkeen arvioida, olemmeko menneet 
kohti elinvoimaista vammaisurheilua ja -liikuntaa. On tärkeää, että on täl-
laisia arvioinnin paikkoja, vähän kuin urheilijalla. Kaikkea ei voi tehdä ker-
ralla, selvittää VAU:n toiminnanjohtaja Riikka Juntunen.
Ensimmäiselle 3-vuotiskaudelle (2013–2015) on valittu painopistealu-
eeksi ”liikkumisen ja urheilemisen edellytysten ja olosuhteiden kehittä-
minen esteettömiksi ja saavutettaviksi”.
– Tämä oli luonnollinen valinta, sillä nyt hyödynnetään jo tehtyä olosuh-
detyötä ja jatketaan mahdollisuuksien luomista. VAU:n olemassaoloaika-
na juuri olosuhdetyö on ollut se, mitä uutta me olemme tuoneet urheilun 
kentälle, Juntunen sanoo.

VAU:n visio 2021: Elinvoimainen vammaisurheilu ja -liikunta 
– yhdessä ja erikseen
Painopisteet tuleville 3-vuotiskausille:
2013–2015: Liikkumisen ja urheilemisen edellytysten ja olosuhteiden kehit-
täminen esteettömiksi ja saavutettaviksi.
2016–2018: Vammaisliikunnan ja -urheilun kehittäminen seura- ja yhdistys-
toiminnassa.
2019–2021: Vammaiskilpa- ja -huippu-urheilun kehittäminen.
Muuta VAU:n strategiasta poimittua:
– VAU:n tehtävänä on rakentaa suomalaisesta liikuntakulttuurista avoin ja 
suvaitsevainen.
– VAU ottaa vastuuta lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuteen vaikuttami-
sesta.
– VAU ottaa vastuuta vammaisurheilun ja -liikunnan osaamisen kehittämi-
sestä.

VAU:n oma visio 
ulottuu vuoteen 2021
VAU:N VISIO

KUVA: MAIJU TORVINEN

Teema
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Kolumni

 ” Tukijoukkooni on 
kuulunut urani var-
rella monia ihania 
ihmisiä sekä yhteis-
työkumppaneita. He 
kaikki ovat oman ar-
keni sankareita, jotka 
ovat mahdollistaneet 
oman urheilu-urani. ”

Tieni vammaisampumahiihdon huipulle ei ole aina ollut ihan 
ruusuilla tanssimista. Toisaalta se on kuitenkin ollut mielen-
kiintoinen ja opettavainen matka, joka jatkuu edelleen kohti 
Sotshin paralympialaisia.

Hiihtourani sai alkunsa, kun pikkusiskoni sai houkuteltua mi-
nut treenikaveriksi ja sitä myötä myös seuran sarjahiihtoihin. 
Vammani on synnynnäinen, mutta kuitenkin aika pieni, her-
movaurio vasemmassa olkapäässä. Aluksi yritin hiihtää kah-
della sauvalla, kuten muutkin, mutta ei se oikein ottanut on-
nistuakseen. Niinpä aloin hiihtää yhdellä sauvalla ja se olikin 
huomattavasti luontevampaa.

Tie vei vammaishiihdon pariin ja hiihdosta tulikin yhtäkkiä 
isompi juttu. Arjen täyttivät yhtäkkiä harjoitukset ja opiske-
lut, ja kun samaan aikaan opettelin vielä asumaan omillani, 
oli alku melkoista muutosta. Siinä vaiheessa etenkin rahalli-
nen tuki olisi ollut tarpeen. Se aika kasvatti – sekä henkistä 
puolta että sitä kuuluisaa suomalaista sisua. 

Ampumahiihdon pariin pääsin tutustumaan kansainvälisellä 
nuorten leirillä Norjassa ja tiesin heti, että se on minun jut-
tuni. Ensimmäisissä paralympialaisissani Torinossa onnistuin 
ainoalla ampumahiihtomatkallani, sijoittuen viidenneksi yh-
dellä sakolla ja sen jälkeen avautui myös mahdollisuus hank-
kia oma ase. 
Ensimmäisinä vuosina painin aseen teknisten ongelmien 
kanssa. Alku oli turhauttavaa, mutta kun sisimmässäni tie-

sin, että onnistuessani se voi riittää korkeallekin tulosluette-
lossa, jaksoin jatkaa urheasti eteenpäin. Samoihin aikoihin 
oli myös tukku loukkaantumisia toisensa perään ja mielessä 
kävi jopa lopettaminenkin. Maastohiihdon puolella olin kui-
tenkin jo saavuttanut muutamia palkintopallisijoja ja ne sai-
vat minua jatkamaan eteenpäin. 

Kaudella 2009-2010 tuli vihdoin ensimmäinen maailmancu-
pin osakilpailuvoitto ampumahiihdosta ja Vancouverin pa-
ralympialaisista hopeaa ampumahiihdon takaa-ajosta. Sel-
laiset hetket ovat niin hienoja ja unohtumattomia, että niitä 
ei pysty sanoin kuvailemaan. Menestymisen nälkää riittää 
edelleen, joten matka vie kohti urani päätavoitetta Sotshin 
paralympialaisia 2014. 

Yksilöurheilijana tarvitsen rinnalleni tukijoukon, jotta har-
joittelu, kilpaileminen ja kilpailuissa menestyminen olisi-
vat mahdollista. Tukijoukkooni on kuulunut urani varrella 
monia ihania ihmisiä sekä yhteistyökumppaneita. He kaik-
ki ovat oman arkeni sankareita, jotka ovat mahdollistaneet 
oman urheilu-urani. Yleensä he ovat löytyneet lähipiiristä, 
mutta myös kilpailujen yhteydessä näitä arjen sankareita on 
vapaaehtoistyöntekijöinä kymmenittäin. Heillä on aina pala-
va halu auttaa. Se lämmittää mieltä – ihan joka ikinen kerta.

MAIJA JÄRVELÄ
MAASTO- JA AMPUMAHIIHTäJä

Miten minusta tuli ampumahiihtäjä?
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Teema
TEKSTI: AINO PEKKARINEN
KUVAT: OSKU KUUTAMO, WCF/KATJA KIISKINEN

Curlingissa pelaaja ei ole koskaan val-
mis, ei koskaan tarpeeksi tarkka tai tar-
peeksi taktinen. Juuri siksi laji vei Lau-
ri Ikävalkon mennessään, kun hän 
2000-luvun puolivälissä opiskeli liikun-
nanohjaajaksi Kisakallion urheiluopis-
tossa.  
– Yli puolet lajista on taktiikkaa: miten 
rakennat heittoja, miten pelaat johto- 
ja tappioasemassa ja miten vastusta-
jan ratkaisut vaikuttavat omiisi, hän 
kertoo. 

Va
lo

ke
ila

ss
a

Jääkenttä vaatii jäähermot
Suomen pyörätuolicurlingmaajoukkueen pää-
valmentaja Lauri Ikävalko on viemässä suoma-
laisia maailman huipulle. Pyörätuolissa istuen 
lajin vaikeus korostuu, ja sekös innostaa val-
mentajaa.

Lauri Ikävalko (oik.) luotsaa Suomen pyörätuolicurlingin maajoukkuetta. Joukkueeseen kuuluvat Tuomo Aarnikka (vas.), Sari 
Karjalainen, Vesa Hellman  ja Markku Karjalainen. Joukkueen kakkosvalmentajana toimii Osku Kuutamo (takana vas.).

Kisakallion urheiluopistossa Lohjalla 
myyntipäällikkönä työskentelevä Ikä-
valko, 30, on pelannut tavallista curlin-
gia sekä SM- että EM-tasolla. Nyt hän 
toimii myös Suomen pyörätuolicur-
lingmaajoukkueen päävalmentajana. 

Laji nousi nopeasti
Ikävalko törmäsi pyörätuolicurlingiin 
ensimmäistä kertaa vuonna 2007 Suo-
men Invalidien Urheiluliiton järjes-

tämässä lajikokeilussa Kisakalliossa. 
Edellisenä vuonna miesten curling-
joukkueen hopeamitali Torinon talvi-
olympialaisissa oli ensi kertaa tuonut 
tavallisen curlingin suuren yleisön tie-
toon. 
Olympiainto taisi säteillä myös lajiko-
keilupäivään, sillä paikalle tuli enem-
män väkeä kuin vastaaviin tapahtumiin 
koskaan aiemmin. Muutama kokeili-
ja innostui niin, että pian Suomella oli 
joukkue, joka oli menossa ensi kertaa 
lajin MM-karsintoihin, Ikävalko val-
mentajanaan. 
– Pyörätuolicurling oli Suomessa ko-
konaan uusi laji, ja halusin tehdä jotain 
uutta, Ikävalko sanoo.   
Pyörätuolicurlingissa Ikävalkoa viehät-
tää myös se, että pyörätuolissa istuen 
pelin tarkkuus ja taktiikka korostuvat 
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nosäädetä harjaamalla rataa. 
– Pieleen mennäkseen heiton ei tarvit-
se mennä montaa senttiä sivulle. Voi-
ma ja suuntaus ovat kokonaan kiinni 
työnnöstä, Ikävalko sanoo.
Keskittymistä ja varmaa kättä vaativan 
lajin harjoittelu on Ikävalkon mukaan 
käytännössä tuhansia heittoja. Kaksi ja 
puoli tuntia kestävän pelin aikana jo-
kainen joukkueen neljästä heittäjästä 
saattaa matkaan 16 kiveä.  
Laji vaatiikin rautaista keskittymisky-
kyä. Maajoukkue on saanut psykologin 
johdolla psyykkistä valmennusta ku-
ten mielikuvaharjoittelua ja apua pai-
neensietokyvyn kasvatukseen.

Aukeaako tie 
paralympialaisiin?
Maajoukkueella on juuri nyt erityisen 
jännät paikat, sillä Venäjän Sotshis-
sa ratkotaan näinä päivinä lajin maail-
manmestaruus. Nämä ovat ensimmäi-
set maailmanmestaruuskilpailut, joissa 
Suomi on yksi kymmenestä joukkuees-
ta. Nyt jännitetään myös sitä, saavut-
taako Suomen joukkue tarvittavat ran-
kingpisteet päästäkseen vuoden 2014 
paralympialaisiin. 
Saatu menestys kannustaa Ikävalkoa 
jatkamaan.
– Jotain on tehty oikein. Haluamme 
menestyä ja olemme menneet joka 
vuosi eteenpäin, josta MM-kilpailu-
paikkakin kertoo. Seuraavaksi täh-
täämme paralympialaisiin, hän sanoo. 
Päävalmentaja sai kuitenkin hiljattain 
vaihtaa ainakin hetkeksi toiseen ”tak-
tiikkalajiin”, sillä Ikävalkosta tuli joulu-
na pienen pojan isä. 

entisestään. Pelkkää pohdintaa peli ei 
kuitenkaan ole.
– Täysillä vaan, Ikävalko tiivistää pelifi-
losofiansa.

Yhä ylemmäs
Muutamassa vuodessa laji on kasvatta-
nut pätevän maajoukkueen, ja Ikäval-
ko on ollut mukana koko ajan. Suomen 
maajoukkueessa pelaavat ykkösheit-
täjä Tuomo Aarnikka, kakkosheittäjä 
Sari Karjalainen, kapteeni Vesa Hell-
man ja varakapteeni Markku Karjalai-
nen. 
Suomalaispelaajat saavat sovitella tiu-
kan treeniaikataulun päivätöidensä lo-
maan, mutta monissa maissa lajin hui-
put pelaavat ammatikseen. Ikävalkon 
mukaan erityisesti Kiina, Venäjä, Kana-
da, Etelä-Korea ja Yhdysvallat ovat ko-
via pyörätuolicurlingmaita. 
Myös harrastusmahdollisuuksissa on 
vielä eroja. Esimerkiksi Kanadassa pyö-
rätuolicurlingia voi harrastaa miltei 
joka paikkakunnalla, kun Suomessa 
paikkoja on neljä: Rovaniemi, Hyvin-
kää, Helsinki ja Lohja.

Onnistuminen pienestä 
kiinni
Pyörätuolicurling eroaa tavallisesta cur-
lingista siinä, että heittäjä lähettää kiven 
matkaan istuen, ja vauhti annetaan ke-
pillä. Kepin päässä voi käyttää teippiä, 
jonka avulla kiveä voi nykäistä vielä vii-
me hetkellä haluamaansa suuntaan. 
Pyörätuolicurlingin pelaaja ratkaisee 
heittonsa onnistumisen siinä hetkes-
sä, kun keppi irtoaa kivestä, sillä pyörä-
tuoliversiossa kiven etenemistä ei hie-

Info

Pyörätuolicurling 
pähkinänkuoressa

– jäällä pelattava taktista osaamis-
ta ja taitoa korostava talvinen jouk-
kuepeli
– pelataan useimmiten hallissa jääl-
lä curlingille tehdyllä kentällä, ken-
tän pinnassa on pisaroista muo-
dostunut nypyläpinta eli pebli - voi 
pelata perinteisestä liukuasennosta 
tai työntövarrella heittäen
– päämääränä saada mahdollisim-
man monta oman joukkueen kiveä 
lähemmäksi radan päässä olevaa 
pesän keskipistettä.
– joukkueessa pelaa neljä pelaajaa, 
joista jokainen heittää kaksi kiveä 
päätä eli erää kohti
– pyörätuolicurlingissa jäätä ei har-
jata kiven edessä kuten curlingissa
– pyörätuolicurlingissa pelin pituus 
on kahdeksan päätä, curlingissa 
päitä on kymmenen
 – curlingtoimintaa pyörittävät Suo-
men Curlingliiton jäseninä olevat 
curlingseurat
– pyörätuolicurlingissa kilpaillaan 
kansainvälisellä tasolla paralympia-
laisissa ja MM-kilpailuissa
– pyörätuolicurling oli ensimmäi-
sen kerran mukana paralympialai-
sissa vuonna 2006 Torinossa

M-Curling ry, Vantaa
Yhteyshenkilö: Jari Manni, 
puh. 050 324 2027 
Hyvinkää Curling
Yhteyshenkilö: Vesa Hellman, 
puh. 040 581 8924 
Lappi Kurlinki ry, Rovaniemi 
Yhteyshenkilö: Tarja Hänninen, 
puh. 0400 843 514 
Pieksämäki Curling ry
Yhteyshenkilöt: pj. Eila Keinonen, 
puh. 050 558 3957 
Heikki Impivaara, Varkaus, 
puh. 040 751 6700 
Lahti
Yhteyshenkilö: Osku Kuutamo, 
puh. 0400 943 907 
Mikkeli
Yhteyshenkilö: Marko Suhonen, 
puh. 040 768 0950
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Oppikoulupojalla oli 1950-luvun Tor-
niossa kaksi vapaa-ajan vaihtoehtoa: 
koulun lennokkikerho tai voimiste-
lukerho. Erkki Tervo valitsi voimiste-
lukerhon. Hyvä niin, sillä puoli vuosi-
sataa myöhemmin hänet tunnetaan 
telinevoimistelun pioneerina, joka on 
soveltanut voimistelun alustat, tangot 
ja telineet sellaisiksi, että erityisliikku-
jatkin voivat käyttää niitä.
Tervo ei tee eroa vammaisen ja vam-
mattoman oppilaan välille. 
– Ihmistä ei voi muuttaa, mutta voi-
mistelulaitteet pitää muokata sellai-

Telinevoimistelun tervaskanto

TEKSTI JA KUVAT: AINO PEKKARINEN

Telinevoimisteluun liittyy usein rimakauhua, tietää Erkki Tervo. Hänkin on joskus jännittänyt volttia. Rimakauhu talttuu, kun opettelu 
etenee pienin askelin.

Voimistelun emerituslehtori Erkki Tervo ei näe vam-
maa vaan ihmisen, joka taipuu telineille siinä missä 
muutkin, kunhan vähän sovelletaan.

siksi, että liike onnistuu varmimmin, 
hän sanoo.
Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ku-
perkeikkaa varten patjassa on päälle 
tarkoitettu reikä ja pieni luiska, jota 
pitkin vartalo kierähtää. Tai sitä, että 
kuurosokea lapsi hyppää muiden mu-
kana, mutta ensin hänelle näytetään 
käsin, mistä hyppy alkaa.

Voimistelusali 
peräkärryssä
Vuosi sitten Tervo jäi eläkkeelle Jy-

väskylän yliopiston telinevoimistelun 
lehtorin virasta. Eläkeläisellä pitää kii-
rettä, sillä Tervo apuohjaajineen lii-
kuttaa kotikunnassaan Keuruulla joka 
viikko noin 500:aa jumppaajaa.
Hän myös suunnittelee liikuntasaleja 
ja auttaa laitevalmistajia kehittämään 
voimistelutelineitä. Hän kiertää perä-
kärrynsä kanssa kouluilla esittelemäs-
sä kehittämäänsä liikuteltavaa teline-
voimisteluarsenaalia. Sen patjoista, 
tangosta, hyppytelineestä, nojapuis-
ta, trampetista ja yhdeksänmetrisestä 
ilmapatjasta syntyy telinevoimistelu-
rata, jota voi soveltaa erilaisille liikku-
jille.  
Lisäksi Tervo kouluttaa sairaanhoito-
piirejä ja urheiluopistoja ylläpitämään 
ikäihmisten ja vammaisten toiminta-
kykyä.

Teema
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Info

Vamma ei estä liikkumista
Tervo löysi oman tapansa opettaa 
1970-luvulla Jyväskylän yliopistolla. 
Liikuntatieteellisessä tiedekunnas-
sa haluttiin kokeilla telinevoimiste-
lun opetusta kehitysvammaisille. Har-
jaantumiskoulun poikia opettaessaan 
Tervo huomasi, että jos telineet sääti 
niin, että ne auttoivat liikkeitä, jokai-
nen pystyi voimistelemaan.
Tervon opetusfilosofiaan voi tutustua 
Ekin jumppavideoilla, joita Tervo on 
koonnut Jyväskylän yliopiston verk-
kosivuille. Videoilla eri-ikäiset vam-
mattomat ja vammaiset opettelevat 
voimisteluliikkeitä. Jos jalat eivät toi-
mi, käytetään käsiä. Jos kehonhallinta 
on heikkoa, otetaan tukea ja iloitaan 
lyhyistä askeleista. 

Asenteet muuttuvat
Tervon mukaan liikunta- ja kehitys-
vammaisten liikkumisen tiellä on vielä 
vanhanaikaisia asenteita.
– Liikuntatieteellisen opiskelija sanoi 
kerran, ettei voi tulla saliin, koska ei 
kestä katsoa poikkeavia ihmisiä. Sa-
noin, että minun aikanani et sitten 
valmistu.
Opiskelija tuli tunnille ja valmistui.
Asenneongelmia voi olla vammaisilla 
itselläänkin.
– Joskus telinevoimistelun tutustu-
mistilaisuuksissa olen huomannut, 
että jotkut liikunta- tai kehitysvam-
maiset pitävät liikkumista itse mah-
dottomana. Joskus koulujen ohjaajat 
tai avustajat yrittävät tarpeettomasti 
kieltää heitä osallistumasta, Tervo ker-
too.
Jumppavideoillaan Tervo toivoo tuu-
lettavansa ummehtuneita ajatuksia. 
Hän soisi, että videoita katsoisivat 
myös ne, jotka päättävät koulujen lii-
kuntarahoista.
– Videoilta näkee, että myös vammai-
set lapset tekevät telinevoimisteluliik-
keitä. 
Kun Tervolta kysyy, mitä hyötyä juuri 
telinevoimistelusta on liikunta- ja ke-
hitysvammaisille, vastaus tulee heti.
– Heidän fyysinen toimintakykyn-
sä paranee ja liikkuminen on heistä 
hauskaa!

Salit kuntoon
Tervo on itse esimerkki siitä, että voi-
mistelu kannattaa: 69-vuotias ottaa 
pari pomppua trampoliinilla ja heittää 

Keskittyminen, pää alas, ponnistus ja humpsis! Kuperkeikka käy kuin itsestään, kun alus-
ta auttaa liikettä. Kuperkeikat, tähtihypyt ja voltti sujuvat Erkki Tervolta vuosien koke-
muksella.

Erkki Tervo
Keuruulla asuva voimistelun lehtori, eläkkeellä Jyväskylän yliopistosta. Ope-
tustyön ohella toiminut mm. Suomen Voimisteluliiton varapuheenjohtajana ja 
kansainvälisessä voimisteluliitossa FIG:ssä. Suunnitellut 50–60 telinevoimiste-
lusalia ja -tilaa eri puolille Suomea.
Käynnistänyt soveltavan telinevoimistelun kehitystyön yhdessä Suomen Kehi-
tysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry:n (SKLU) kanssa 1990-luvulla nimellä ”To-
sikulmanoja”. Tervon oppeihin voi tutustua verkossa osoitteessa moniviestin.fi.

voltin, niin että taitamatonta sivusta-
katsojaa hirvittää. 
Tervon nuoruudessa ei ponnistet-
tu trampoliinilta, vaan vaatimatonta 
vauhtiapua antoi puinen ponnistus-
lauta. Nyt laskeudutaan pehmustetul-
le patjalle, kun ennen vastassa saattoi 
olla olkitäytteinen matto.
Kehityksestä huolimatta koulujen lii-

kuntasalien varustelu on Tervon mie-
lestä monissa paikoissa vieläkin niin 
kehnoa, että hän ei ihmettele, jos joku 
on traumatisoitunut telinevoimistelu-
tunneilla.
– Jos kaikki salit saataisiin kalustettua 
hyvin, se hyödyttäisi muitakin kuin 
vammaisia. Hyppeleminen on hyväk-
si kaikille.



Lyhyesti

Ahos-säätiö jakoi lokakuun lopussa päät-
tyneessä haussa apurahoja yhteensä 16 
220 euron arvosta. Apurahan saivat kaik-
ki hakeneet. Yhteensä haettu summa oli 
20 033 euroa, josta on vähennetty oma-
vastuuosuus 20 prosenttia.

Ahos-apurahaa saivat seuraavat hakijat:
Henry Manni avustajanaan Jani Hägg, 
Saksan Reha-apuvälinemessumatkaan 
1 740 euroa
Monica Limnell, Kristiina Kauppinen 
ja Oskari Hasanen, 5th European Cong-
ress of Psychomotricity Espanjassa, 2 370 
euroa
Rauno Saunavaara avustajan kanssa, 
opintomatka draft-tehtaalle Englantiin 
1 760 euroa
Jukka Parviainen avustajanaan Valtte-
ri Lehtinen, VISTA-kongressimatka Sak-
saan 2 160 euroa
Stig Tarvonen ja Pirjo Malmberg-Tar-
vonen, Hollannin dans Prectakel -koko-
ukseen ja koulutukseen 1 560 euroa

Sanna Weurlander, pyörätuolirugbyn 
luokittelijakoulutukseen Belgiaan 1 520 e
Paula Leppänen, VISTA-kongressimatka 
Saksaan 1 220 euroa
Oili Sauna-aho, INAS NEO -konferenssi-
matka Englantiin 670 euroa
Riikka Lindström, INAS NEO -konferens-
simatka Englantiin 800 euroa
Kaisa Karvonen, pyörätuolirugbyn tuo-
marointiklinikka Saksaan 1 510 euroa
Piritta Asunta, ISAPA symposium Turkis-
sa 910 euroa.

Ahos-apurahoja jakaa Suomen Punai-
sen Ristin (SPR) hallinnoima Ahos-säätiö. 
Ahos-apurahaa voidaan myöntää VAU:n 
piirissä toimivalle ohjaajalle, valmentajal-
le, kouluttajalle tai urheilijalle kotimaisiin 
tai ulkomaisiin opintoihin. Apurahaa ei 
myönnetä urheilijan omaan valmentau-
tumiseen.
Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät sosiaa-
lisista ja/tai taloudellisista syistä ilman 
apurahaa pystyisi osallistumaan koulu-

tukseen, eivät ole saaneet Ahos-säätiöltä 
apurahaa aikaisemmin tai joilla edellisen 
apurahan saamisesta on kulunut pidem-
pi aika sekä joilla itsellään on liikkumis- 
ja/tai toimimiseste tai jokin pitkäaikais-
sairaus.
VAU:n koulutustyöryhmä vastaanottaa 
hakemukset ja tekee saajista esityksen 
Ahos-säätiölle. Hakijan omavastuu on 
yleensä 20 prosenttia haetusta summas-
ta.
Ahos-apurahan haku on kaksi kertaa 
vuodessa. Seuraava haku päättyy 
28.2.2013. Apurahaa ei voi hakea jo to-
teutuneeseen koulutusmatkaan, joten 
helmikuun haussa voi anoa tukea sellai-
seen opintomatkaan joka toteutuu aikai-
sintaan toukokuussa.
Hakulomake: www.vammaisurheilu.fi/
fin/vau/koulutus/ahos-apuraha.
Lisätiedot: VAU, Aija Saari, puh 040 506 
4208, aija.saari@vammaisurheilu.fi tai 
Piia Korpi, puh 044 767 1368, piia.korpi@
vammaisurheilu.fi

Ahos-apurahaa jaettiin yli 16 000 euron arvosta

Ulkoliikuntasymposium 
Porin Yyterissä
Porin Yyterissä 15.–18. elokuuta 
2013 järjestettävässä kansainväli-
sessä ulkoliikuntasymposiumissa 
perehdytään apuväline- ja esteet-
tömyysratkaisuihin purjehduksessa, 
melonnassa, vaelluksessa, surffauk-
sessa ja suunnistuksessa. Symposium 
on tarkoitettu vammaisten liikkujien 
kanssa työskenteleville ammattilaisil-
le. Symposium toteutetaan SAMK:n, 
Maliken ja VAU:n yhteistyönä. 
Lisätiedot: SAMK, Riikka Tupala, 
puh. 044 710 3868, 
riikka.tupala@samk.fi.

Vammaisurheilu- 
konferenssi Saksassa
Kansainvälisen Paralympiakomitean 
IPC:n järjestämä VISTA 2013 kokoaa 1.–
4. toukokuuta 2013 vammaisurheilun 
tutkijat, valmentajat, luokittelijat ja ur-
heilijat Saksan Bonniin.
Teemaan liittyen konferenssissa käsi-
tellään mm. vammaisurheilun väline-
kehittelyä, vammaisurheilun luokitte-
lua, koulutusta, integraatioprosesseja, 
rekrytointia ja sponsorointia.
Lisätiedot: www.paralympic.org/Events/
Vista2013

ISAPA-konferenssi 
Turkissa
Kansainvälinen erityisliikunnan ja 
vammaisurheilun konferenssi ISAPA 
(19th International Symposium on 
Adapted Physical Activity) järjeste-
tään 19.–23. heinäkuuta 2013 Istan-
bulissa, Turkissa.

Joka toinen vuosi järjestettävä ISAPA-
konferenssi on näköalapaikka moni-
tieteiseen erityisliikunnan kenttään, 
sillä siellä kohtaavat kuntoutuksen, 
kasvatuksen ja vammaisurheilun tut-
kijat, kehittäjät ja käytännön ohjaajat.
Ilmoittautumiset 10.5. mennessä.
Lisätiedot: www.isapa2013.com.

Pohjoismainen soveltavan 
liikunnan konferenssi 
Norjassa

Beitostølenin terveysliikuntakeskuk-
sessa Norjassa 29.–31. elokuuta 2013 
järjestettävän FAF-konferenssin tee-
mana on “Käytäntö ja tutkimus meno/
paluu”. Konferenssin kieli on norja/
skandinaaviska.
Lisätiedot: inge.morisbak@bhss.no 
tai www.bhss.no/nordisk-faf-konfe-
ranse.aspx.

Vammaisurheilun ja soveltavan 
liikunnan konferensseja
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Kissow valmistelee parhaillaan jatkotutkimusta, jossa seurataan seitsemää liikunta-
vammaista henkilöä arkitilanteissa ja liikunnassa. Kuva kenttävaiheesta.

Anne-Merete Kissow

tutkittua

Tanskalaiset tutkijat Anne-Merete 
Kissow ja John Singhammer kerä-
sivät tietoa 1 321 tanskalaisen vam-
maisen tai pitkäaikaissairaan henkilön 
liikunnan harrastamisesta, työllistymi-
sestä, koulutuksesta, vapaa-ajan kurs-
seille osallistumisesta, jäsenyydestä 
vammaisjärjestöissä ja vapaaehtoisuu-
desta. Tutkimuksessa haastateltiin pu-
helimitse 1 321 henkilöä, joilla oli jokin 
toimintakykyyn vaikuttava vamma tai 
pitkäaikaissairaus käsissä, jaloissa, nä-
kökyvyssä, käytöksessä tai henkises-
sä suoriutumisessa. Osallistujat olivat 
16–64-vuotiaita.  
Liikunnallisesti aktiivisimmat osallistu-
vat myös muuhun yhteiskunnalliseen 
toimintaan muita aktiivisemmin. Lii-
kuntaa harrastavat vammaiset henki-
löt työllistyvät paremmin, ovat koulu-
tetumpia ja osallistuvat aktiivisemmin 
vapaaehtoistoimintaan ja esimerkiksi 
vammaisjärjestöjen työhön. Tutkijat 
epäilevät, että näkö- ja kuulovammais-
ten tutkittavien suurempi fyysinen 
aktiivisuus johtuu siitä, että kyseiset 
vammaryhmät ovat perinteisesti olleet 
hyvin edustettuja myös tanskalaisten 
urheilujärjestöjen toiminnassa. 

Lisää liikuntaa 
kuntoutukseen
Laajan tutkimuksen rajoitteina voi pi-
tää sitä, että vastaaja sai itse päättää 
onko liikunnan harrastaja vai ei vas-

Jos liikut tai urheilet, olet 
aktiivinen myös muilla aloilla

TEKSTI: AIJA SAARI & KAISU MONONEN
KUVAT: ANNE-MERETE KISSOW

Tiedetään, että vammaiset ja pitkäaikaissairaat hen-
kilöt osallistuvat yhteiskunnalliseen toimintaan muu-
ta väestöä harvemmin. Mutta onko vammaisten hen-
kilöiden liikunnan harrastamisella yhteyttä muuhun 
osallistumiseen?

Info
EUJAPA
EUJAPA on sähköinen tutkimus-
julkaisu, jota julkaisee sovelta-
van/erityisliikunnan eurooppa-
lainen järjestö EUFAPA. Linkki 
uusimpaan julkaisuun: http://eu-
japa.upol.cz/index.php/EUJAPA/
issue/current.

taamalla kysymykseen: ”Urheiletko tai lii-
kutko säännöllisesti kodin ulkopuolella?”  
Liikuntamuotoja tai harrastuksen in-
tensiteettiä ei kysytty. 
Tulosten perusteella ei voi päätellä onko 
osallistuminen liikunnan ansiota. Positii-
visena voi pitää laajaa otantaa ja sitä, että 
näin monista eri taustaryhmistä olevien 
henkilöiden liikunta-aktiivisuutta ei ole 
aiemmin tutkittu kysymällä heiltä itsel-
tään. 
Tanskalaistutkijat ehdottavat, että lii-
kuntaa tulisi lisätä osana kuntoutus-
ta ja terveysneuvontaa. Kuntoutuksen 
aikaiset liikuntakokemukset antavat 
eväitä osallistumiseen myös omalla 
kotipaikkakunnalla. Tämän kaltainen 
tutkimus auttaa myös löytämään ne 
ryhmät, jotka ovat fyysisesti passiivi-
simpia.

Lähde: Kissow A-M. & Singhammer J. 
2012. Participation in physical activities 
and everyday life of people with disabili-
ties. European Journal of Adapted physi-
cal Activity, 5 (2), 65–81. 
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Teema

Aj
as

sa
TEKSTI: 
MIINA WECKROTH, LT
TOIMINNANJOHTAJA
JAATINEN RY

”Onpa kova päänsärky – täytyy lähteä lenkille!” -kommentista tunnistaa Urhei-
lijan. Vastaavassa tilanteessa Tavallinen Ihminen vääntäytyy peiton alle lepää-
mään.

Urheilijasta ei tarvitse olla huolissaan. Hän liikkuu, ehkäisee näin pitkäaikaissai-
rauksiaan ja hoitaa onnellisuuttaan. Vaikka Tavallinen Ihminenkin tietää, kuinka 
tärkeää liikunta on – kiitos tehokkaan terveysvalistuksen – käytännön liikunta-
harrastuksen toteutumisessa saattaa olla haasteita.
– Sain korvatulehduksen uimahallista, enkä halua enää mennä sinne.
– Kävin punttisalilla kevään, mutta kesällä en viitsi olla sisällä.
– Olen ihan oikeasti laiska (selityshän sekin on).
– Olen vammaisen lapsen äiti/isä, minulla ei ole aikaa.

Urheilijaa kaiketi motivoi sisäsyntyinen tarve ja liikkumisen tuoma ilo. Mutta 
miten kannustaa Tavallinen Ihminen liikkumaan? Liikuntasuositukset saattavat 
tuntua liian vaativilta:
– Kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa viidesti viikossa 30 minuuttia?!
– Raskasta liikuntaa kolmesti viikossa 25 minuuttia?
– Siihen en pysty. Olkoon kokonaan.

Tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, että vähemmästäkin on ihan terveydel-
listä hyötyä. Voisiko terveyshenkilö (terveystuolistaan) pohtia liikuntasuosituk-
siaan tältä pohjalta? Jos Tavallinen Ihminen onnistuu liikkumaan vaikka joskus, 
se on ilon ja ylpeyden aihe. Kun ajatus vaatimattomamman liikunnan hyödyistä 
hyväksytään, voidaan etsiä keinoja mahdollistaa sen toteutuminen.

Liikuntapalveluiden järjestelyt voivat joko tukea tai hankaloittaa vaatimatto-
mampaa liikkumista. Kuukausimaksu voi olla este esimerkiksi omaishoitajalle. 
Kuukausikorttia ei kannata ostaa, jos tunnille osallistuminen vaatii järjestelyjä, 
jotka joko sujuvat tai sitten eivät. Mitä jos ainakin näissä tilanteissa tarjottaisiin 
mahdollisuutta kertamaksuun riittävän pitkällä voimassaoloajalla? Liikuntapal-
veluiden tarjoajia tuskin voi siihen velvoittaa, mutta tätä voisi ehdottaa.
Mitä muita konsteja löytyy? 

Vaatimatonta 
liikuntaa

Ajassa-palstalla pohditaan, ihmetellään ja otetaan 
kantaa vammaisurheilun ytimen ulkopuolelta.

K
U

VA
: M

IIN
A

 W
EC

KR
O

TH
IN

 K
O

TI
A

LB
U

M
I



17

termin-
selittäjä

lehti-
katsaus

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

Tällä palstalla seurataan vammaisurheiluun 
liittyvien aiheiden käsittelyä meillä ja muualla.

Liikunnalla on 
vaikutuksia 
oppimiseen

”Säännöllinen liikunta lisää 
aivojen aktiivisuutta ja ke-

hittää motorisia taitoja, ja luo 
siten mahdollisuuksia oppi-
miselle.”

Tutkija Heidi Syväoja LIKES-tut-
kimuskeskuksesta vakuuttaa, 
että liikunta tukee oppimista. 
LukSitko, Moniammatillinen ai-
kakauslehti oppimisvaikeuksis-
ta ja erilaisesta oppijuudesta, 
2/2012. 

Liikuttako uusi 
liikuntajärjestö 
kaikkia?

”Kuinka paljon menete-
tään liikuntakulttuurissa 

ja liikuntapalvelurakentees-
sa,   jos kansanterveys- ja 
vammaisjärjestöjen toteut-
tamaa laadukasta liikunta-
työtä ei huomioida ja arvos-
teta uudessa järjestössä?”

Toiminnanjohtaja Anne Taulu 
vaatii pääkirjoituksessaan, että 
myös SoveLin tulee tulee olla 
uuden liikuntajärjestön jäsen. 
Soveli 2/2012.  

Yhdistetyt luokat
Vammaisurheilun luokittelu 
voi jo itsessään olla vaikeas-
ti avautuva maailma, mutta 
vielä lisähaastetta aiheeseen 
tarjoavat yhdistetyt luokat, 
joiden ansiosta esimerkiksi 
hiihtokilpailun nopein ei au-
tomaattisesti ole aina kilpai-
lun voittaja. 

1Yhdistetyissä luokissa vaikeavammai-
semmat urheilijat joutuisivat epäreiluun 

kilpailutilanteeseen, ellei tilannetta tasattai-
si pistekerroinjärjestelmällä. Vammaisurhei-
lun yhdistetyissä luokissa käytetty kerroin-
järjestelmä on verrannollinen mäkihypyssä 
käytettävään tuulikerroinjärjestelmään. Jär-
jestelmän hyvä puoli on se, että kilpailu on 
tasavertaisempaa. Huono puoli on se, että 
yleisön ja urheilijoidenkin on hankala pysyä 
kärryillä siitä, kuka on johdossa. 

2Yleisimmin luokkia yhdistellään, kun kil-
pailijoita on liian vähän, mutta joissain 

lajeissa luokkien yhdistäminen on jokapäi-
väistä. Alppihiihdossa yhdistämistä perustel-
tiin kilpailun lisäämisellä. Esimerkiksi alppi-
hiihdossa on seitsemän liikuntavammaisten 

pystylaskijoiden luokkaa, mutta kilpailuis-
sa pystylaskijat laskevat yhdessä yhdistetys-
sä luokassa. Kullakin vammaluokalla on oma 
kertoimensa, joka vaikuttaa aikaan. Suoma-
laislaskijoista Katja Saarinen kuuluu luok-
kaan LW2, eli hänellä on amputaatio toises-
sa jalassa. Saarinen laskee samassa luokassa 
sellaisten naisten kanssa, joilla on vamma 
toisessa kädessä. Pujottelussa Saarisen pi-
täisi olla näitä laskevia naisia nopeampi voit-
taakseen heidät. Muissa lajeissa (syöksylasku, 
supersuurpujottelu, suurpujottelu) Saarinen 
saa hieman enemmän ”etua” eli saa laskea hi-
taamman reaaliajan kuin käsivammaiset kil-
pakumppaninsa.

3Aleksi Kirjonen voitti pronssia vuo-
den 2012 IPC:n yleisurheilun EM-kilpai-

lujen keihäänheitossa yhdistetyssä luokassa 
F55/56, vaikka heitti kilpailun selvästi pisim-
män heiton (28,03). Kultaa voittanut Bulgari-
an Mustafa Yuseinov jäi Kirjosesta 2,85 met-
riä, mutta oli silti selvästi suomalaisen edellä, 
sillä pisteissä eroa oli Yuseinovin eduksi 57 
pistettä (813–756). Kirjonen kuuluu pyörä-
tuoliluokkaan F56, joka on vamma-asteel-
taan lievempi kuin Yuseinovin ja hopeami-
talisti Ruzhdi Ruzhdin luokka F55. Tästä 
johtuen Kirjosen pistekerroin oli heikompi 
kuin muiden mitalistien. Hän olisi tarvinnut 
30 metrin heiton voittaakseen kilpailun.
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Teema
TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA
KUVAT: AKI TURUNEN, PERNILLE LANGELUNd, PäIVI SYRJäLä, HEIdI LEHIKOINEN

Jarmo Olankedolla ja Marko Törmäsel-
lä on vuosien kokemus urheilullisesta 
yhteistyöstä. Törmänen aloitti Ollan-
kedon silminä opashiihdossa vuonna 
2005, nykyään tiimi polkee tandem-
pyörällä kilpaa. Matka on kulkenut aina 
Pekingistä Lontooseen saakka. Menes-
tyksekkäästi.
Opashiihtäjän ja pyöräpilotin tehtävät 
eroavat käytännössä toisistaan, mutta 
yhteystyön periaatteet toistuvat lajissa 
kuin lajissa. Tärkeintä on löytää saman-

Tandemsankarit 
Ollanketo ja Törmänen
Hyvä urheilusuoritus on yksilön ja välineen yhteistyön 
summa. Saman välineen kantaessa useampaa liikkujaa 
ei suoritus olekaan enää yksinkertaisen yhtälön tulos. 
Tiimityöskentely antaa heikkouksille ja vahvuuksille 
uudet merkitykset, kertovat maailmanluokan tandem-
pyöräilijät Jarmo Ollanketo ja Marko Törmänen.

– Ei se, joka eniten harjoittelee kulje koviten, vaan se joka tekee vähiten virheitä, toteaa Jarmo Ollanketo urheilijan menestyksen sa-
loista.

henkinen urheilija, joka jakaa samat ta-
voitteet ja urheilukyvyt.
– Ajotyylin ja tekniikan on mentävä yk-
siin, Ollanketo toteaa. 

Alusta alkaen täysillä
Yhteisen määränpään lisäksi vaatii jaet-
tu urheilusuoritus urheilijoilta huippu-
kuntoa. Fyysinen kunto vahvistaa mo-
lempien suoritusta ja mahdollistaa 
sulavan, tehokkaan ja taloudellisen 
pyöräilytekniikan. Pilotilta vaaditaan 

ensisijaisesti herkkää ajosilmää ja ky-
kyä lukea tilannetta taktisesti tiimin, 
eikä yksilön näkökulmasta. Takapolki-
jalta odotetaan ennen kaikkea kestä-
vyyttä ja taitoa reagoida pilotin liikkei-
siin saumattomasti. 
Törmänen muistuttaa, että hiihtäessä 
oppaan tehtävä on tukea hiihtäjän suori-
tusta oman kilpahiihdon sijaan. Tandem-
pyöräilyssä tilanne on toinen takapolki-
jan tuottaessa voimaa pilotin tehdessä 
päätöksiä. Pyörä liikkuu molempien pa-
noksesta, mutta tasapainoinen ajo saa-
vutetaan onnistuneella työnjaolla.
– Pyöräilyssä pilotin rooli on merkit-
tävä. Pilotti vastaa pyörän hallintalait-
teista ja päättää milloin jarrutetaan, 
vaihdetaan vaihdetta ja mistä kohdista 
ajetaan. Tandempyörän kammet ovat 
väliketjun avulla synkronissa, mikä 
mahdollistaa yhteisen ajon, Törmänen 
havainnollistaa. 
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Fyysistä panosta ei kuitenkaan tulisi 
unohtaa.
– Molemmat polkevat täysillä, Törmä-
nen jatkaa.
Tandemlajeissa yhden virhe on mo-
lempien heikkous. Urheiluvälinettä 
tulee hallita yhdessä ja molempien 
toimijoiden on oltava urheilullisesti ke-
hityskaaren kannalla samalla kohdal-
la. Palautetta on opittava antamaan ja 
vastaanottamaan.
– Parityöskentelyssä et voi ajatella ole-
vasi yksin, Törmänen summaa. 

Tandempyöräilijän  
ylä- ja alamäet
Yhteiset kilpailu- ja harjoitussuunnitel-
mat ovat osa molempien henkilökoh-
taisia treenejä. Kummankin urheilijan 
valmius mitataan käytännön kilpailu-
tilanteissa, joissa tiimin heikkoudet ja 
vahvuudet todella punnitaan.
– Ei se, joka eniten harjoittelee kulje ko-
viten, vaan se joka tekee vähiten virhei-
tä, Ollanketo toteaa urheilijan menes-
tyksen saloista. 
Ollanketo kertoo ajoituksen olevan 
tiimityöskentelyn jatkuva vihollinen. 
Maailmanluokan kilpailuissa molem-
milla on oltava huippupäivä, sillä hy-
vällä ei pärjää. Päivästä riippumatta 
tandempyörällä polkiessa omia heik-
kouksia on turha yrittää peitellä. Toi-
saalta vahvuudet tukevat kokonai-
suutta ja ovat molempien käytössä 
kannustimina.

– Sen tuntee heti ajossa, jos jommalla-
kummalla on niin sanottu ”maanantai-
päivä”. Vastaavasti hyvät päivät tuntu-
vat siltä kuin pyörässä olisi lisämoottori, 
Törmänen tähdentää. 
Menestykset ja tappiot on käsiteltä-
vä tiiminä, jotta suoritus voisi kehittyä 
kokonaisuutena. Ollanketo ja Törmä-
nen ovat uransa aikana kokeneet niin 
ylä- kuin alamäkiä, jotka ovat rohkais-
seet jatkamaan, mutta myös paljasta-
neet virheet, jotka on tulevaisuudessa 
kitkettävä pois. Molemmat painottavat 
urheilun olevan prosessi, eikä täydellis-
tä urheilusuoritusta ole, sillä kehitettä-
vää riittää aina.
– Pitäisi vielä enemmän kehittää heik-
kouksia, enemmin kuin vahvistaa vah-
vuuksia. Silloin tulisi paras tulos, Tör-
mänen summaa. 

100-prosenttinen 
omistautuminen
Ollanketo ja Törmänen ovat antaumuk-
sellisia urheilijoita. Ollankedon ollessa 
täysipäiväinen urheilija työskentelee 
Törmänen pyöräilyn ja muiden treeni-
en ohella poliisina. Pekingin paralym-
pialaisten jälkeen molemmat ovat saa-
neet opetusministeriön myöntämän 
urheilija-apurahan. Apuraha on mah-
dollistanut tandempyöräilylle omistau-
tumisen, mutta myös velvoittanut me-
nestymään.
– Apuraha on elintärkeä, Ollanketo pai-
nottaa. 

Info

Suuri osa suomalaisen kulttuurin ja ur-
heilun tuesta rahoitetaan Veikkaus Oy:n 
tuotoista kertyvillä varoilla, jotka Suo-
men opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa 
taiteen, urheilun, tieteen ja nuorisotyön 
kehittämistyöhön. Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö myöntää vuosittain apurahoja 
urheilijoille ammattimaisen harjoittelun 
ja maailmanluokan kilpailukyvyn mah-
dollistamiseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriön  ylitar-
kastaja  Hannu Tolonen kertoo apura-
hakriteerien perustuvan pitkälti kilpailu-
menestykseen. Vuosittain jaettava tuki 
myönnetään arvokilpailumenestyksen ja 
menestymis-ennusteen perusteella ur-
heilijoiden tulorajat huomioiden. Apura-
ha voidaan myöntää myös erityisen lah-
jakkaille nuorille urheilijoille, joilla ei vielä 
ole menestystä aikuisten kansainvälisissä 
arvokilpailuissa.
– Vammaisurheilulla ei ole omaa kiintiö-
tään apurahojen hakuprosesseissa. Pilotit 
ja avustajat ovat oikeutettuja samansuu-
ruiseen tukeen, kertoo Tolonen.
Tuki velvoittaa urheilijaa määrätietoiseen 
harjoitteluun, sitoutumista puhtaaseen 
urheiluun ja urheilulliseen kehittymiseen 
henkilökohtaisen valmentajan johdolla.
Lisätiedot: www.minedu.fi/OPM.

Opetus- ja 
kulttuuriministeriön 
urheiluapuraha
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Apuraha on välttämätön tiimin huip-
pukunnon rakentamiseen, sillä ra-
hallinen tuki on keskeinen osa mah-
dollisimman täydellisen suorituksen 
syntymistä. Kilpakalusto, välinehan-
kinnat, ammattimainen harjoittelu, 
treenejä tukevat hoidot, kilpailumat-
kat, leirit ja vuorotteluvapaat ovat 
kaikki asioita, jotka ilman tukea olisi-
vat olleet vähintäänkin vaikeasti saa-
vutettavissa. Tuki on ollut ehdoton 
apu mitalipaikoille polkiessa.
Apuraha ei kuitenkaan kasva puussa. 
Tuki asettaa riman korkealle ja velvoit-
taa menestymään. Apuraha edellyttää 
sitoutumista urheiluun ja vaatii suo-
riutumaan parhaalla mahdollisella ta-
valla. Apurahaa on haettu seuraaval-
lekin vuodelle – kaksikon kehityskaari 
on edelleen nousussa.

Yhdessä eteen ja ylöspäin
Tiimityön haasteista huolimatta seiso-
vat molemmat pyöräilijät yhteistyön 
takana. Yhteiset unelmat ja tavoitteet 
rakennetaan joukkueena ja pieni sisäi-
nen kilpailu pitää vauhtia yllä.
– Kumpikaan ei halua olla se heikoin 
lenkki, Törmänen kertoo. 
Molemmat sitoutuvat suoritukseen vä-

hintään 100-prosenttisesti. 
Pyörä ei kulje ilman moottoria, eikä 
moottori tiedä minne mennä ilman pi-
lottia. Ollankedon ja Törmäsen vauh-
ti ei vastoinkäymisistä huolimatta ole 
hidastunut ja virheitä opitaan välttä-

mään yhdessä. 
– Kaivon pohjaltakin on ylletty mitali-
paikoille, Ollanketo kertoo. 
Pikkuasioista ei enää hermoilla mää-
ränpään ollessa selvä ja yhteisen ryt-
min kompissa. 

Teema
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47-vuotiaan urheiluaktiivin elämäs-
tä ei tekeminen lopu. Seidlerin urhei-
lutausta juontaa juurensa nuorena 
aloitettuun jalkapalloharrastukseen. 
Harrastus muotoutui  ajan kuluessa 
seuratoiminnaksi ja vuosien varrella 
kerätyt kokemukset ovat upottaneet 
Seidlerin entistä syvemmin liikunnan 
monimuotoiseen maailmaan. Tutuksi 
ovat tulleet niin urheilun kentät kuin 
kulissit.

Kerhosta kilpajoukkueeksi
Vammaisurheilu löysi tiensä Itä-Hakilan 
Kilvan toimintapalettiin Kehitysvam-
maisten Tuki ry:n etsiessä sopivia tiloja 
sählykerholleen. Tarkasteltuaan mah-
dollisuutta urheiluseuratoimintapale-
tin laajentamiseen vammaisliikunnalla, 
kertoo Seidler nähneensä vammaisur-
heilun tärkeänä toimintakenttänä seu-
ran vahvistamisen kannalta. Sählyker-
holle annettiin vihreää valoa. Kerhoilu 
ei kuitenkaan pystynyt vastaamaan 
kasvavaa kysyntää ja vammaisliikun-
nasta muotoutui nopeasti merkittävä 
osa seuratoimintaa – sählykerho vaih-
tui salibandyjoukkueeksi ja harraste-
ryhmän rinnalle perustettiin kilpasarja.
Seidler itse astui vammaisurheiluken-
tälle 2000-luvun puolessa välissä aloit-
taen vammaisurheiluleirin järjestäjänä. 
Annettuaan pikkusormen, veivät sali-
bandyaktiivit koko käden.
– Rehellisesti sanottuna jännittikin aika 
lailla astua uuteen urheilukuvioon, 
Seidler muistelee ensimmäisen tapah-
tuman tunnelmia. 
Sittemmin kilpatason vammaisurhei-
lu on tullut tutuksi kehitysvammais-
ten salibandyjoukkueen valmennus- ja 
johtotehtävien kautta.

– Tällä tiellä mennään! Jäin siis koukkuun.

Seuratoiminnan 
kulmakivet
Itä-Hakilan Kilvan toiminta perustuu 
järjestön vaalimiin arvoihin. Tasa-ar-
voisuus, yhdenvertaisuus, yhteenkuu-
luvuus ja suvaitsevaisuus ovat toimin-
nan pohjalla olevat kulmakivet, jotka 
tukevat niin arjen yksityiskohtia kuin 
toiminnan laajoja kokonaisuuksia ja 
tavoitteita.  Vaikka valmennus painot-
taa kilpailullisuutta, mainitsee Seidler 
joukkueen tärkeimmän tehtävän ole-
van pelaajien taitojen löytäminen ja 
kehittäminen.
– Tavoitteenamme on luoda polku lah-
jakkaille, aktiivisille ja lajiin sitoutuneil-
le vammaisurheilijoille ja mahdollistaa 
pääsy niin kotimaiseen kuin kansanvä-
liseenkin toimintaan. 
Arvot eivät ole pelkkää sanahelinää, 
vaan ovat kantaneet hedelmiä. Seidler 
mainitsee Itä-Hakilan Kilvan vammais-
urheilujoukkueiden haalineen mm. sa-
libandyn erityisryhmien TUL:n avoimen 
salibandyn mestaruusturnauksen sekä 
erityisryhmien jalkapallon A-sarjan 
mestaruudet. 
Menestyvä joukkue ei kuitenkaan syn-
ny itsestään, vaan vahvuudet piilevät 
seuratason hyvässä perustyössä.
– Taitotaso, hyvä yhteishenki ja laadu-
kas valmennus ovat ominaisuuksia, 
jotka pitävät Itä-Hakilan Kilvan muita 
edellä, joukkueenjohtaja summaa. 

Etuoikeus 
vammaisurheiluun
Menestyksestä huolimatta on turha 
olettaa sankaritekojen ajan olevan ohi. 
Seidler kertoo seuransa työskentele-

vän aktiivisesti uusien nuorten mukaan 
saamiseksi, sillä joukkueen kasvu ja ke-
hitys on ainoa keino turvata lajin tule-
vaisuus. 
Toinen haaste seuratoiminnan ylläpi-
tämisessä on aktiivitekijöiden jaksami-
nen. Seura-aktiiveilla riittää tekemistä 
viikon jokaiselle päivälle ja vapaa-aika 
on toiminnan ulkopuolella monilla kor-
tilla. Vapaaehtoistyönä tehty valmen-
nus ja aktiivitoiminta vaativat tiimiltään 
paljon, sillä työntekijät ovat toiminnan 
ehdoton selkäranka. Jokainen auttava 
käsi on tarpeen työtaakan jakamiseksi.
– Suomen urheilukenttä tarvitsee sitou-
tuneita tekijöitä. Vain sen kautta voimme 
saavuttaa unelmiamme, Seidler pohtii.
Harry Seidler on omistautunut urheiluak-
tiivi ja painottaa aikaa vievän työn myös 
antavan takaisin mittaamattomia määriä. 
Toiminta valmentajana ja joukkueenjoh-
tajana ei ole pelkkää suorittamista, vaan 
pikemminkin etuoikeus liikkua ja työs-
kennellä inspiroivassa seurassa.
– Ilman liikuntaa olisi varmaankin suu-
ri tyhjiö elämässä, tältä polulta on löy-
tynyt parhaat kaverit ja arjen sankarit, 
joukkueenjohtaja päättää.

TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA
KUVA: ITä-HAKKILAN KILPA

Arjen sankarit tekevät 
unelmista totta
Mikä on urheilullinen sankariteko, johon jokainen 
pystyy? 
– Liikunnan ilo, kun sen oivaltaa on jo voittaja!
Näin kannustaa Itä-Hakilan Kilpa ry:n puheenjohtaja 
ja vammaisurheiluvastaava Harry Seidler.

Harry Seidler, Itä-Hakkilan Kilpa ry:n 
puheenjohtaja ja vammaisliikuntavas-
taava, tuntee urheilun monimuotoiset 
kentät ja kulissit.
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Kun Special Olympics -urheilijat huh-
kivat Korean Talvimaailmankisojen kil-
pakentillä, katsomoissa heidän suoriu-
tumistaan seurasivat myös sadat, ellei 
tuhannet perheenjäsenet. 
Heidän saamisekseen maailman eri 
kolkilta kisakaupunkiin tarvittiin näis-
säkin kisoissa eri maiden perhetoi-
minnan koordinaattorien, eräänlaisten 
vapaaehtoisten jokapaikanhöylien työ-
panosta. 
Yksi heistä on helsinkiläinen Kaija Tai-
pale. Hänen työtään Suomen Special 
Olympics -perhetoiminnan koordinaat-
torina on olla välikätenä ulkomaalaisen 
kisajärjestäjän ja suomalaisurheilijoi-
den perheiden kanssa.

Tulkki, matkaopas ja 
kuumalinja
Suomalaiset perheet alkoivat lähteä ur-
heilijoiden mukaan Special Olympics 
-kisoihin vuosituhannen vaihteessa. 
Joukossa oli ja on myös kokemattomia 
matkustajia, jotka voivat tarvita apua 
matkan järjestelyissä.
Taipale auttaa perheitä mm. tiedotta-
malla kisoista, välittämällä rekisteröin-
nit, hoitamalla tarvittaessa viisumit ja 
auttamalla matkalippujen sekä majoi-
tuksen varaamisessa. 
Hänen työhönsä kuuluu myös, että ki-
sojen aikana hänelle voi soittaa ja pyy-
tää apua. Tavallisesti pulmia aiheuttaa 
esimerkiksi kuljetus, kun suorituspaik-

kojen välillä voi olla kymmeniä kilo-
metrejä kaoottista liikennettä.
Toisin kuin perhetoiminnan alkupe-
rämaassa Yhdysvalloissa, Suomessa 
sponsorirahoitusta on vielä vähän. Per-
heet maksavat matkat ja hotellit omas-
ta pussistaan.

Turistista organisoijaksi
Taipaleen työ perhetoiminnan koor-
dinaattorina sai alkusysäyksen hänen 
omasta Special Olympics -kisamatkas-
taan. Vuonna 2003 hän oli dublinissa 
kannustamassa uimaritytärtään Anni 
Taipaletta. 
– Se urheilijoiden ilon näkeminen oli 
hienoa. Se oli niin vilpitöntä, vaikka si-
joittuisi neljänneksi. Minulle jäi halu 
nähdä lisää, Taipale kertoo.
Tähän tuli pian tilaisuus, sillä kisojen jäl-
keen Taipaleen puhelin soi. Soittaja oli 
SKLU:n eli Suomen Kehitysvammaisten 
Liikunta ja Urheilu ry:n toiminnanjoh-

Missä urheilija, siellä perhe

TEKSTI: AINO PEKKARINEN 
KUVAT: AINO PEKKARINEN JA KAIJA TAIPALEEN KOTIALBUMI

Special Olympics -liike vie myös urheilijoiden per-
heenjäseniä ympäri maailman. Jos matkaan tulee 
mutkia, Special Olympics -perhetoiminnan koordi-
naattori Kaija Taipale auttaa.

Special Olympics -perhetoiminnan koordinaattori Kaija Taipale uskoo, että kisojen myönteinen ilmapiiri heijastuu perheiden arkeen 
myös kisojen jälkeen.

Teema
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Info
Special Olympics -perhetoiminta

- Perhetoiminnan tarkoitus on mahdollistaa myös urheilijoiden perheille 
pääsy kisamatkalle.
- Kisamatkalle lähtijän ei tarvitse olla äiti tai isä, vaan matkaan voi päästä 
muukin urheilijan läheinen tai henkilökohtainen avustaja.
- Kisojen seuraamisen ohessa perheille järjestetään ohjelmaa kuten kult-
tuuriin tutustumista. Paikallinen Special Olympics -organisaatio voi myös 
järjestää halukkaille perheille ystäväperheitä kisakaupungista.

taja Eija Kangas-Virtanen, joka pyy-
si Taipaletta Special Olympics -perhe-
koordinaattoriksi. 
– Ei siinä kauan tarvinnut miettiä. Ajat-
telin, että se antaa enemmän kuin ot-
taa, Taipale sanoo.

Kaikesta on selvitty
Vuodesta 2006 lähtien kisamatkat ovat 
vieneet Taipaletta ympäri maapallon: 
Italiaan, Kiinaan, Yhdysvaltoihin, Puo-
laan ja Kreikkaan. 
Kreikan kesäkisoissa 2011 oli kuumat 
oltavat, kun maan poliittinen tilanne 
näkyi kaduilla mielenosoituksina, pa-
lopommeina ja lentelevinä kivinä. Tai-
paleen oli tarkoitus johdattaa perheet 
suurlähettilään vastaanotolle, mutta 
levottomuuksien vuoksi osa perheistä 
päätti jäädä hotelliin.
– Minä ja osa perheistä päätimme, että 
lähdemme joka tapauksessa. Panim-
me lenkkarit jalkaan siltä varalta, että 
joudumme juoksemaan, Taipale ker-
too.
Välillä koordinaattorin vapaaehtoistyö 
on ottanut koville, sillä elämä kisojen 
alla on yhtä hulinaa. 
– Joskus sitä yöllä miettii, mihin oikein 
olen lähtenyt, mutta kaikesta on aina 
selvitty.
Kisojen alla koordinaattorin tehtäviin 
kuluu yli työpäivän verran viikossa. Ny-
kyään tämä on entistä helpompi järjes-
tää, sillä Taipale on osa-aikaeläkkeellä 
rakennuspiirtäjän työstä.  

Tieto leviää
Perhetoimintaan on koko 2000-luvun 
ajan tullut yhä lisää perheitä, ja mo-
net kannustavat urheilijaansa kaikissa 
kisoissa. Korean Talvimaailmankisois-
sa noin 14 urheilijalla oli mukana per-
heenjäseniä tai muita läheisiä. 
Urheilijoille itselleenkin on tärkeää, 
että voi urheilla omiensa edessä. Jos 
urheilijalla ei ole mukana omaa tuki-
joukkoa, toiset perheet kannustavat 
senkin edestä.
Taipaleen mukaan lähtijöiden määräl-
le ei ole ylärajaa. Hän uskoo, että kiso-
jen positiivinen ja kannustava ilmapiiri 
heijastuu perheiden arkeen myös kiso-
jen jälkeen. 
Taipale on vakuuttunut, että urheilu 
kuuluu kaikille.
– Liikunta edesauttaa fyysistä ja psyyk-
kistä kehitystä. Ja kisatunnelma on ai-
van huippua. Se on tämän työn suola.

Vuodesta 2006 lähtien kisamatkat ovat vieneet Kaija Taipaletta ympäri maailmaa.
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TEKSTI: AIJA SAARI
KUVAT: KALLE SIPILäINEN, MIRVA LAPPALAINENTeema

Pitkän linja fysioterapeutti on toiminut kuusi 
vuotta Imatran erityisliikunnanohjaajana.
- Pyrin siihen, että voisin antaa liikunnan 
mahdollisuuden mahdollisimman suurelle 
määrälle ihmisiä. Erityisenä haasteena pidän 
kaikkein vaikeimmin vammaisia henkilöitä, 
joiden motoriset taidot ovat heikot.
Mäyrä lähti mukaan VAU:n motoasematyö-
hön ideoimaan uusia harjoitteita sellaisille 
asiakasryhmille, jotka helposti jäävät liian vä-
hälle huomiolle.
- Suosittelen motoasemia päivätoimintakes-
kuksiin, asuntoloihin, henkilökohtaisille avus-
tajille, kehitysvammaisryhmille, harjaantu-
misluokkien käyttöön ja myös perheille. 
Hän aikoo itse hyödyntää motoasema-ma-
teriaalia etenkin ryhmissä, joissa on mukana 
liikkumistaidoiltaan eritasoisia henkilöitä. 
– Esimerkiksi nuo omatoimiryhmät. Voisin 
niille vetää näitä demoryhmiä ja antaa vink-
kejä myös vertaisohjaajille. Voisin kouluttaa 
heitä toimimaan apuohjaajina, kun en itse 
ehdi kaikkeen, suunnittelee Mäyrä.

Miksi 
moto-
asemat?

 Imatran erityisliikunnanohjaaja Kirsi Mäyrä.

– Tykkään ideoida ja suunni-
tella, mutta myös siitä, että 
saa käytännössä toteuttaa 
omia ajatuksiaan. Parasta on 
ihmisten kanssa tekeminen ja 
kun joku onnistuu. Siitä tulee 
hyvä mieli, kertoo Kirsi Mäy-
rä.
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Motoasemat on suunniteltu 
toimintakyvyiltään erilaisil-
le liikkujille. Niillä kannuste-
taan matalan kynnyksen har-
joitteluun. Motoasemat-opas 
sisältää kuvauksen ja ohjeet 
kuuden erilaisen liikunnallisen 
harjoitteluaseman rakentami-
seen sekä alkulämmittelyn ja 
loppuleikin ohjaamiseen. Irti-
leikattavista tehtäväkorteista 
löytyy ohjeet tehtävien hel-
pottamiseen, vaikeuttami-
seen, soveltamiseen ja eri-
yttämiseen.
Oppaan lopusta löytyy vä-
linelista ja ideoita tee-se-itse 
-välineiden tekemiseksi. Ruotsin-
kielisen oppaan nimi on Motosta-
tioner. Oppaan kuvituksesta on vas-
tannut Arto Nyyssönen.

Tilaa Motoasemat-opas  
tai koulutuspaketti
Motoasemat-opasta voi tilata hintaan 
25 euroa, VAU:n jäsenille jäsenetuna 10 
euroa. Suositeltavinta on tilata kolmen 
tunnin koulutuspaketti, jossa kokeneen

 
 

 

 
 

kouluttajan johdolla rakennetaan mo-
toasemat, kokeillaan niitä käytännössä 
ja mietitään asemien soveltamista eri-
laisen toimintakyvyn omaaville henki-
löille. Työyhteisöt ja ryhmät voivat ti-
lata Motoasema-työpajan hintaan 500 
euroa, VAU:n jäsenille jäsenetuna 300 
euroa (sisältää 10 opasta, lisäoppaat 
10 euroa/kpl). Tilaaja vastaa koulutus-
tilaan liittyvistä kustannuksista ja kou-
luttajan matkakuluista.
Lisätiedot: Tiina Siivonen, puh. 040 
833 4869, tiina.siivonen@vammaisur-
heilu.fi.

Motoasemat on työkalu vähiten 
liikkuvien innostamiseen

 1

MOTOstationer

MOTO
asemat

Info

Motoasemien alkuperä on Spe-
cial Olympics -liikkeessä, jossa 
siitä käytetään nimeä Motor Ac-
tivity Training Program (MATP). Mo-
toasemamateriaalia suunniteltaes-
sa tavoiteltiin helppokäyttöisyyttä. 
Motoasemien ohjeet ovat yksinker-
taiset, mielekkäät ja helposti toteu-
tettavat. Ohjaajalla ei tarvitse olla 
tietämystä erityisliikunnasta.
VAU:n Motoasema-työryhmä start-
tasi syksyllä 2011 ja siihen kuu-
luivat Aija Saaren lisäksi Monica 
Avellán, Teemu Lakkasuo, Mirva 
Lappalainen, Kirsi Mäyrä, Sanna 
Puustinen, Antti Rusi, Elina Sag-
ne-Ollikainen ja Tuomas Törrö-
nen. 

Motoasemat 
eli MATP
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TEKSTI: NINA JAKONEN
KUVAT: PEKKA SALONEN/EMGHuipulla

Ratakelaaja Leo-Pekka Tähden huikea sa-
tasen voitto Lontoon paralympialaisissa 
valittiin suomalaisten toimesta Vuoden 
sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi.
Tähti ei jäänyt kauas Vuoden urheilija 
-tittelistä, sillä hän sijoittui urheilutoimit-
tajien äänestyksessä kolmanneksi (Petä-
jä-Sirén 2906 ääntä, Antti Ruuskanen 
2582, Tähti 2499). Ykkössijoja Tähti keräsi 
kuitenkin eniten (Petäjä-Sirén 98, Ruus-
kanen 47, Tähti 141).
– Ei harmita, vaikka vuoden urheilija -tit-
teli ei omalle kohdalle osunutkaan. Ei 
sille voi mitään, totesi Tähti lyhyesti tilai-
suuden jälkeen.
Suomen kansan arvostus ja äänestys-
voitto Vuoden sykähdyttävimmästä ur-

Suomen Urheilugaala oli vammaisurheilun 
juhlaa – vain kruunu jäi puuttumaan
Suomen Urheilugaala oli tammikuussa kirjaimellisesti 
vammaisurheilun juhlaa. Jere Forsberg tuuletti Vuo-
den läpimurto -palkintoa, Toni Piispanen sai Periksi ei 
anneta -erikoispalkinnon ja Leo-Pekka Tähti oli kansan 
suosikki Vuoden sykähdyttävin urheiluhetki -äänes-
tyksessä. Vuoden urheilija -titteli jäi Tähdeltä kuitenkin 
saamatta – sen vei purjehtija Tuuli Petäjä-Sirén.

heiluhetkestä sai porilaisen suun kuiten-
kin maireaan hymyyn.
– Mahtavaa, että voin omilla suorituk-
sillani tarjota suomalaisille elämyksiä! 
Tämä on sykähdyttävä hetki, sillä kansa 
on itse äänestänyt. Kun tällaisen voittaa, 
niin kyllä se kertoo, että arvostusta on 
paljon.
Niin Tähti kuin muutkin vammaisurheili-
jat ja vammaisurheilukentän työmyyrät 
olivat Gaala-illan jälkeen hymyssä suin. 
Ilta osoitti, että vammaisurheilu on Suo-
messa saanut vihdoinkin sille kuuluvan 
arvostuksen.
– Jere palkittiin Vuoden läpimurrosta ja 
minä voitin sykähdyttävimmän urheilu-
hetken. Hieno ilta. Varmasti tekee hyvää 

suomalaiselle urheilulle, Tähti iloitsi.
Jousiampuja Jere Forsberg voitti Lon-
toon paralympialaisissa kultaa taljajou-
sen avoimessa luokassa. Vuoden läpi-
murto -palkinto oli nuorelle kotkalaiselle 
yksi uran tähänastisista huippuhetkistä.
– Illan tunnelma oli lähellä paralympia-
laisten tunnelmaa: sali täynnä ihmisiä ja 
hieno palkinto. Fiilikset ovat korkealla!
Lontoossa satasen paralympiakultaa 
voittanut ratakelaaja Toni Piispanen pok-
kasi Suomen Urheilugaalassa Periksi ei 
anneta -erikoispalkinnon.
– Palkinto tuli täytenä yllätyksenä ja se 
tuntuu todella hienolta!
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InfoVuoden urheilija -äänes- 
tyksessä farssin ainekset
- On vaikea nähdä, että nykyisellä valinta-
järjestelmällä vammaisurheilija voi voittaa 
Vuoden urheilija -titteliä, kirjoittaa Yle Ur-
heilun Ossi Saarinen Ylen nettisivuilla ja 
jatkaa.
- Vuoden urheilija -äänestyksen lopputu-
los puistattaa. Leo-Pekka Tähti oli ykkössi-
joissa mitattuna äänestyksen ylivoimainen 
ykkönen, mutta jäi uskomattomalla tavalla 
vasta kolmossijalle. Tämä on selvä osoitus 
siitä, millä tasolla vammaisurheilun arvos-
tus Suomessa on.
Tähti ennakoi äänestystä toteamalla, että 
vieläkin on niitä toimittajia, jotka eivät ar-
vosta vammaisurheilua. Oikeassa oli.
- Kaikki kunnia Petäjä-Sirénille ja Ruuska-
selle. Olympiamitalin voittaminen on kova 
juttu, mutta kyllähän tällainen äänestystu-
los lähinnä hävettää. En usko, että äänes-
tyksen historiassa on nähty mitään vastaa-
vaa. Noin suuren osan ykkössijoista vienyt 
urheilija ei voi jäädä ilman palkintoa, kriti-
soi Saarinen.

Eikö mikään riitä?
Vuoden urheilija on valittu vuodesta 1947 
alkaen. Vielä kertaakaan valinta ei ole osu-
nut vammaisurheilijalle – ei edes tänä 
vuonna, vaikka aihetta olisi ollut. Esiin 
nousee vain yksi kysymys: eikö mikään rii-
tä? Siis niille urheilutoimittajille, jotka eivät 
Tähteä äänestäneet ollenkaan.
Tähden jääminen Vuoden urheilija -äänes-
tyksessä ”vasta” kolmanneksi herätti kii-
vasta keskustelua vammaisurheilun arvos-
tuksesta urheilutoimittajien keskuudessa. 
Tähti pesi äänestyksessä Petäjä-Sirénin 
ykkössijoissa 141–98. Käytännössä tulos-
jakauma tarkoittaa sitä, että urheilutoimit-
tajat sijoittivat Tähden ykköseksi tai jättivät 
hänet listauksissaan häntäsijoille.
Monet urheilun kärkitoimittajista tukivat 
Tähteä ja myös penkkiurheilijat olivat ra-
takelaajan valinnan kannalla. Miksi osa ur-
heilutoimittajista sitten jätti Tähden koko-
naan äänestyslistalta pois?
- äänestyksen sääntöjä ei tarvitse muut-
taa, mutta asenteissa on parantamisen 
varaa, kommentoi VAU:n toiminnanjohta-
ja Riikka Juntunen äänestystuloksen jäl-
keen.
- Monet urheilutoimittajat eivät välttämät-
tä tunne vammaisurheilua tai eivät ole 
koskaan tavanneet ketään vammaisurhei-
lijaa. Tuntematon asia on helppo laittaa si-
vuun ja toimia tuttujen ja turvallisten vaih-
toehtojen mukaisesti.

Porilainen Leo-Pekka Tähti valittiin 
odotetusti Vuoden vammaisurheili-
jaksi jo toista kertaa. Porilaisuus oli 
esillä myös Vuoden valmentajan -pal-
kintoa jaettaessa, sillä palkinnon sai 
Jere Forsbergin paralympiavoittoon 
valmentanut pitkän linjan jousiam-
muntavalmentaja Kyösti Laasonen.
Kilpailu-urallaan jousiammunnassa 
peräti 18 arvokisamitalia voittanut 
Laasonen siirtyi valmentajaksi syksyl-
lä vuonna 1988. Valmennuspuolella 
meriittejä sateli jo vuosien 1992 Bar-
celonan ja 1996 Atlantan paralympia-
laisista, jolloin Suomen paralympia-
joukkueella oli tuomisinaan yhteensä 
kaksi kultaa ja hopea. Sitten alkoi 16 
vuoden kuiva kausi, joka päättyi Lon-
toon paralympialaisiin.
- Kyllähän Lontoon menestys mais-
tuu erittäin hyvälle. Täytyy ottaa huo-
mioon, että taljajousessa vammais-
urheilijoiden taso on erittäin korkea. 
Maailman huiput sijoittuisivat vam-
mattomien sarjassa 30–40 parhaan 
joukkoon.
Laasonen käy yhä itsekin kilpailemas-
sa.
- Täytyyhän sitä omaksi ilokseen käy-
dä, mies naureskeli.
Vuoden urheiluteko -palkinto jaet-

tiin myös Vuoden joukkueena palki-
tulle miesten maalipallojoukkueelle, 
joka oli ehdolla Vuoden joukkueeksi 
myös Suomen Urheilugaalassa. Para-
lympiakultaa tuoneessa joukkuees-
sa pelasivat Ville Montonen, Erkki 
Miinala, Petri Posio, Toni Alenius, 
Tuomas Nousu sekä Jarno Mattila.

VAU:n vuoden 2012 
parhaat 

Vuoden vammaisurheilija 2012
Leo-Pekka Tähti, yleisurheilu

Vuoden joukkue 2012
Miesten maalipallojoukkue

Vuoden urheiluteko 2012
Jani Tissari, yleisurheilu
Asko Räsänen, monilajiurheilija
Miesten maalipallojoukkue

Vuoden nuori urheilija 2012
Jere Forsberg, jousiammunta

Vuoden valmentaja 2012
Kyösti Laasonen, jousiammunta

Vuoden toimija 2012
Kari Räsänen, maalipallo

Porilaisten marssi soi 
vammaisurheilijoiden  
palkitsemistilaisuudessa
TEKSTI JA KUVA: SAMPPA RAUTIO
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Huipulla

Kisareissut eri puolilla maailmaa ovat 
aina äärettömän hienoja kokemuksia 
– ja niin oli myös tällä kertaa. Toisella 
puolella maapalloa vietetty pariviik-
koinen oli kaikkea sitä mitä etukäteen 
uskallettiin odottaa – ja tällä kertaa 
paljon enemmänkin. Mistä kaikesta 
suomalaisurheilijoiden kisamatka sit-
ten oli tehty?
Se oli tehty neljän vuoden tinkimättö-
mästä työstä, valmentajien ja urheili-
joiden saumattomasta yhteistyöstä. 
Se oli tehty yhteisistä valmistautumis-
leireistä ja yhteishengen kohottami-
sesta.

TEKSTI: NINA JAKONEN
KUVAT: NINA JAKONEN, SOI PHOTO STREAM

Onnistumisen riemua
Kymmenennet kehitysvammaisten Special Olympics Talvimaailman-
kisat järjestettiin tammi-helmikuun vaihteessa Etelä-Korean Pye-
ongchangissa. Kisoissa koettiin jälleen kerran onnistumisen riemua 
päivästä toiseen ja kotiin tuomisinaan oli repullinen ikimuistoisia 
kokemuksia.

Se oli tehty hienoista avajaisista ja 
upeista kisapaikoista, suomalaisurhei-
lijoiden loistavista kilpailusuorituksis-
ta ja kauden parhaista esityksistä. Se 
oli tehty valmentajien ISOLLA sydä-
mellä tehdystä työstä ja äärettömän 
hienosta asenteesta.
Se oli tehty korealaisesta kulttuurista, 
ystävällisistä ihmisistä ja maukkaas-
ta ruoasta. Se oli tehty myös ikävästä 
vatsaflunssasta ja kuumeilusta. Mut-
ta se oli tehty myös rokkaavista päät-
täjäisistä, mukavasta kotimatkasta ja 
paluujuhlasta.
Ennen kaikkea kisareissu oli tehty 
koko joukkueen hienosta tiimihen-
gestä, kannustavista perheenjäsenis-
tä, tinkimättömästä yhteistyöstä ja… 
Mistäpä muustakaan kuin jokaisen 

korvissa edelleenkin soivasta kisojen 
hittibiisistä: Gangnam Style!

Salibandysta uusi laji 
Talvimaailmankisoihin?
Salibandy pääsi ensimmäistä kertaa 
mukaan Talvimaailmankisoihin, tällä 
kertaa näytöslajina. Kahdeksan jouk-
kuetta esitteli lajia ja taitojaan näytös-
tyyliin – heidän mukanaan myös Spe-
cial Olympics Finland -joukkue.
Kapteeni Janne Ahokainen kipparoi 
Suomen salibandyjoukkuetta.
– Tämän eteen tehtiin tiiviisti joukku-
eena töitä jo useamman vuoden ajan. 
Aivan loistavaa, että pääsimme Etelä-
Koreaan esittelemään näin hienoa la-
jia, kiteytti Ahokainen.
Jokaisen unelman takaa löytyy aina 
myös tekijä, niin myös salibandyssa. 
Kapteeni nostaa salibandyjoukkueesta 
yhden tärkeän henkilön – tällä kertaa 
kentän ulkopuolelta.
– Valmentajamme Harry Seidler on Alppihiihtäjä Sanna Sepponen.

Lumikenkäilijä Mika Miettinen (kesk.).
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tehnyt valtavan työn, että tämä kaikki 
oli mahdollista. Hän on aikoinaan ollut 
avaintekijä lajitoiminnan aloittamises-
sa Suomessa ja sitä kautta laji on mu-
kana myös Itä-Hakkilan kilpa ry:n laji-
valikoimassa. Ilman Harrya emme olisi 
voineet nauttia Talvimaailmankisojen 
uskomattomista hetkistä salibandyn 
parissa.
Tulevaisuudessa salibandy saadaan Tal-
vimaailmankisojen lajikirjoon mukaan 
viralliseksi lajiksi, kun lajia harrastetaan 
aktiivisesti vähintään 24 maassa.

Perhe matkassa mukana
Jokaisen urheilijan taustalta löytyy 
useimmiten vankka taustajoukko ja 
niin on myös hiihtäjä Ville Mäntysen 
kohdalla. Isä Jyrki ja äiti Mirja ovat teh-
neet ison työn poikansa hiihtouran 
eteen.
– Nyt tuntuu hirvittävän kivalta! Suo-
malaisurheilijoiden ja tietenkin Villen 
sairastuminen teki lisäjännitystä koko 
reissuun ja ehdimme jo miettiä, että 
onko kova työ mennyt aivan hukkaan. 
Onneksi Ville pääsi ladulle ja näyt-
ti osaamistaan – ja ennen kaikkea sitä 

tahtoa, jota sieltä sisältä löytyy, kertoi-
vat vanhemmat kilpailun jälkeen.
Yksi Special Olympics -toiminnan kul-
makivistä on laaja perhetoiminta. Etelä-
Korean Talvimaailmankisoihin matkusti 
myös Suomesta iso joukko urheilijoiden 
vanhempia ja sukulaisia kannustamaan 
omiaan ja myös jokaista muuta Special 
Olympics -urheilijaa.
– Kisat olivat mukavat kaikin puolin. Ki-
soissa oli todella paljon vuorovaikutusta 
muiden kanssa ja kyselimme päivittäin 
toistemme kuulumisia sekä lastemme 
kilpailuista, kertoi Mirja Hintikka.
– Maiden rajat häipyvät ja olimme kaikki 
yhtä suurta perhettä. Jokainen kannus-
ti tietenkin omiaan, mutta yhtälailla jo-
kainen tsemppasi ladun varrella jokaista 
kilpailijaa. Oli myös hienoa jakaa erilai-
sia asioita nimenomaan urheilusta kiin-
nostuneiden kanssa, kertoi puolestaan 
Jyrki Mäntynen.
Isä kehui myös poikansa seuraa Tampe-
reen Pyrintöä hienosta asenteesta ja rei-
lusta urheiluhengestä.
– Ilman seuraa emme olisi olleet Talvi-
maailmankisoissa. Ville on päässyt Tam-
pereen Pyrinnön Hopeasompa-harjoi-
tusryhmään mukaan, ja se on tuonut 
mukanaan lajinomaista ja systemaattis-
ta harjoittelua. Ja kun Villen avustajana 
on vielä ex-hiihtäjä Kirsti Ilomäki, niin 
harjoituspuitteet ovat aivan loistavat, 
kertoivat tyytyväiset vanhemmat.

Vapaaehtoistyön voitto
Jokaisen suomalaislajin taustalla hää-
räsi pyyteetön ja arvokas valmentajien 
vapaaehtoisjoukko. Näin oli myös hiih-
tojoukkueessa, jonka peräsimessä aher-
si kolmihenkinen valmentaja- ja huolto-
joukkue. Yksi heistä oli Marko Suhonen.
Päivät olivat Etelä-Koreassa pitkiä, mut-
ta antoisia. Hiihtojoukkueen peräsimes-
sä toimiva kolmikko pyöritti koko rulet-
tia: suksi- ja ruokahuoltoa, suunnitteli 
harjoitus- ja kuljetusaikataulut, kannusti 

starttiviivalla ja ladun varrella sekä tie-
tenkin piti huolta koko hiihtoporukas-
ta.
– Kisojen aikaiset sairastelut toivat 
oman mausteensa kokonaisuuteen, 
mutta hienosti pärjättiin. Sitkeitä sis-
sejä olivat jokainen, kun eivät sairaste-
luista huolimatta heittäneet pyyhettä 
kehään, kehui Suhonen.
Hiihtostadionilla oli vilskettä päiväs-
tä toiseen ja jokainen kisoihin osallis-
tunut hiihtäjä pääsi tekemään hienoja 
suorituksia upeisiin puitteisiin.
– Special Olympics Talvimaailmanki-
soissa huokui jälleen hieno ja aito Spe-
cial Olympics -henki. Se elää koko ajan 
vahvasti mukana kisoista toiseen.
– Maailmankisoissa mennään aina 
sporttipää edellä, mutta yhteenkuulu-
vuus ja jokaisen kannustaminen ovat 
näissä kisoissa avainasemassa, kertoi 
Suhonen, joka oli Talvimaailmankisois-
sa jo kolmatta kertaa.

Hyvillä mielin kotiin
Special Olympics Finland -joukkueen 
joukkueenjohtaja Hannele Pöysti ke-

Hiihtovalmentaja Kimmo Aalto.

Hiihtäjä Ville Mäntynen.
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InfoSpecial Olympics pähkinänkuoressa
Special Olympics Finland on osa kan-
sainvälistä Special Olympics -järjestöä, 
joka organisoi ympärivuotista urheilu-
toimintaa kehitysvammaisille henkilöil-
le. Suomessa toiminnasta vastaa Suo-
men Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry, jonka yhteydessä Special Olympics 
Finland toimii.
Special Olympics on osa olympiaper-
hettä, mutta silti eri asia kuin olym-
pialaiset tai paralympialaiset. Special 
Olympics on oma järjestönsä ja Spe-
cial Olympics Maailmankisat oma kil-
pailunsa. Etelä-Korean kisojen yhtey-
dessä ei siis puhuttu olympialaisista, 
kehitysvammaisten olympialaisista tai 

paralympialaisista. Kyseessä oli Special 
Olympics Talvimaailmankisat. 
Special Olympics -kisojen kilpailujär-
jestelmä on ainutlaatuinen. Kaikissa la-
jeissa järjestetään ensin tasoluokittelut, 
joissa urheilijat jaetaan omien kykyjen-
sä mukaisiin divisiooniin. Tällä varmis-
tetaan, että jokainen urheilija saa reilun 
mahdollisuuden kisailla mitaleista.
Seuraavat Special Olympics Kesämaa-
ilmankisat järjestetään 24.7.–2.8.2015 
Los Angelesissa, Yhdysvalloissa. Talvi-
maailmankisat ovat vuorossa jälleen 
neljän vuoden kuluttua 2017 ja silloin 
kilpaillaan Itävallassa, Grazin ja Schlad-
mingin kaupungeissa.

huu joukkuetta vuolaasti ja antaa kii-
tosta myös valmentajille.
– Neljän vuoden työ saatiin päätök-
seen Etelä-Korean kisoissa. Olen ylpeä 
siitä minkälaisia suorituksia kisoissa 
saatiin aikaan.
– Vaikka vatsaflunssa ja kuumeilu vai-
vasivat lähes koko joukkuetta kisojen 
aikana, ei joukkueen huumori ja kisa-
fiilis päässyt missään vaiheessa lopah-
tamaan. Sairasteluista huolimatta vain 
yksi urheilija jäi ilman kisastarttia, ker-
toi Pöysti.
Special Olympics Finland -joukkue oli 
kaikkien aikojen suurin Talvimaailman-
kisoissa. Kansallinen toiminta on sel-
västi lisääntynyt ja sitä kautta Etelä-
Korean kisoihinkin saatiin iso joukkue 
mukaan.
– Etelä-Korean Talvimaailmankisat oli-
vat alkukangertelujen jälkeen hyvin 
järjestetyt. Suorituspaikat olivat lähel-
lä toisiaan, joten kuljetuksiin ei mennyt 
paljoakaan aikaa. Yhteenvetona voisi 
kisajärjestelyistä sanoa, että ne olivat 
erittäin urheilijaystävälliset, kommentoi 
joukkueenjohtaja.

Kehitysvammaisille urheilijoille suun-
natut Etelä-Korean Talvimaailmanki-
sat kokosi paikan päälle noin 2 300 
urheilijaa yli 100 eri maasta. Suoma-
laisurheilijoita kisoissa oli kaikkiaan 
30 ja he kilpailivat kuudessa eri lajissa: 

alppihiihdossa, lumilautailussa, taito-
luistelussa, lumikenkäilyssä, maasto-
hiihdossa ja näytöslajina olleessa sali-
bandyssa. Suomalaisten edustamien 
lajien lisäksi kisoissa oli lajivalikoimas-
sa myös pikaluistelu ja floor hockey.



 Lyhyesti

Vammaisuinnin valmennuspäällikkö 
Kati Kauhanen on nimetty Kansainvä-
lisen Paralympiakomitean uintijaoksen 
valmentajatyöryhmään. Seitsenhenki-
sen työryhmän muut jäsenet tulevat 
Kanadasta, Isosta-Britanniasta, Saksasta, 
Italiasta, Alankomaista ja Venäjältä.
Työryhmä toimii uinnin teknisen komite-
an tukena valmennukseen, valmentaja-
koulutukseen ja kilpailusääntöihin liitty-
vissä asioissa.
– Onhan se hieno kunnia, että pienestä, 
ei niin nimekkäästä uintimaasta tulee va-
lituksi tällaiseen, Kauhanen toteaa.

Veikko Jantuselle Pro Urheilu -tunnustus
Hiihtäjä Veikko Jantunen on saanut 20 
000 euron suuruisen Pro Urheilu -tun-
nustuksen.
Jantunen on moninkertainen paralym-
pia- ja MM-mitalisti: vuosina 1980–1986 
hän voitti viisi hiihdon paralympiakul-
taa ja yhden pronssimitalin. Maailman-
mestaruuskilpailuista hän toi kotiin kak-
si maailmanmestaruutta, viisi hopeaa ja 
yhden pronssimitalin. Jantunen hiihti 5, 
10 ja 15 kilometrin matkoja sekä viesti-
joukkueissa että yksilösuorituksina.
Tunnustus tuli Jantuselle yllätyksenä.
– Kyllähän tämä lämmittää. Jos tätä ei 

olisi tullut nyt, ei olisi tullut koskaan, Jan-
tunen arvelee.
Lomamatkalle hän ei aio palkinnon kun-
niaksi lähteä, mutta lähipiiri saa kakku-
kahvit.
Pro Urheilu-tunnustukset myönnettiin 
13 urheilijalle tunnustuksena merkittä-
västä urheilu-urasta tai huomattavasta 
urheilusaavutuksesta. Tunnustuspalkin-
not jakoi kulttuuri- ja urheiluministeri 
Paavo Arhinmäki Säätytalolla Helsin-
gissä. Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi 
Pro Urheilu -tunnustukset nyt 13:nnen 
kerran.

Kati Kauhanen 
Kansainvälisen 
Paralympiakomitean 
valmentajatyöryhmään

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpe-
lastusliitto järjestää Erityisuinnin tek-
niikkakurssin lasten ja nuorten Lois-
kutellen-uintileirin yhteydessä 9.–12. 
kesäkuuta 2013 Kuortaneen Urheilu-
opistolla.
Kurssi on suunnattu uimaopettajille, 
erityisuimaopettajille, uintivalmen-
tajille ja muille erityisuinnin parissa 
toimiville. Kurssilla perehdytään eri 
tavoin vammaisten uimareiden uin-
titekniikan ohjaukseen niin teorias-
sa kuin käytännössä. Kurssilaisilta ei 

odoteta aiempaa kokemusta uinti-
tekniikan soveltamisesta vammaisil-
le uimareille. Kurssin kesto on noin 20 
tuntia.
Osallistumismaksu on 210 euroa 
(sis. opetuksen ja materiaalin). Oma-
kustanteinen majoitus/ruokailumah-
dollisuus on varattu Kuortaneen Ur-
heiluopistolta.
Ilmoittautumiset 3.5. mennessä ja 
lisätiedot: Suomen Uimaopetus- ja 
Hengenpelastusliitto ry., puh. (09) 
343 6560, www.suh.fi.

Erityisuinnin tekniikkakurssi 
uimaopettajille ja valmentajille
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Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry sekä valta-
kunnallisesti toimiva ammatillinen erityisoppilaitos Am-
mattiopisto Luovi ovat sopineet monivuotisesta yhteis-
työstä. Tavoitteena on viedä monipuolista ja laaja-alaista 
vammaisurheilua eteenpäin yhteisvoimin ja yhteisin aja-
tuksin.
Ammattiopisto Luovi on mukana VAU:n tapahtumissa ja 
luovuttaa vuosittain viisi Luovi-stipendiä innostuneille 
nuorille urheilijoille. Luovi-stipendit (1 000 euroa) luovu-
tettiin kolmatta kertaa vammaisurheilun Junior Games 
-kisojen yhteydessä Jyväskylässä.
Stipendin saivat Artturi Verho, Turku (voimanosto), 
Juho Lappalainen, Palokka (jalkapallo), Elisa Monto-
nen, Mikkeli (yleisurheilu), Carlo Kupila, Humppila (hiih-
to, yleisurheilu) ja Eetu Kallio, Turku (uinti).

Luovi-stipendit viidelle nuorelle vammaisurheilijalle
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VAU:n viisi teesiä lajiliitto-
yhteistyön kehittämiseen

TEKSTI: HANNELE PÖYSTI, AIJA SAARI
KUVA: NINA JAKONEN

VAU on tehnyt pitkäjänteistä työtä yhdessä Suomen 
Paralympiakomitean kanssa lajien integroimiseksi 
osaksi lajiliittojen toimintaa. Kansainvälisesti osa la-
jeista on ollut jo pitkään kansainvälisen lajiliiton alai-
suudessa, ja samaa toimintamallia halutaan myös 
kansallisesti.

Huipulla

Suomessa vammaisurheilulajeista osa 
on siirtynyt jo kokonaan lajiliiton alle. 
Osassa vain huippu-urheilu on lajiliiton 
alla. VAU:n tavoitteena on edistää laji-
en kokonaisvaltaista integraatiota.

rätuolicurling, pyörätuolitennis, pyörä-
tuolikoripallo, pöytätennis, ratsastus, 
uinti ja yleisurheilu. VAU vastaa toistai-
seksi istumalentopallosta, kelkkajää-
kiekosta ja cp-jalkapallosta.

2. VAU tukee integraatiota
Monissa lajeissa, lajiliitoissa ja niiden 
jäsenseuroissa on jo pitkät perinteet 
kaikille avoimen toiminnan järjestä-
misessä. Uusimpina lajeina toiminnan 
siirtyminen lajiliiton alle on tapahtunut 
sulkapallossa, melonnassa ja soudussa. 
Vahvaa työtä tehdään myös Suomen 
Palloliitossa, Suomen Salibandyliitos-
sa ja Suomen Voimisteluliitossa, unoh-
tamatta muita lajeja kuten esimerkiksi 
suunnistusta ja taitoluistelua.

3. VAU vastaa urheilijan polun alku-
päästä
VAU vahvistaa tulevaisuudessa rooli-
aan vammaisurheilussa urheilijan po-
lun alkupäässä. Tavoitteena on luoda 
lajeille yhteinen toimintamalli, jolla 
taataan vammaisurheilijoille myös tu-
levaisuudessa matalan kynnyksen 
pääsy lajitoimintaan. Mallissa huomi-
oidaan myös myöhemmällä iällä vam-
mautuneiden mukaantulo.

4. VAU toimii vammaisurheilulajien 
lajiliittona
VAU tulee vastaamaan jatkossa kaikki-
en niiden lajien toiminnasta, joissa se 
toimii lajiliittona. Näitä ovat esimerkik-
si maalipallo, pyörätuolirugby, sokko-
pingis ja boccia. VAU:n vastuulla ovat 
myös Special Olympics -toiminta ja 
elinsiirron saaneiden toiminnan orga-
nisoiminen.

5. Yhteistyö on menestyksen 
edellytys
Toiminnan kehittäminen vaatii myös 
tulevaisuudessa vahvaa yhteistyötä ja 
työnjakoa VAU:n ja lajiliittojen kesken. 
Huippu-urheilun muutoksen tuoma 
akatemiaohjelma tarjoaa lisämahdolli-
suuksia yksittäisten urheilijoiden ja la-
jien päivittäisvalmennukseen. Yhdessä 
olemme vahvempia.

1. Paralympialajien siirtyminen laji-
liittoihin jatkuu
Paralympialajeista lajiliiton alla ovat 
alppihiihto, ammunta, hiihto, jousiam-
munta, judo, purjehdus, pyöräily, pyö-
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TEKSTI: HEIdI LEHIKOINEN
KUVA: PANU KOSKI

Suomen Paralympiakomitea sai Tiina Kivisaares-
ta pääsihteerin, joka luottaa yhteistyön voimaan 
ja haluaa olla mukana myös ruohonjuuritason 
työssä. Joulukuun alussa aloittaneella Kivisaarel-
la on ollut pestiinsä vauhdikas startti.

Paralympiakomitean 
uusi pääsihteeri luottaa 
yhteistyön voimaan

Kivisaari siirtyi tehtävään Kehitysvam-
maliitto ry:n yhteiskuntavastuupäälli-
kön työstä. Haaste oli kiinnostava, sil-
lä hän kokee pääsihteerinä pääsevänsä 
yhdistämään työurallaan ja sydäntään 
lähellä olevia asioita: huippu-urheilua, 
vammaisjärjestökentällä toimimista, 
yhteiskunnallisia asioita ja viestintää. 
– Lisäksi suomalainen liikunta- ja ur-
heilukenttä on juuri nyt erittäin mie-
lenkiintoisessa vaiheessa, hyvässä hy-
pessä menossa vahvasti eteenpäin. 
Mahdollisuudet ovat huikeat. Kuu-
kauden töissä olon jälkeen olen edel-
leen ihan innoissani, Kivisaari sanoo. 
Pehmeää laskua tuoreella pääsihteeril-
lä ei ole ollut, sillä monenlaisia asioita 
on ollut heti hoidettavana ja edistet-

tävänä. Itse hän haluaa tehdä 
paljon myös ruohonjuurita-
son työtä. Siksi hän tulee ole-
maan mukana toukokuus-
sa järjestettävän Fortum 
Para School dayn muuta-

milla kiertuepaikkakun-
nilla. Laajemmin hänen 

tavoitteensa liittyvät 
yhdessä tekemiseen. 
– Aiemminkaan mi-
tään ei ole tehty huo-
nosti tai väärin, vaan 
olen päässyt nyt 
jatkamaan hyvää 
työtä. Toivon, että 
luomme jotain uut-

ta yhdessä. Juuri yh-
dessä tekemisen kult-

tuuri on sellainen, mitä haluan tuoda 
vammaishuippu-urheiluun nykyistä 
enemmän. Haluan hallituksen vahvas-
ti mukaan, samoin lajiliitot, seurat ja 
urheilun yleisön. Asiat tapahtuvat ja 
menevät eteenpäin vain yhteistyöllä. 
Haluan kannustaa kaikkia olemaan Pa-
ralympiakomiteaan yhteydessä ja tule-
maan mukaan tekemään suomalaista 
urheilua ja vammaisurheilua, Kivisaari 
sanoo.

Maalipallon MM-kilpailut 
ovat huikea mahdollisuus
Kivisaari kuvailee Paralympiakomitean 
saaneen hänestä innostuneen ja yh-
teistyöhaluisen pääsihteerin. Hän toi-
voo tuovansa uusia ideoita ja draivia 

niin, että ideoista tulee tekoja. Vam-
maishuippu-urheilun tulevaisuuden 
Kivisaari näkee vahvana ja valoisana. 
Lontoon menestys ja vammaisurheilun 
noste on osattava hyödyntää ja asioista 
viestittävä eteenpäin – vammaisurheilu 
on saatava näkymään seuratasolla asti. 
– Urheilumaailma on muutoksessa. 
Meillä on erittäin hienoja vammaisur-
heilulajeja, joita on myös hienoa tuo-
da esille. Haluan, että ihmiset pääse-
vät tutustumaan lajeihin ja pystymme 
tekemään niitä tunnetuksi. Maalipal-
lon MM-kilpailut Espoossa 2014 ovat 
vammaisurheilulle huikea mahdol-
lisuus, joka on osattava hyödyntää. 
Kuten monissa urheilujärjestöissä, 
myös Paralympiakomiteassa suurim-
mat haasteet liittyvät talouteen. Urhei-
lullisina haasteina lähitulevaisuudessa 
häämöttävät Sotsin paralympialaiset, 
jonne on vielä reilu vuosi aikaa.
– Sotsiin on yllättävän lyhyt aika, Kivi-
saari muistuttaa.
Työssään Kivisaarella on selkeät tavoit-
teet.
– Tavoitteena on, että Paralympiako-
mitea on hyvä ja haluttava yhteistyö-
kumppani. Haluamme viestittää sitä, 
että haluamme tehdä yhteistyötä niin 
Valon, VAU:n, lajiliittojen kuin kaikkien 
muidenkin tahojen kanssa. Tavoittee-
na on myös saada yhdessä Olympiako-
mitean kanssa hyvin alkanut yhteistyö 
vakiintumaan ja yhteinen huippu-ur-
heiluyksikkömme toimimaan täysipai-
noisesti, Kivisaari sanoo.
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PAJULAHTI
GAMESGAMES

18.–20.1.2013

Huipulla TEKSTI JA KUVAT : SAMPPA RAUTIO

Naisten sarjassa Suomi nappasi Hanna 
Vilmin ja Jaana Pesarin kaksoisvoiton 
lisäksi Heidi Tornin neljännen sijan. Mie-
hissä voiton pokkasi Juha Oikarainen. 
Turnauksessa jokaisen ottelunsa voit-
tanut Juha Oikarainen hävisi finaalissa 
Ruotsin Claudio Quitralille vain ottelun 
ensimmäisen erän ja mutta käänsi sen 
jälkeen ottelun edukseen voittamalla 
kolme seuraavaa erää.
– Olisin halunnut voittaa puhtaalla pelil-
lä, mutta nyt on kyllä mahtava fiilis, Oika-
rainen ilakoi.
Naisissa Suomen kaksoisvoitto varmistui, 
kun Jaana Pesari yllätti välierissä maail-
manlistan ykköspelaajan, Saksan Antje 

VAU järjesti kolmannen 
kerran Pajulahti Games 
-kilpailutapahtuman tam-
mikuun puolivälin jälkeen 
Nastolassa. Suomalais-
osaaminen oli huipussaan 
niin naisten kuin miesten 
sokkopingisturnauksissa. 

Samorayn. Finaalissa vastaan tuli hallit-
seva Euroopan mestari Hanna Vilmi, joka 
oli Pesarille toistaiseksi liian kova vastus.
 – Olen ennenkin pelannut Jaanaa vas-
taan ja tiesin, että tulossa on kova peli. 
Jaana tuli kovaa päälle ja välillä ehti jo 
usko loppua, Vilmi summasi.
Turnauksen ennakkosuosikkiasemas-
taan Vilmi ei kantanut missään vaiheessa 
ylimääräisiä paineita.
– Tässä on jo niin kauan kuljettu samalla 
porukalla ja pelattu samoja pelaajia vas-
taan, että on oppinut tuntemaan heidät 
hyvin. On erittäin mukavaa tulla ja jutel-
la heidän kanssaan. Mutta taas toisaalta, 
olen ollut jo niin kauan mukana mitali-
peleissä, että olisi se outoa jäädä niiden 
ulkopuolelle. 
2000-luvun taitteessa lajin pariin pääty-

Suomalaispelaajat loistivat 
Pajulahti Games -kilpailu-
tapahtuman sokkopingisturnauksessa

Hanna Vilmi.

Naisten maalipallojoukkueen uusi päävalmentaja Heikki Juvonen (toinen vas.) sai tuli-
kasteensa Pajulahti Games -kilpailutapahtumassa.



neen Vilmin harrastusaikana sokkopin-
giksen taso Suomessa on noussut.
– Etenkin lapsia ja nuoria on saatu mu-
kaan. Olen ollut itsekin vetämässä lapsille 
sokkopingiskokeilupäiviä ja -leirejä. Suo-
messa on myös järjestetty entistä enem-
män kilpailuja, mutta etenkin nuorten 
kilpailuja pitäisi saada vielä lisää. 

Maalipallomiehet palkinto-
sijojen ulkopuolelle 
Miesten maalipalloturnauksessa voi-
ton vei Liettua kukistaessaan finaalissa 
Ruotsin maalein 9–7. Suomi joutui kah-
della joukkueellaan tyytymään sijoihin 
neljä ja viisi.
– Jos olisimme pärjänneet tässä turna-
uksessa, ei meillä olisi edes syytä har-
joitella, naurahti Suomen miesten maa-
lipallojoukkueen päävalmentaja Timo 
Laitinen Suomen kakkosjoukkueen 
Tšekille hävityn pronssiottelun jälkeen.
– Lontoon jälkeen emme ole juurikaan 
harjoitelleet. Täytyy myös muistaa, että 
finaaliin menneet Liettua ja Ruotsi ovat 
aloittaneet treenikautensa jo tovi sitten.
Kakkosvalmentaja Kevin Collet ei mis-
sään nimessä ole huolissaan, vaikka me-
nestys turnauksessa jäi uupumaan.
– Tässä turnauksessa tärkeintä oli uusien 
pelaajien peluuttaminen ja pelirutiinin 
saaminen.

Suomen naisten maalipallojoukkue esiin-
tyi turnauksessa alavireisesti. Etenkin ot-
teluiden alut olivat joukkueelle yhtä tus-
kaa. Pelissä viidennestä sijasta vastustaja 
Israel rokotti tilanteeksi 3–0 ensimmäisen 
kahden minuutin aikana. Lopulta Israel 
vei voiton maalein 5-2.
– Muuten pysyttiin kyllä hyvin mukana. 
Meidän on pakko jo treeneissä keskittyä 
satsaamaan juuri otteluiden alkuun, tuo-
re päävalmentaja Heikki Juvonen sätti 
joukkuetta.
– Onneksi minä ja tytöt tiedetään, mitä 
täytyy tehdä. Mutta se vaatii töitä, töitä 
ja töitä. Meillä on kuitenkin valmius pe-
lata paljon paremmin. Joukkue tarvitsee 
myös enemmän vastuunkantajia, jatkoi 
Juvonen.

Naisten istumalentopallo-
joukkue rakennusvaiheessa
2000-luvulla arvokilpailuissa menestyk-
sekkäästi esiintyneen Suomen naisten 
istumalentopallojoukkueen pelitaidot ei-
vät riittäneet turnausvoittoon. Finaalissa 
Venäjän ykkösjoukkuetta vastaan Suomi 
jäi aseettomaksi ja hävisi ottelun selvästi 
3–0.
– Joukkueeltamme puuttuu vielä isojen 
maiden kaatamiseen vaadittava rutiini, 
totesi joukkueen päävalmentaja Timo 
Väre.

Suomen joukkue tarvitseekin Väreen 
mukaan varmempaa perustyöntekoa 
sekä rentoutta.
– Tiedän, mihin tytöt pystyvät. Meillä on 
joukkueessa nuoria pelaajia, joista tulee 
vielä johtotähtiä.

Yleisurheilussa hallimaail-
manennätys, voimanostos-
sa uudet SE-lukemat
Pajulahti Games -kilpailutapahtuman yh-
teydessä järjestetyn vammaisyleisurhei-
lun SM-kilpailujen kovimmasta suorituk-
sesta vastasi T56-luokan kuulantyöntäjä 
Aleksi Kirjonen. Kirjosen omaa ulkora-
tojen ennätystä sivuava tulos 12,56 on 
samalla uusi maailman halliennätys.
T34-luokan sadan metrin ratakelaukses-
sa paranneltiin puolestaan SE-lukemia, 
kun uuteen luokkaan luokiteltu Henry 
Manni kelasi matkan aikaan 17,32. Elisa 
Montonen ja Ronja Oja rikkoivat kolme 
näkövammaisten naisten (luokka 11) hal-
liennätystä. Oja juoksi 60 metriä 9,21 ja 
Montonen 200 metriä 33,66 sekä hyppä-
si pituutta neljä metriä.
Voimanostossa 90 kilon sarjassa Janne 
Piipponen oli iskussa ja nosti sarjassaan 
uudet SE-lukemat 183 kiloa.

Kaikki tulokset: www.pajulahtigames.fi.
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Sporttiklubi TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA
KUVA: RIIKKA HOKKANEN

Heikki Juvonen 
- pelikentältä valmentajaksi 

Juvosen tie maalipallokentälle alkoi 
Jyväskylässä vuonna 2001 nuorukai-
sen aloittaessa työt kahden pojan kou-
lunkäyntiavustajana näkövammais-
ten koululla. Työt ja huvit sekoittuvat 
nopeasti Juvosen opastamien poikien 
maalipallohuuman tarttuessa avusta-
jaan. 
– Aloitin maalipallon ihan kylmintään, 
naisten maajoukkueen valmentajana 
vuoden alussa aloittanut Juvonen ker-
too.
Juvonen laskee olleensa mukana 
maalipallokuvioissa noin seitsemän 
vuotta. Maalipallo on yksi VAU:n Tree-
ni-hankkeen lajeista ja Juvonen hank-
keen maalipallovastaava. Hän kantaa 
vastuun toiminnasta, tapahtumista ja 
oman lajinsa kasvusta ja hankkeen tuki 
vuorostaan avustaa lajin yleisessä kehi-
tyksessä ja ylläpidossa. Tulevia suunni-
telmia katsoessa muistuttaa Juvonen 
tavoitteiden asettelun vaativan pitkä-
jänteisyyttä. 
– Hyvä valmentaja osaa iloita pienistä-
kin askeleista, Juvonen huomauttaa.
– Jokainen eteenpäin vievä harjoitus, 
toimi tai treeni on arjen pieni sankari-
teko.

Luovuus, kekseliäisyys ja 
intohimo
Maalipallon löytymisen jälkeen taakse 
ei ole katsottu. Pallopelitaustan omaa-
va Juvonen siirtyi maalipallokentältä 
valmentajan kenkiin muutaman tree-
nivuoden jälkeen. Kokemus valmenta-
misesta on tullut tekemällä. Omistau-
tuminen ja kärsivällisyys ovat Juvosen 

Heikki Juvonen eksyi 
maalipallopolulle onnek-
kaiden sattumusten seu-
rauksena. Sattumat va-
kiintuivat harrastukseksi 
ja palloilijasta kehittyi 
ajan kuluessa maalipallon 
päätreenari - oman lajin-
sa osaaja ja kehittäjä. 

mukaan hyvän valmentajan ominai-
suuksia, mutta tärkeimpiä lisiä ovat 
kuitenkin kekseliäisyys, luovuus ja in-
tohimo.
– Suurin haaste valmentajana on pitää 
treenit niin, että jokainen pelaaja saa 
eniten irti harjoituksista, Juvonen ker-
too.
Vaikka maalipallo on joukkuelaji, on 
valmentajan vastuulla toimivan tii-
min rakentaminen yksilöllisten pelaa-
jien vahvuuksista. Harjoituksissa pi-
tää olla aikaa palautteen antamiselle 
ja pelaajien huomioimiselle. Kiire jää 
luonnostaan salin ulkopuolelle työ- ja 
treenirauhan löytyessä kentältä oman 
joukkueen parista.

Pienistä ponnistuksista 
sankaritekoihin
– Vammaisurheilun sankarit… Juvo-
nen pohtii.
– Niillä on silmissä sellainen palo.
Intohimo toi Juvosen urheilupolul-
le ja se on pitänyt kurssin vakaana 
kausi toisensa jälkeen. Pienistä aske-
leista alkanut joukkueharrastus on 
kasvattanut satoaan hitaasti, mutta 
varmasti. Tärkeintä onkin harrastaja-

verkoston levittäminen ja, esimerkik-
si Lontoon paralympialaisista, saadun 
suosion ja huomion ylläpitäminen. Ju-
vonen myöntää tämän vaativan pal-
jon: työtä on tehtävä nöyrästi ja esillä 
on oltava. Juvosen uusi tehtävä nais-
ten maajoukkueen peräsimessä ero-
aa entisestä kilpailun kasvattaessa 
merkitystään osana urheilua. Juvonen 
kommentoi kehityksen seuraavaan 
luonnollista kaarta, vaikka muutos tun-
tuu myös haikealta.
– Olen nuorten kanssani omillani, mut-
ta lähden hyvillä mielin kohti uusia 
haasteita.
Suorituskeskeisyyden leimaavasta ur-
heilukulttuurista huolimatta toteaa Ju-
vonen valmentajan roolin olevan muu-
takin kuin pelkkää urheilua.
– Valmentajan työ ei pääty kentälle, sil-
lä urheilijoista on välitettävä ihmisinä 
pelinumeroiden sijaan. Urheilijoiden 
kehittyessä harjoitusten kautta kehit-
tyy valmentaja joukkueensa vuorovai-
kutuksesta. Palaute rakentaa joukku-
een molempia osapuolia. Urheilijan ja 
valmentajan opintie kulkevat rinta rin-
nan ja yhdessä suuretkin sankariteot 
ovat mahdollisia.
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Suomen Koripalloliitto järjestää Camp 
Finland 2013 -pyörätuolikoripalloleirin 
6.–9. kesäkuuta 2013 Lohjalla, Kisakal-
lion Urheiluopistolla. Leiri on suunnattu 
aloitteleville tai keskitason pyörätuoli-
koripalloilijoille. Leirin päävalmentajana 
toimii maailmankuulu pyörätuolikori-
pallovalmentaja Mike Frogley, jolla on 
23 vuoden valmentajakokemus Illinois’n 
yliopiston miesten pyörätuolikoripallo-
joukkueen ja Kanadan miesten maajouk-
kueen luotsina.
Apuvalmentajina toimivat Illinois’n yli-
opiston naisten pyörätuolikoripallojouk-
kueen päävalmentaja ja entinen Yhdys-
valtain maajoukkuepelaaja Stephanie 
Wheeler, Kanadan maajoukkuepelaaja 
ja Euroopan parhaan seurajoukkueen 
RSV Lahn-dillin entinen kapteeni Joey 
Johnson sekä entinen RSV Lahn-dillin 
pienipisteinen suomalaispelaaja Mina 
Mojtahedi.
Leirin yhteydessä järjestetään pyörätuo-
likoripallon valmentajaklinikka, joka on 
suunnattu koripallon ja pyörätuolikori-

pallon valmentajille sekä koripallon pe-
laajille, joilla on kiinnostusta pyörätuoli-
koripallon valmentamiseen.
Leirin hinta: 300 euroa, nopean ilmoit-
tautujan etu 225 euroa, jos ilmoittautuu 
ennen 28.2. Hintaan sisältyy 3 harjoitus-
vuoroa/päivä, 3 vrk majoitus täyshoidol-
la, leiri-t-paita ja pelipaita.
Valmentajaklinikan hinta: 450 euroa, 

nopean ilmoittautujan etu 400 euroa, jos 
ilmoittautuu ennen 28.2. Hintaan sisältyy 
4 luentoa/päivä, 3 harjoitusvuoron seu-
rantaa/päivä, 3 vrk majoitus täyshoidolla 
(tarvittaessa myös keskiviikkoyö) ja leirin 
t-paita.
Ilmoittautumiset leirille ja valmentaja-
klinikkaan 16.4. mennessä ja lisätiedot: 
www.basket.fi/campfinland/leiri

Perinteinen Loiskutellen uintileiri järjes-
tetään 9.–13. kesäkuuta Kuortaneen 
urheiluopistolla, joka tarjoaa loistavat 
liikunnalliset puitteet uintileireille. Leiril-
lä uidaan ja kehitetään uimataitoja kaksi 
kertaa päivässä kokeneiden uinninopet-
tajien johdolla. Tarjolla on myös muuta 
mukavaa liikunnallista ajanvietettä. Lei-
riläiset majoittuvat Kuortaneen urhei-
luopiston tiloissa, kahden hengen es-
teettömissä huoneissa. Leirin ruokailut 
tapahtuvat seisovasta pöydästä. Leirin 
yhteydessä järjestetään Suomen Uima-
opetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) 
erityisuinnin tekniikkakurssi.
Leiri on tarkoitettu Sinulle, 
- joka olet n. 9-20 -vuotias liikunta-, 
näkö- tai kehitysvammainen tai elinsiir-
ron saanut nuori 
- joka osaat uida itsenäisesti, ilman uin-
nin apuvälineitä ja avustajaa altaassa 
tai altaan reunalla, vähintään 50 metriä.

- joka haluat oppia uinnintekniikkaa tai 
parantaa sitä.
Leirin hinta on 380 euroa sisältää ma-
joituksen, ruokailut, opetuksen, ohja-
uksen, avustamisen, leirivakuutuksen 
ja oheisohjelman. 
Huom! Leirillä uidaan 2x2h päivässä + 
muut liikunnalliset aktiviteetit, joten 
on tärkeää, että leiriläiset pystyvät tä-
hän fyysisesti.
Ilmoittautumiset 6.5. mennessä. Il-
moittautumiset tulee tehdä ilmoittau-
tumislomakkeella osoitteessa www.
vammaisurheilu.fi. Ilmoittautuessa on 
kerrottava seuraavat asiat: leiriläisen 
nimi, henkilötunnus (vakuutusta var-
ten), osoite, huoltajan puhelinnumero 
ja sähköposti, kuvaus vammasta, mah-
dollinen apuvälineen käyttö päivittäi-
sissä toiminnoissa ja miten vamma/
pitkäaikaissairaus näkyy liikkumisessa, 
avustuksen tarve, uimataito, mahdolli-

nen erityisruokavalio, lupaus valo-/vi-
deokuvaamiseen ja muut sellaiset sei-
kat, jotka leirin vastuuvetäjän on hyvä 
tietää esim. toimintakyky, avustustar-
ve, lääkitys jne.
Leirille valitaan 20 leiriläistä. Leiriläiset 
valitaan hakemusten perusteella. Vali-
tuille leiriläiselle lähetetään kutsu lei-
rille viimeistään 20.5 mennessä. Kutsun 
mukana leiriläiset saavat myös mak-
suohjeet, alustavaa tietoa leiristä sekä 
matkustusvinkit.
Lisätiedot: leirin vastuuohjaaja, Sep-
po Loiske, puh. 040 755 6484 (tieduste-
lut iltaisin ja viikonloppuisin), s.loiske@
hotmail.com.
Yhteistyössä: Suomen Vammaisur-
heilu ja -liikunta VAU ry, Suomen Para-
lympiakomitea, Suomen Uimaliitto ja 
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelas-
tusliitto SUH ry.

Sukellus parempaan uintitaitoon? Tule 
Loiskutellen-uintileirille Kuortaneelle!

Camp Finland 2013 pyörätuolikori-
palloleiri Kisakalliossa 6.–9.6.
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MINNA LEINONEN
laji: ampumaurheilu 
(ilma- ja pienoiskivääri)
syntymäaika: 18.08.1981
asuinpaikka: Jyväskylä
luokitus: SH2 (jousituelta 
ampuva luokka)
valmentaja: Veijo Sivula
seura: Keski-Suomen Ampujat
 
Saavutukset:
Paralympiakulta, ilmakivääri
EM-kulta, ilmakivääri
EM-hopea, ilmakivääri
3 x PM-kulta, ilmakivääri
3 x PM-kulta, pienoiskivääri

JULISTEEN KUVAT: NINA JAKONEN, MAIJU TORVINEN
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Kehittämispäällikkö Pirjo 
Huovinen on raivannut 
tietä erityisliikunnalle Jy-
väskylässä.
– Vähän haikealta tuntuu, 
sanoo Huovinen. 
Jyväskylän kaupun-
gin liikuntapalveluissa 
ohjatusta liikunnas-
ta vastaava 
kehittämis-
päällikkö jää 
ensi kesänä 
eläkkeelle. 
Hän jättää 
taakseen 
uran, jonka 
aikana Jyväs-
kylästä on tullut Suomen kenties paras 
paikka erityisryhmien liikunnan harras-
tamiselle.
Huovinen on tyytyväinen 30 vuoden 
työn tuloksiin. Hän korostaa kuitenkin, 
että ilman yhteistyötä sosiaali- ja terveys-
toimen, järjestöjen, Jyväskylän yliopis-
ton ja muiden oppilaitosten kanssa kau-
pungin liikuntatarjotin ei näyttäisi tältä: 
kolmisensataa ohjattua erityisliikunnan 
ryhmää, lajikursseja ja kunnonkohotus-
tempauksia osaavien liikunnanohjaajien 
johdolla.
Kun Huovinen aloitteli uraansa kaupun-
gin hallinnossa 1980-luvun alussa, vam-
maiset lapset voitiin vielä siirtää sivuun 
koulujen liikuntatunneilta. Jyväskylässä 
oli kuitenkin useita erityiskouluja ja -luok-
kia, joten Huovinen näki, miten paljon 
kaupungissa tarvittiin myös vapaa-ajan 
erityisliikuntaa. 
Huoviselle on tärkeää nähdä se ilo ja 
merkitys, joka liikunnalla on esimerkik-
si lapsille, joilla on erityisiä tarpeita. Hän 
toivoo, että kaupunki ei tulevaisuudessa 
säästäisi erityisliikunnasta.
– Liikunta kuuluu kaikille, ei vain kauniille 
ja hyväkuntoisille.
Huovinen sai elämäntyöstään VAU:lta 
tunnustuspalkinnon Junior Games -ki-
soissa. Huovista näkee kisakatsomossa 
tulevaisuudessakin, sillä hän aikoo tulla 
kannustamaan lapsenlastaan.  

Junior Games -syyskisat järjestettiin jäl-
leen marraskuun lopussa Jyväskylän 
Hipposhallissa. Syyskisoissa 7–18-vuo-
tiaat kilpailivat yleisurheilun kolmiotte-
lussa, sokkopingiksessä ja sukkulavies-
tissä. Tapahtumaan osallistui noin 360 
koululaista 30 koulusta. 
Junior Games -perinteen mukaan pai-
kalla oli tietenkin myös tsemppaava 
Panda, joka jakeli urheilijoille lakuja ja 
ylävitosia. 
Urheilijat takoivat tuloksia päivän aika-
na eri suorituspisteillä. Kolmiotteluun 
kuuluneessa turbokeihäässä nähtiin 
niin kovia repäisyjä, että välillä myös 
heittäjä iskeytyi tantereeseen. Myös 
juoksu- ja kelausradalla taisteltiin vii-
meiseen asti.
Onnistumisen riemua oli ilmassa myös 
kilpailualueen ulkopuolella Tosikulma-
noja-radalla, jossa pääsi kokeilemaan 
telinevoimistelua sovelletuilla telineil-
lä. Hypyt jättitrampoliinilla, kuperkeikat 
ja renkaista roikkuminen hoituivat Erk-
ki Tervon ja avustajien opastuksella.
Alavuden Ammattioppilaitos Luovista 
syyskisoihin oli lähtenyt kuuden nuo-
ren porukka. Henna Linna, 17, oli mu-
kana ensimmäistä kertaa.
– Olen pelannut sählyä koulussa, mutta 
yleisurheilua en ole harrastanut aiem-
min. Tulin tänne avoimin mielin ilman 
sen kummempia tavoitteita, Linna to-
tesi kuulantyöntöpaikalla.
Kuula lensi hyvin, mutta Linnan suo-
sikki kolmiottelun lajeista oli 60 metrin 
juoksu, jossa hän myös arvioi pärjän-
neensä parhaiten.

Mukana kisoissa oli myös urheilijavie-
raita. Ratakelauksen EM-kultamitalisti 
Amanda Kotaja ja ratakelaaja Henry 
Manni ottivat pyörätuolislalomin suo-
rituspisteellä malliksi kisan, joka päät-
tyi Mannin voittoon, kun Kotajan tuoli 
jumiutui kesken radan.
Kotaja ei antanut tämän lannistaa. Hän 
muisteli ensimmäisiä omia Junior Ga-
mes –kisojaan hymyssä suin.
– Olin kisoissa ensimmäistä kertaa 
7-vuotiaana. Koululuokkani oli muka-
na kannustamassa minua kelauksessa 
ja pyörätuolislalomissa. Se oli hienoa.
Iltapäivällä Hipposhallista poistui kym-
meniä kaikkensa antaneita mitalisteja. 
Komeimman pokaalin parhaasta kan-
nustuksesta pokkasi Ruskeasuon koulu 
Helsingistä. Lakuntäyteinen pysti meni 
oikeaan osoitteeseen, sillä koulun in-
nokkaat Ruskis! Ruskis! Ruskis! -huudot 
olivat tahdittaneet koko kisapäivää.

TEKSTI JA KUVAT: AINO PEKKARINEN

Junior Games -syyskisoissa  
taitojaan mitteli noin 360 lasta ja nuorta

Mahdollistaja  
jää eläkkeelle

Sporttiklubi
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Kevään Junior Games -kisat järjestetään 
10.–11. huhtikuuta 2013 Kuortaneen 
Urheiluopistolla. Kisat ovat avoimet kai-
kille liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille 
sekä elinsiirron saaneille ja erityistä tukea 
tarvitseville nuorille. 
Kevätkisoissa on yksilölajeina uinti, keilai-
lu ja puhallustikka ja joukkuelajeina maa-
lipallo, boccia ja salibandy. Ohjelmaan 
kuuluu perinteiseen tapaan myös avajai-
set ja bilekeilailu.
Uinnissa, keilailussa ja puhallustikassa kil-
paillaan alle 13-vuotiaiden (2001 ja myö-
hemmin syntyneet) ja yli 13-vuotiaiden 
(1995–2000) sarjoissa. Muissa lajeissa kil-
paillaan yhdessä ikäsarjassa. Huom! Sa-
libandyssa joukkueessa saa olla yksi yli 
18-vuotias pelaaja.
Kaikki osallistujat saavat Junior Games 
-diplomin. Alle 13-vuotiaiden sarjoissa 
(puhallustikka, keilailu ja uinti) osallis-
tujat saavat osallistumismitalin. Henki-
lökohtaisissa lajeissa alle 19-vuotiaiden 
sarjoissa kolme parasta palkitaan Junior 
Games -mitaleilla. Lisäksi joukkuelajeissa 
(maalipallo, salibandy, boccia, uintiviesti) 
palkitaan kolme parasta joukkuetta Ju-
nior Games -mitaleilla osallistujien iästä 
riippumatta. Voittajajoukkueille jaetaan 
myös pokaalit. Junior Games -kisojen 

Paras kannustus -kiertopalkinto jaetaan 
kannustavimmalle ja karnevaalihenki-
simmälle ryhmälle. Karkintäyteinen pal-
kinto jaetaan päättäjäisissä.
Pyörätuolinkäyttäjille parhaiten soveltu-
vat majoitukset löytyvät Rasti-rivitalosta, 
Honkalan alakerroksesta ja Liikuntahotel-
lista. Lisäksi majoitusta on varattu Ran-
tamajasta, Ritolasta ja Koskelasta. Opis-
totason hinnat: majoitus aamiaisella 
45 euroa, täysihoitovuorokausi 67 euroa 
(päivällinen, aamiainen, lounas). Liikun-
tahotellin hinnat: majoitus aamiaisella 
64 euroa, täysihoitovuorokausi 88 euroa 
(päivällinen, aamiainen, lounas). Keski-
viikkona 10.4. on myös mahdollisuus va-
rata iltapala ennakkoon (hinta 5,50 eu-
roa). Iltapala on tarjolla klo 20.00–21.00. 
Majoitus- ja ruokalippuvaraukset on 
syytä tehdä etukäteen. Majoitusvarauk-
set suoraan Kuortaneen urheiluopistol-
le, puh. (06) 516 6209/Leena Suomela tai 
leena.suomela@kuortane.com. VAU:n te-
kemät majoitusvaraukset ovat varattavis-
sa 15.3. asti nimellä Junior Games. 
Ilmoittautumiset 15.3. mennessä ja lisä-
tiedot: VAU, Tuomas Törrönen, Radioka-
tu 20, 5. krs., 00240 Helsinki, tuomas.tor-
ronen@vammaisurheilu.fi, puh. 050  408 
6152.

Tervetuloa Junior Games 
-kevätkisoihin Kuortaneelle!

Ski for All -talviliikuntatapahtuma 
järjestetään 17.-21. maaliskuuta 
2013 Vuokatissa. 

Tapahtumaan voi  osallistua riip-
pumatta hiihtotaidon tasosta. 
Harjoittelusessiot, työpajat ja kil-
pailut toteutetaan eri luokissa. 
Hiihtäminen ja laskettelu tarjoa-
vat kaikille unohtumattomia ko-
kemuksia. 

Luokkajako: iän ja liikuntarajoit-
teisuuden mukaan.

Hinta: tapahtuma 140 euroa (sis. 
kaikki tapahtumat, laskettelupas-
sin, ohjatun harjoittelun, työpa-
jat, illanvietot ja osallistumismak-
sun kilpailuihin) tai tapahtuma ja 
majoitus täysihoidolla 450 euroa. 
Maksu maksetaan ilmoittautumi-
sen yhteydessä.

Ilmoittautumiset lomakkeella 
(www.facebook.com/SkiForAll). 
Ilmoittautumislomake tulee lä-
hettää 4.3. mennessä osoittee-
seen ski4all@mail.com.
Tapahtuman tarkempi ohjelma 
löytyy osoitteesta www.face-
book.com/SkiForAll.

Saapuminen: Vuokatti sijaitsee 
Kainuussa, 40 kilometriä Kajaanin 
lentokentältä, 600 kilometriä Hel-
singistä. Kajaanissa on päivittäin 
aktiivinen juna- ja lentokonelii-
kenne. Lentokentältä on jatkoyh-
teydet Vuokattiin. Palauta mat-
kustuslomake (www.facebook.
com/SkiForAll) 1.3. mennessä. 

Lisätiedot: danny Silva, puh. 440 
358 337, danny.silva@snowpolis.
com, www.facebook.com/SkiFo-
rAll.

Ski for All 
-talviliikunta-
tapahtuma 
Vuokatissa
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Tällä palstalla VAU:n nuorisotoi-
minnan suunnittelija Tuomas 
Törrönen vastaa perheiden liikun-
taa ja harrastamista koskeviin 
kysymyksiin. Lähetä kysymyksesi 
osoitteeseen tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi.

Törrönen
vastaa

TEKSTI: TUOMAS TÖRRÖNEN,
KUVA:  ANU LÖNNROT

”Ängribirds” 
-liikuntapeli
Välineiksi tarvitaan 2 kpl:tta polkupyörän sisäkumeja, jotka solmi-
taan yhteen ”ritsaksi” + koiran vinkuva purulelu.
Peliin tarvitaan vähintään kolme pelaajaa. Kaksi pitää ritsaa kire-
ällä ja yksi ampuu vinkuvan purulelun ritsaa venyttämällä taakse-
päin. Irti päästämällä purulelu lentää eteenpäin. Pelissä voidaan 
ampua pituutta tai tarkkuutta. Pelaajat vaihtavat esim. viiden lau-
kauksen jälkeen paikkoja.

Peliä voi pelata myös joukkuepelinä. Joukkueessa on vähintään 
kolme pelaajaa. Toinen joukkue on sisä-  ja toinen ulkojoukkue. 
Sisäjoukkueesta jokainen pelaaja vuorollaan ampuu ritsalla ulko-
kentälle. Heti ammuttuaan pelaaja juoksee pisteitä (esim. tietty 
kartioilla merkitty rata).

Ulkojoukkue ottaa purulelun kiinni ja muodostaa joukkueesta jo-
non kiinniottajan taakse. Jonon ensimmäinen lähettää purulelun 

jonon viimeiselle jalkojen välistä. Viimeinen 
jonosta juoksuttaa purulelun tiettyyn/

sovittuun paikkaan sisäalueella eli ko-
tipesässä, jolloin sisäjoukkueen pis-

teiden juoksija lopettaa pisteiden 
juoksun. Kun kaikki sisäjoukkueen 
pelaajat ovat ampuneet, vaihde-
taan puolia eli ulkojoukkue tulee 
sisälle ja sisäjoukkue ulos. Se jouk-
kue, joka on kerännyt enemmän 

juoksuja/pisteitä, on pelin voittaja.

Miten löydän liikunnan 
harrastuspaikan 
lapselleni?

Harrastamisesta ei kannata ottaa paineita liian 
varhain. Lapselle tärkeää on luontainen ja mo-
nipuolinen liikkuminen, ja aikuisen tehtävä on 
kannustaa ja sallia liikunta. Myös yhdessä teke-
minen sisarusten, ystävien ja vanhempien kans-
sa on tärkeää. 

Yleisimpiä niin kutsuttuja matalan kynnyksen 
paikkoja liikunnan ja urheilun harrastamiseen 
tarjoavat esimerkiksi VAU:n Sporttiskerhot, 
jotka ovat liikuntakerhoja lapsille ja nuorille, 
joilla on jokin vamma tai erityisen tuen tarve. 
Sporttiskerhot ja vastuuhenkilöt löytyvät VAU:n 
verkkopalvelusta (www.vammaisurheilu.fi -> 
Lapset ja nuoret -> Sporttiklubi -> Sporttisker-
hot). Osa kerhoista on suunnattu tietylle ver-
taisryhmälle, kuten kehitysvammaisille tai nä-
kövammaisille lapsille, osa kerhoista on kaikille 
avoimia. 

diagnoosin sijaan kohderyhmänä voi olla esi-
merkiksi aloittelijat tai pyörätuolin käyttäjät, jol-
loin kerhon kohderyhmä kuvaa enemmän toi-
mintakykyä kuin vammaa. Myös kaupunkien 
liikuntapalvelut järjestävät kerhoja erityisryh-
mille. Myös urheiluseurat tarjoavat liikunnan 
harrastamispaikkoja ja ryhmiä kaikille.

Onnistuneita harrastuspaikkoja, kokemuksia ja 
polkuja liikunnan ja urheilun maailmaan tar-
joavat myös paikalliset yhteistyöhankkeet, 
joissa järjestöt ja kaupunki tai kunta järjestävät 
yhdessä kerhotoimintaa. Yksi ottaa kokonais-
vastuun, joku luo harrastamisen paikan tai tilan, 
joku hankkii ohjaajat ja niin edelleen. 

Joskus harrastamisen paikka voi löytyä ystävän 
ja kaverin innoittamana, ja oikeat välineet voi 
löytää yllättävälläkin tavalla. Kannattaa tutus-
tua www.välineet.fi-palveluun ja kokeilla eri-
laisia soveltavan liikunnan apuvälineitä.

LIIKUNTAVINKKI

Liikunta-
vinkin antajat 

Tuomas Törrönen ja 
Antti Rusi ovat testanneet 
”Ängribirds” -liikuntapeliä 

erilaisissa liikunta-
tapahtumissa.

Sporttiklubi

Ruotsin huoltojoukkue testasi liikuntape-
liä pohjoismaiden nuorisokisoissa 2011.
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Info

Kerho käynnistyi, kun eri suunnista tuli 
kyselyjä vammaisille lapsille suunnatus-
ta liikuntakerhosta. Sporttistyöryhmään 
lähtivät TATU ry, Mäntykankaan kou-
lu, Kuopion kaupunki ja VAU. Savonian 
ammattikorkeakoulun fysioterapeutik-
si opiskelevat nuoret toimivat kerhossa 
apuohjaajina, auttaen soveltamaan itse 
kerhotilanteessa. Kuopion kaupunki on 
ottanut kerhon siipiensä suojiin. 
– On ollut helppoa tehdä yhteistyötä 
näin loistavassa työryhmässä. Kaikilla 
on yhteinen halu puhaltaa samaan hii-
leen ja näin saada lapset liikkumaan, to-
teaa Hämäläinen.
Kerhon tavoitteena on tutustua urhei-
luseuroihin. Otetaan toiseen käteen 
lapsi ja toiseen urheiluseura ja yhdiste-
tään heidät. 

TEKSTI: AIJA SAARI JA ANU HäMäLäINEN
KUVAT: ANU HäMäLäINEN

Kuopion Sporttis toimii 
saattajana seuraan
VAU:n aluetoiminnan 
suunnittelijaa Anu Hämä-
läistä hymyilyttää. Syksyl-
lä käynnistynyt Kuopion 
Sporttiskerho on mennyt 
enemmän kuin putkeen. 
Kerho on täynnä innok-
kaita liikkujia, palaute hy-
vää ja yhteistyö toimii.

– Seurassa on se tietotaito lajista ja 
meillä verkostot mistä lapset löydetään. 
Lapset pääsevät liikkumaan ja seural-
la on mahdollisuus saada lisää jäseniä 
seuraansa. 
Sporttiskerhon on tarkoitus olla ns. 
starttiryhmä, jota kautta itselle sovel-
tuva ja mieleinen laji löytyy. Matalan 
kynnyksen kokeilujen jälkeen seuran 
on helpompi ottaa mukaan erilainen 
liikkuja. Lapsikin uskaltaa ehkä roh-
keammin mukaan tuttuun toimintaan. 
Syyskauden ohjelmassa oli esimerkiksi 
liikkumisen perustaitoja, taekwondoa, 
maalipalloa, yleisurheilua (Kuopion Rei-
pas), salibandya (Welhot) ja pikkujoulut. 
Keväälle on suunnitteilla potkunyrkkei-
lyä (Kuopion Fightern Club), salibandya 
(Welhot), voimistelua (Kuopion Reip-
paan voimistelijat) ja uintia (Kuopion 
Uimaseura).

Markkinoinnissa neljän 
toimijatahon verkostot 
Tiedotus arveltiin isoimmaksi haasteek-
si. Mukaan valjastettiin kaikki verkostot. 
VAU lähetti sähköpostitiedotteita jäsen-
yhdistyksilleen ja tiedotti sporttiklubilai-
sille. TATU:sta lähti viestiä Pohjois-Savon 
alueella toimiville järjestöille ja terapeu-
teille, lastenosastoille, kuntoutusohjaa-
jille ja erityisneuvolaan. Mäntykankaan 
koulusta viestitettiin erityiskouluille ja 
-luokille Kuopion lähialueella. Kaupun-
ki viestitti kerhosta Kuopion Yliopistol-
liseen Keskussairaalan ja Kuopion kau-
pungin terveydenhuollon kautta sekä 

Sporttiskerho
Kuopion kaupunki järjestää yhteis-
työssä TATU ry:n, VAU:n, Mäntykan-
kaan koulun ja Savonia ammattikor-
keakoulun terveysalan opiskelijoiden 
kanssa Sporttiskerhon. Ryhmä on 
avoin kaikille Pohjois-Savon alu-
een erityistä tukea tarvitseville noin 
7-13-vuotiaille lapsille/nuorille.
Lisätiedot: Kuopion kaupungin lii-
kunnanohjaaja Päivi Niskanen, puh. 
044 718 2501, paivi.niskanen@kuo-
pio.fi.

paikallisille yhdistyksille. Hämäläinen 
muistelee, että kerhon aloituskerralla 
oli 22 lasta. 
– Kerhon alkamiseen jälkeen puskara-
dio on toiminut valtavalla rummutuk-
sella. Tänään taitaa listalla olla 27 lasta. 
Kolme on kysynyt, saako mukaan vielä 
tulla.  
Sporttistyöryhmä opastaa erityisryh-
män perustamisesta kiinnostuneita 
seuroja ja järjestää koulutusta. Kerho-
malli on herättänyt myös valtakunnallis-
ta kiinnostusta. Kuopion Sporttiskerhon 
malli on mukana myös Nuoren Suomen 
(nyk. VALO ry) toimittamassa oppaassa, 
joka on juuri ilmestynyt.
– Jos tämä toimii meillä, en yhtään epäi-
le etteikö tällainen laaja yhteistyö toimi-
si muuallakin, iloitsee Sporttiksen idea-
nainen.  
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Kuntoillen TEKSTI: TIINA SIIVONEN
KUVA: ANTERO KARJALAINEN

Jussi Syrjälä osallistui invalidiyhdistyk-
sen liikuntavastaava-koulutukseen ja 
tapasi siellä samanhenkistä liikunnas-
ta ja liikuttamisesta innostunutta ilois-
ta porukkaa. Muuta ei tarvittu – kipinä 
vertaisohjaajuuteen iski saman tien.
VAU:n Ilo liikkua -kuntoliikuntaohjelma 
tarjoaa helposti sovellettavaa, matalan 
kynnyksen kuntoliikuntaa sekä koulut-
taa vertaisliikuttajia. Vertaisliikuttajat 
ovat nimensä mukaan vertaisia, itsekin 
tavalla tai toisella kropassaan rempat 
ja rajoitteet kokeneita. He kaikki saavat 
päivittäisestä liikunnasta iloa arkeen. 
Niinpä iloliikuttajat kannustavat jokais-
ta liikkumaan terveyttään ja toiminta-
kykyään ylläpitääkseen. Koulutettuja 
iloliikuttajia on parikymmentä eri puo-
lilla Suomea.
Syrjälä on käynyt koulutuksen vertais-
ohjaajaksi eli iloliikuttajaksi.
- Ohjaan helposti sovellettavaa liikuntaa 
– liikuntaa, johon kaikki voivat osallis-
tua. On mukava toimia yhdessä saman-
henkisten, kaikenlaisten ja kaikentasois-
ten liikkujien kanssa. Iloliikuttamisessa 
viehättää sen välittömyys, avoimuus, 
joustavuus, sopeutuvuus ja ns. matalan 
kynnyksen liikunta.
- Kaikki liikkujat ovat tervetulleita mu-
kaan, tarvitaan vaan sisäinen liikunnan 

Iloa ja liikettä –  vertaisohjaajuuden antia
– Olen iloliikuttaja Jussi, toimin Raision Seudun Invali-
dit ry:ssä, olen 56-vuotias ja olen ollut iloinen liikutta-
ja jo yli kymmenen vuotta.
Näin alkaa Syrjälän pojan tarina, joka lähti Ilo liikkua - 
kuntoliikuntaohjelmaan mukaan 10 vuotta sitten.

kipinä. Liikkuminen ja tekeminen eivät 
saa olla liian vakavaa ja ryppyotsaista. 
Muiden ja itsensä liikuttamisesta saa 
paljon henkisiä ja fyysisiä voimavaroja 
sekä hyvinvointia. Tämä auttaa ainakin 
minua jaksamaan arjen aallokossa, ker-
too Syrjälä.

Tekosyitä on helppo keksiä!
Takavuosina Syrjälän lempilapsi oli len-
topallo, mutta aina hän on ollut ak-
tiiviliikkuja. Oman aktiiviuran jälkeen 
Syrjälä oli mukana valmennuksessa ja 
ohjauksessa. Sitten asiat muuttuivat.
- Sairastuttuani kuntoutin itseäni liikun-
nan avulla. Lajit muuttuivat ja nyt pidän 
sauvakävelystä. Sauvakävelen itse lähes 
päivittäin ulkona raittiissa ilmassa naut-
tien luonnosta ja vuodenaikojen vaihte-
lusta.
- Vesiliikunta on myös yksi suosikki-la-
jeistani, sillä vesi elementtinä antaa val-
tavat mahdollisuudet soveltaa. Pelkkä 
oleminen vedessä on monelle hyvin vir-
kistävä kokemus, kertoo Syrjälä.
Jussi Syrjälä liikkuu vieläkin aktiivisesti, 
mutta ohjaaminen on alkanut kiinnos-
taa entistä enemmän. Toki Iloliikuttaja-
koulutukseen pääse mukaan ilman oh-
jauskokemustakin.
- Omassa yhdistyksessäni olen innos-

tanut mukaan toimintaan kaikkiaan jo 
neljä aktiivista ja toimivaa iloliikuttajaa 
ja näiden kautta jopa yli sata iloliikkujaa 
eli liikunnasta innostunutta, Syrjälä iloit-
see, mutta jatkaa asian kääntöpuolesta.
- Kuinka helposti tekosyitä kuuleekaan 
nykypäivänä. Tässä kohden muistuu 
mieleeni Urho Kaleva Kekkosen sanon-
ta: ”Kaikki syyt, jotka estävät meitä sään-
nöllisesti liikkumasta ovat tekosyitä!”.
Jos tarina innosti, niin seuraava Iloliikut-
taja-koulutus järjestetään 27.-29. syys-
kuuta 2013 Etelä-Pohjanmaan opistolla 
Ilmajoella.  Jos olet kiinnostunut ohjaa-
maan ja oppimaan, niin osallistu koulu-
tukseen.

InfoIlo liikkua
Ilo liikkua on kuntoliikuntaohjelma, 
joka tarjoaa helposti sovellettavaa, 
matalan kynnyksen kuntoliikuntaa 
sekä kouluttaa vertaisliikuttajia. Ilo 
liikkua -sanomaa levittävät VAU:n 
vertaisliikuttajat eli iloliikuttajat, jot-
ka kannustavat jokaista liikkumaan 
terveyttään ja toimintakykyään yllä-
pitääkseen.
Paikallisyhdistykset ja -tahot voivat 
tilata iloliikuttajia erilaisiin tapahtu-
miin liikuttamaan osallistujia pientä 
korvausta vastaan. Tarjolla on moni-
puolista ja iloista liikuntaa, johon on 
helppo osallistua yksin tai ryhmänä!
Lisätiedot: VAU, Tiina Siivonen, puh. 
040 833 4869, tiina.siivonen@vam-
maisurheilu.fi.



TEKSTI JA KUVA: TEEMU LAKKASUO

Lumilauantai-teeman mukaisesti päivään 
kuului mm. laskettelua, kelkkalaskette-
lua, kelkkahiihtoa ja lumikenkäilyä. Suo-
situimmat aktiviteetit löytyivät rinteestä, 
sillä laskettelu ja kelkkalaskettelu vetivät 
kokeilijoita puoleensa.
– Yksi Talviliikuntapäivän tavoitteista on 
tarjota erilaisia talviliikunnan kokeilu-
mahdollisuuksia ja sitä kautta aktivoittaa 
ihmisiä talvisten harrastusten pariin. Täl-
laisessa tapahtumassa on helppo ottaa 
ensikontaktia esimerkiksi juuri laskette-
luun, kun tarjoamme välineet ja opetuk-
sen osallistujille maksutta, kertoo VAU:n 
toimialapäällikkö Teemu Lakkasuo.
Talviliikuntapäivän eri aktiviteettei-
hin osallistui noin 40 henkilöä. Päi-
vän nuorin osallistuja oli vasta 4-vuoti-
as turkulainen Leo Immonen, joka oli 
vanhempiensa kanssa opettelemassa 
laskettelun saloja.
– Talviliikuntapäivään ja eri Lumilauantai-
tapahtumiin voi osallistua kokeilemaan 
eri talviliikuntalajeja koko perheen voi-
min. Laskettelu on hyvä esimerkki harras-
tuksesta, jota koko perhe voi yhdessä har-
rastaa, innostaa Lakkasuo.
Talviliikuntapäivä toimi myös Turun ja Sa-
takunnan ammattikorkeakoulun opiskeli-
joille oppimisen paikkana. Avustajina toi-
mineet opiskelijat pääsivät kokeilemaan 
avustamista käytännön tilanteissa ja sai-

Talviliikuntapäivä 
innoitti talviliikkujia Turussa

VAU:n Talviliikuntapäivä järjestettiin helmikuun en-
simmäisenä viikonloppuna Turun Hirvensalossa. Tu-
russa toimivan Iloski-erityislasketteluseuran aktiivisen 
toiminnan tukemana Talviliikuntapäivään osallistui 
ennätysmäärä laskettelusta kiinnostuneita.

vat uusia näkökulmia liikunnan apuväli-
neiden käyttöön ja toimintaan. 

Hyvät toimintamallit esiin ja 
eteenpäin
Talviliikuntapäivän yhteydessä järjestet-
tiin myös Paikallista toimintaa! -seminaa-
ri. Puheenaiheet liittyivät vahvasti paikal-
liseen toimintaan. 
– Seminaarin tavoitteena on tuoda esille 
hyviä toimintamalleja ja jakaa niitä eteen-
päin, jotta toiminta kehittyy, tiivistää Lak-
kasuo.
Avustajakeskuksen toiminnanjohtaja Sir-
ke Salmela kertoi avustajakeskuksen 
toiminnasta Turun seudulla. Puheenvuo-
ro herätti aktiivista keskustelua siitä, mi-
ten moni toiminta on avustajakeskuksen 
avustajien varassa ja miten paljon toimin-
taa avustajakeskus tukee.
– Avustajakeskuksen toimintamallin le-
vittäminen antaisi myös muualla uusia 
mahdollisuuksia vähän liikkuville päästä 
liikunnan pariin, tuumasi seminaariväki 
yhteen ääneen.
Raisiossa tapahtuu -toiminnan esittelyssä 
keskityttiin kuntarajoja ylittävään matalan 
kynnyksen liikuntaan. Toiminnan tavoit-
teena oli tarjota osallistumisen mahdolli-
suus kaikille asuinkunnasta riippumatta.
– Tarkoituksena oli myös näyttää, että lii-
kuntaa voidaan edistää kuntien kanssa il-

man raskasta byrokratiaa varsinkin silloin, 
kun kunta ottaa avoimen asenteen erilais-
ten liikunnan järjestämisen tapoja koh-
taan, kertoi vertaisohjaaja Jussi Syrjälä.
Turun uintiklubin (ÅSK) erityisuintivas-
taava Paula Ranta toi seminaariin oman 
seuransa kokemuksia erityisuinnin mu-
kaantulosta.
– Erityisuinti kuuluu ÅSK:n normaaliin toi-
mintaa luontevasti ja on osa uimaseuran 
identiteettiä. Alkutaipaleella on kuiten-
kin käytävä avoin keskustelu niin seuran 
sisällä kuin uintiryhmienkin kesken, jotta 
vältytään ristiriidoilta ja epäluulolta, vink-
kasi Ranta, joka antoi seminaariin osallis-
tuneille vahvan viestin eteenpäin vietä-
väksi kaikille avoimen seuratoiminnan 
kehittämiseksi ja urheiluseurojen mukaan 
saamiseksi.
Yhteistyön kehittäminen paikallisella ta-
solla on monen toimijan haaveena, vaik-
ka verkostot eivät vielä olisi kovin laajat.
– Turun kaupunki antaa hyviä mahdolli-
suuksia liikunnan harrastamiseen, mutta 
paikallisyhdistyksen on oltava myös itse 
aktiivinen toimija saadakseen parhaan 
hyödyn. Kaupunki pyrkii olemaan aktiivi-
sesti mukana seurojen ja yhdistysten lii-
kuntatoimintaverkostossa ja antamaan 
oman panostuksensa, kertoi Turun kau-
pungin liikuntapalveluvastaava Eija Hiitti. 
Seminaari toteutettiin yhteistyössä Turun 
kaupungin kanssa ja mukana oli myös 
Soveltava Liikunta SoveLi ry. Seminaari-
päivän jälkeen järjestettiin vielä Vammais-
urheilu tutuksi -työpajakoulutus jossa 
esiteltiin soveltavan liikunnan välineitä ja 
käytiin läpi suosittuja sovelluksia.
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Info

Muut VAU:n keskeiset valinnat ovat vammaisliikunnan ja -urheilun kehittämi-
nen seura- ja yhdistystoiminnassa, vammaiskilpa- ja -huippu-urheilun kehit-
täminen, lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuteen vaikuttaminen sekä osaa-
misen kehittäminen.
Tavoitteena on elinvoimainen vammaisurheilu ja -liikunta. Sen saavuttami-
seksi strategia ei saa jäädä vain paperille. Yksi tärkeistä valinnoista on yhdis-
tys- ja seuratoiminnan kehittäminen. VAU aloitti tämän työn heti VAU:n perus-
tamisen jälkeen vuonna 2010 perustamalla 22 paikallista liikuntatoimikuntaa. 
VAU:n paikallisten liikuntatoimikuntien verkostot ovat toimineet jo kolmen 
vuoden ajan luoden luontevaa keskustelua eri yhdistysten välillä sekä yhdis-
tysten ja muiden toimijoiden välillä.
– Jatkossa paikallisilla toimijoilla on yhä suurempi asiantuntijarooli ja vaikut-
tamismahdollisuus oman alueensa kehittämiseen. Paikallisen toiminnan elin-
voimaisuuden kannalta vastuun tulee olla paikallisella tasolla, mahdollisim-
man lähellä liikkujia, kertoo toimialapäällikkö Teemu Lakkasuo.
– VAU tukee tulevaisuudessakin paikallisten tapahtumien järjestämistä tarjo-
amalla paikallisyhdistyksille työkaluja ja toimintamalleja yhteistyön kehittä-
miseen. Paikallisten liikuntatoimikuntien toiminta jatkuu paikallisesti tärkeinä 
viestintäverkostoina, joiden tarkoituksena on lisätä avointa yhteydenpitoa ja 
liikuntatoimintaa yhdistysten välillä, jatkaa Lakkasuo.
VAU:n vastuu ja painopiste aluetoiminnassa siirtyvät alueellisella ja paikalli-
sella tasolla seuratoiminnan kehittämiseen. Uuden strategian tavoitteena on 
mahdollistaa kaikille urheiluseurassa harrastaminen vammasta riippumatta 
ja luoda edellytykset kaikille avoimeen seuratoimintaan. Seuratoiminnan ke-
hittämiseen etsitään luontevia yhteistyökumppaneita niin alueellisesti kuin 
paikallisestikin.
– Urheiluseuroille järjestetään koulutusta seuratoimijoiden osaamisen li-
säämiseksi ja VAU toimii kehityskumppanina ja linkkinä uusien liikkujien ja 
seurojen välillä. Tavoitteena on, että yhä useammalla liikkujalla on jatkossa 
mahdollisuus valita mitä, missä, miten ja kenen kanssa haluaa liikkua, kertoo 
Lakkasuo.

VAU:n visio 2021: 
Elinvoimainen vammaisurheilu ja 
-liikunta – yhdessä ja erikseen

Liikunnan ja urheilun ovien pitää 
olla avoinna jokaiselle. Elämykset ja 
unelmat kuuluvat kaikille. Monipuo-
linen vammaisurheilu rikastuttaa 
suomalaista liikuntakulttuuria. Ur-
heilu antaa mahdollisuuden kasvaa, 
kehittyä, kilpailla, osallistua ja toi-
mia yhdessä muiden kanssa.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
VAU ry:n tehtävänä on rakentaa suo-
malaisesta liikuntakulttuurista avoin 
ja suvaitsevainen – sellainen, jonne 
toimivat lajien harrastajat sekä kaik-
ki liikkumis- ja toimimisesteiset hen-
kilöt pääsevät mukaan. VAU:n strate-
gia linjaa VAU:n toiminnan keskeiset 
valinnat vuoteen 2021 saakka. Läh-
tökohtana on VAU:n visio 2021: elin-
voimainen vammaisurheilu ja -lii-
kunta – yhdessä ja erikseen.

VAU ottaa vastuuta liikkumisen ja 
urheilemisen edellytysten ja olosuh-
teiden kehittämisestä esteettömiksi 
ja saavutettaviksi kaikille liikkujille. 
Esteettömät ja saavutettavat liikun-
tatilat palvelevat kaikkia ja ovat pe-
rusta kaikelle vammaisurheilun ke-
hittämiselle.

VAU toimii kehityskumppanina vam-
maisliikunnan ja -urheilun kehittä-
misessä seura- ja yhdistystoiminnas-
sa. Monipuolinen ja kaikille avoin 
seura- ja yhdistystoiminta luo poh-
jan elinvoimaiselle vammaisurheilul-
le ja -liikunnalle.

VAU tarjoaa jokaiselle vammaisur-
heilijalle mahdollisuuden menes-
tyä kehittämällä vammaiskilpa- ja 
-huippu-urheilua. Toimivat olosuh-
teet ja polut vammaisurheilun pariin 
luovat pohjan vammaisurheilijoiden 
ja toimijoiden menestymiseen.

VAU ottaa vastuuta lasten ja nuorten 
liikunta-aktiivisuuteen vaikuttami-
sesta. Jo nuorena omaksuttu liikun-
nallinen elämäntapa on tärkeää ja 
voi ehkäistä syrjäytymistä.

Matka kohti yhteistä visiota alkaa:

Aluetoiminnassa 
painopiste siirtyy 

seuratoiminnan 
kehittämiseen
VAU:n jäsenet, työryhmät ja lajijaostot 
pohtivat vuosi sitten vammaisurheilun ja 

-liikunnan yhteistä tulevaisuutta. Pohdinnan seu-
rauksena syntyi VAU:n strategia. VAU:n strategia ete-
nee kolmivuotiskausittain painottuen ensimmäisen 
kolmivuotiskauden ajan liikkumisen ja urheilemisen 
edellytysten ja olosuhteiden kehittämiseen esteettö-
miksi ja saavutettaviksi.

Kuntoillen

VAU:n VISIO
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Lajikokeiluja Peurungassa

VAU järjestää lajikokeiluleirin pyö-
rätuolinkäyttäjille 9. maaliskuu-
ta 2013 klo 9.30-18.30 Invalidiliiton 
Käpylän kuntoutuskeskuksessa, Sy-
napsiassa Helsingissä.
Leiri on tarkoitettu pyörätuolia käyt-
täville yli 18-vuotiaille henkilöille. 
Lajeina ovat sulkapallo, pyörätuoli-
rugby ja miekkailu. Lajien opettaji-
na ja ohjaajina toimivat lajien har-
rastajat sekä valmentajat. Tarkempi 
ohjelma myöhemmin VAU:n verkko-
palvelussa www.vammaisurheilu.fi.
Leirin hinta on 20 euroa ja hinta si-
sältää aamukahvin, lounaan ja väli-
palan sekä ohjauksen. 
Ilmoittautumiset 1.3. mennessä ja 
lisätiedot: VAU, Jukka Parviainen, 
puh. 045 677 0516, jukka.parviai-
nen@vammaisurheilu.fi.

Lajikokeiluleiri 
pyörätuolinkäyttäjille

Pyörätuolirugbyssa lajia olivat ohjaa-
massa maajoukkueen kakkosvalmen-
taja Erkki Lämsä ja pelaaja Tuomas 
Tella.
– Ensin siirryttiin pelituoleihin ja ope-
teltiin lajille tyypillistä kontaktin ottoa. 
Pallonkäsittely oli aloittelijoille hieman 
vaikeaa, joten siihen paneuduttiin 
myös eri harjoittein, kertoivat ohjaajat.
Peli pääsi alkuharjoitusten jälkeen vih-
doin käyntiin ja varovaisesta törmäi-
lystä päästiin lopulta kunnon kontak-
tiin ja maalintekoon. Hiki virtasi koko 
porukalla ja uupumus kuvastui usean 
kasvoilta kolmen tunnin puurtamisen 
jälkeen. 

Haastetta riittää!
Pienen tankkaustauon ja huilin jälkeen 
leiri jatkui pyörätuolimiekkailulla, jon-
ka ohjauksesta vastasi Petri Vammel-
vuo.
– Pyörätuolimiekkailu on paralympia-
laji, mutta Suomessa sitä on harrastet-
tu harrastelajina muutamia vuosia, ja 
ainakin Lappeenrannassa ja Oulussa 
toiminta on aktiivista, kertoi Vammel-
vuo.
Harjoittelussa käytettiin ”vinkumiek-

TEKSTI: TIINA SIIVONEN
KUVA: JUKKA PARVIAINEN

Neljän lajin lajikokeiluleiri järjestettiin ensimmäistä 
kertaa viime vuoden lopulla Peurungassa. Kymmen-
kunta innokasta, yli 18-vuotiasta pyörätuolinkäyttäjää 
pääsi kokeilemaan viikonlopun aikana pyörätuolirug-
bya, -miekkailua, -sulkapalloa ja pöytätennistä.

koja” eli kumisia miekkoja, jotka osu-
essaan päästävät äänen. Turvalli-
suustekijänä miekkailijoilla oli myös 
maskikypärät päässään.
– Haasteellinen laji! Pyörätuolimiek-
kailu vaatii vartalon kokonaisvaltaista 
käyttöä ja ulottuvuutta, kommentoivat 
leiriläiset.
Pyörätuolimiekkailussa käytettävää alus-
taa voi myös vuokrata Soveltavan lii-
kunnan apuvälinetoiminta SOLIA:lta. 
Alustaan saa pyörätuolin hyvin kiinni-
tettyä miekkailuottelun ajaksi.
Pöytätenniksen lajisaloja oli ohjaamas-
sa Markku Manner, joka antoi hyviä 
vinkkejä ja neuvoja mailan kiinnipitä-
misestä. Vaikka vinkit ja neuvot olivat 
kullan arvoisia, ei leiriläisten turhautu-
miselta voitu välttyä, kun pyöreä pallo 
pomppi useampaan kertaan vikkelästi 
pois pöydältä.
– Pallo on pyöreä, totesivat leiriläiset 
lyhyesti.
Pyörätuolisulkapallo ei eroa tavallises-
ta sulkapallosta juuri ollenkaan – aino-
astaan pelikentän rajat ovat hieman 
kapeammat ja ihan verkolle palloa ei 
saa löydä. Myös sulkapallon parissa to-
dettiin, että vain toistot, toistot ja taas 

ne kuuluisat toistot tuovat varmuutta 
lajiosaamiseen. Kauko Oksasen opein 
leirillä saatiin kuitenkin jo hyvä tuntu-
ma tämänkin lajin pariin.
Osa pallotteli sovelletusti ilmapallolla, 
jolla saatiin myös hyvää liikettä aikai-
seksi, sillä ilmapallo on hitaampi kuin 
sulkapallo. Kannattaa kokeilla!

Lisätiedot lajeista: www.vammaisur-
heilu.fi.
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– Esimerkiksi käsiergometri. Kun sopi-
vaa mallia ei tuntunut löytyvän mark-
kinoilta, varauduttiin tekemään itse. 
Onneksi se löytyikin kolmannella tar-
jouskierroksella, hän muistelee.   
Resurssikeskus on tukenut Liikuntakes-
kus Pajulahden opetusta, tuonut uusia 
asiakkaita, innostanut liikkujia uusiin la-
jeihin sekä vahvistanut verkostoja. Vä-
lineitä käytetään luontevasti erilaisissa 
tapahtumissa ja opetuksessa. Yksi tyy-
tyväisistä yhteistyökumppaneista on 
Päijät-Hämeen Keskussairaala, jonka 
apuvälinekeskuksessa työskentelevä 
Riikka Pyykkönen tuo asiakkaitaan Pa-
julahteen. Välinekokeilujen seuraukset 
ovat yllättäneet Pyykkösen, mutta po-

TEKSTI : AIJA SAARI
KUVAT: ERKKI HäMäLäINEN

Pajulahti on edelläkävijä 
Kolmivuotisen Pajulah-
den soveltavan liikunnan 
osaamis- ja resurssikes-
kushankkeen päätösse-
minaari 11. joulukuuta 
kokosi laajan toimijaver-
koston summaamaan tu-
loksia. Hankkeen vetäjä 
Osku Kuutamo toi silloi-
sesta SIU:sta mukanaan 
vahvan vammaisurheilun 
ja apuvälineosaamisen. 
Kuutamosta tuli Pajulah-
den oma ”pelle peloton”, 
joka rakentelee itsekin 
välineitä.

Näppäile nettiin
Pajulahden soveltavan liikunnan 
osaamis- ja resurssikeskushankkeen 
arviointiraportti löytyy (pdf- tiedos-
tona) osoitteesta 
www.pajulahti.com/soveltava-lii-
kunta/osaamis--ja-resurssikeskus

sitiivisesti. 
– Olemme hankkineet sellaisiakin väli-
neitä asiakkaiden käyttöön, joita ei ehkä 
aikaisemmin ole ymmärretty tukea lää-
kinnällisen kuntoutuksen nojalla. Tällai-
sia ovat esimerkiksi polku-, noja- ja nok-
kapyörät.

Vaikka hanke loppui, 
palvelu jatkuu 
Hankkeen aikana  välinevalikoima on 
laajentunut esimerkiksi talviliikuntaan, 
melontaan, maastossa vaeltamiseen ja 
pyöräilyyn tarkoitetuilla apuvälineillä, 
kelaus- ja pelipyörätuoleilla ja peliväli-
neillä. Hankittuja välineitä tai välineset-
tejä on liki sata. 
– Kaikkiaan näihin hankittuihin välinei-
siin on käytetty yli 150 000 euroa rahaa, 
laskee Kuutamo.
Liikkumis- ja toimimisesteiset asiakkaat 
ovat löytäneet Pajulahden. Soveltavan 

Kuntoillen

liikunnan ja vammaisurheilun kurssi-
vuorokaudet ovat hankkeen aikana liki 
kolminkertaistuneet. Saavutettavuutta 
on parannettu sekä pienten oivallusten 
että isompien esteettömyysmuutos-
ten kautta.   Esimerkiksi Pajulahti-hallin 
lattian alle asennettiin induktiosilmuk-
ka, rantaan rakennettiin esteetön me-
lontalaituri, alueen opasteita uusittiin 
ja toteutettiin kohokarttoja. Kuntosali 
varustettiin esteettömäksi, huoneet va-
rustettiin suihkutuoleilla ja esteettömät 
pysäköintipaikat merkittiin. Ja niin edel-
leen. 
Liikuntakeskus Pajulahden rakentami-
nen esteettömämmäksi jatkuu myös 
hankkeen jälkeen.
– Seuraavaksi investoidaan rantabule-
vardin jatkokehitykseen, luentotilojen 
esteettömyyteen ja uuteen esteettö-
mään oppilasasuntolaan, lupaa opiston 
rehtori Lasse Mikkelsson. 
Hankkeen osatoteuttajina ovat toimi-
neet Nastolan kunta, Lahden ammat-
tikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala, 
Suomen Urheiluopisto, Haaga-Helia 
ammattikorkeakoulun Vierumäen yk-
sikkö sekä Kymenlaakson ammattikor-
keakoulun sosiaali- ja terveysala.
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SOLIA tarjoaa välinevalikoimassaan 
useita erilaisia jääkiekkokelkkoja vuok-
ralle ympäri maata. SOLIA:n kelkat on 
varastoitu Helsingin yksikköön, mutta 
ne liikkuvat sinne missä niitä tarvitaan. 
Kelkkavalikoimassa on vanhoja niin 
sanottuja maitolavoja sekä uudempia 
nykyaikaisia jääkiekkokelkkoja.
Vanhoissa kelkoissa on kelkan alla van-
hojen hokkareiden terät ja ne ovat hiu-
kan leveämpiä istuma-asennoltaan. Ne 
toimivat kuitenkin vielä hyvin kokei-
lutapahtumissa. Uudemmat SOLIA:n 
kelkat on valmistettu Norjassa ja Yh-
dysvalloissa, jotka molemmat ovat 
kelkkajääkiekon vakiomenestyjiä. Uu-
sissa kelkoissa teräksiset terät on varta 
vasten jääkiekkokelkkoihin valmistet-
tuja.
Kelkat voivat olla yksi- tai kaksiteräi-
siä, mutta käytännössä kaikki käyttävät 
kahta terää. Terien välisellä leveydel-
lä voidaan vaikuttaa kelkan kaatumis-
herkkyyteen sivusuunnassa. SOLIA:n 
uusimissa kelkoissa terien välinen le-
veys vaihtelee 3–10 cm:n välillä. 3 cm:n 
teräleveydellä pitää luistelijan olla jo 
hiukan kokeneempi tai hänellä on ol-
tava erittäin hyvä vartalon hallinta. 

Kelkkajääkiekkoa voi pelata 
myös koulun liikuntatunneilla
Jokaisella pelaajalla on kaksi mailaa, 
joiden toisessa päässä on lapa ja toi-
sessa kelkan liikuttamiseen käytettävät 
piikit. Mailat tulevat aina vuokrakelk-
kojen mukana. Kokeiluun riittää varus-
teiksi hyvin talvirukkaset tai jääkiekko-
hanskat ja kypärä.

TEKSTI: JUKKA PARVIAINEN
KUVA: OSKU KUUTAMO

Talvi kutsuu kiekkoilemaan!
Kelkkajääkiekkoa pela-
taan tällä hetkellä jo vii-
dellä eri paikkakunnalla 
Suomessa: Helsingissä, 
Jyväskylässä, Tampereel-
la, Imatralla ja Oulussa. 
Seuroilla on joitain omia 
jääkiekkokelkkoja, mutta 
jääkiekkokelkan puuttu-
minen ei estä kelkkajää-
kiekon kokeilua.

Ilman kypärää ei kannata jäälle mennä. 
Jääkiekkokelkka saattaa kaatua her-
kästi selälleen, joten siinä tilanteessa 
pään lyöminen jäähän on mahdollista. 
Jos vuokraaja ei omista omaa kypärää 
kannattaa asiasta mainita vuokrausta 
tehdessä, niin SOLIA:lta voi saada myös 
kypärän mukaan. 
Kenttäpelaajien jääkiekkokelkkojen li-
säksi SOLIA:lla on jääkiekkomaalivah-
din kelkka. Kelkan on suunnitellut ja 
valmistanut apuvälineteknikko Jukka 
Wall opinnäytetyönään vuonna 2009. 
Mukana kelkan suunnittelussa oli suo-
malaisia kelkkajääkiekon aktiiveja. Kel-
kassa terät on valmistettu polyeteenis-
tä ja siihen on mahdollisuus vaihtaa 
erilevyinen istuinosa. 
Jääkiekkokelkat ovat vuokrattavana 

setteinä tai yksittäin. Erityiskoulut, fy-
sioterapia- ja liikunta-alan oppilaitok-
set vuokraavat kelkkoja oppilailleen 
liikuntatunneille. Yksittäisinä vuokraa-
jina on yleensä liikuntavammaisia hen-
kilöitä, jotka haluavat kokeilla kelkka-
jääkiekkoa. Helsingissä on esimerkiksi 
helppo kokeilla jääkiekkokelkkaa Ou-
lunkylän ja Kallion tekojäillä, sillä niis-
sä pääsee pyörätuolilla helposti kentän 
reunalle. Muutamana viime talvena 
myös koulut ovat innokkaasti vuok-
ranneet jääkiekkokelkkoja. Koululuo-
kan ainut liikuntavammainen oppilas-
kin on päässyt koulun liikuntatunnilla 
osallistumaan luisteluun, kun opettaja 
on hoksannut vuokrata koululle jää-
kiekkokelkan.



50

Portaat eivät ole espoolaisen Antti Pol-
larin silmissä enää entisellään. Pollari, 31, 
osallistui syksyllä VAU:n ja Liikuntakeskus 
Pajulahden järjestämälle Rakennetun ym-
päristön esteettömyyskartoittajakurssille. 
Kurssilaiset perehtyivät liikunta- ja urhei-
luympäristöjen esteettömyyden mittaa-
miseen ja arviointiin. He saivat käyttöönsä 
Invalidiliiton kehittämään ESKEH-mene-
telmän. Menetelmä antaa ensimmäistä 
kertaa esteettömyyden kartoitukselle sa-
manlaisina pysyvät ja objektiiviset kritee-
rit aiemman lomakeviidakon sijaan.
Nyt Pollari soveltaa kurssin oppeja Es-
poossa sijaitsevan liikuntahallin metalli-
portaikkoon. 
– Näissä ei ole lainkaan kontrastia, ei hyvä.
Tämäkin näkyvyysongelma olisi helppo 
ratkaista mustilla raidoilla, jotka kiinnite-
tään portaiden etureunoihin.

Kalavaaka ovenkahvaan
Pollari kehuu esteettömyyskartoittaja-
kurssin käytännönläheisyyttä. Kurssilaiset 
käyttivät rakennusten esteettömyyden 
arvioinnissa paljon valokuvia, mutta he 
myös vierailivat erilaisissa tiloissa ja esi-

TEKSTI JA KUVA: 
AINO PEKKARINEN

Ilman esteitä
Esteettömyyskartoittajakurssille osallistunut Antti Pol-
lari aikoo hyödyntää oppimaansa tulevaisuudessa toi-
mintaterapeuttina.

– Esteettömyyden tarve koskettaa myös meitä elinsiirron saaneita. Elinsiirtoon johtaneisiin sairauksiin voi liittyä myös vammautumista, 
muistuttaa Antti Pollari.

merkiksi kokeilivat kalavaa’alla, kuinka 
raskasta oven avaaminen on. 
Esteettömyys voi olla kiinni pienistäkin 
yksityiskohdista. Esimerkiksi pyörätuoli-
luiska voi olla hengenvaarallinen tai es-
teetön WC liian pieni sähköpyörätuolin 
käyttäjälle ja hänen avustajalleen. 
Kurssilaisten yleinen ahaa-elämys oli, 
että esteettömyys on muutakin kuin 
sitä, että pyörätuolilla pääsee paikasta A 
paikkaan B. Näkövammaiset tarvitsevat 
riittävästi valoa ja kontrasteja, kuulovam-
maiset induktiosilmukoita ja kehitys-
vammaiset riittävän selkeitä tiloja. Moni 
puute esteettömyydessä paljastuu vasta 
pimeällä, Pollari luettelee.
– Esteettömyyden tarve koskettaa myös 
elinsiirron saaneita. Elinsiirtoon johtanei-
siin sairauksiin voi liittyä vammautumis-
ta, muistuttaa Pollari.

Hölmöläisten hommat 
paljastuvat
Esteettömyyskartoittaja voi kohda-
ta myös tilanteita, joissa ajatus on ollut 
hyvä, mutta toteutus hullunkurinen. 
– Kurssin pääkouluttaja Niina Kilpelä 

kertoi esimerkin rakennuksesta, jossa oli 
esteetön WC, mutta se oli toisessa ker-
roksessa, johon ei päässyt hissillä, Pollari 
sanoo. 
Tarinoita on muitakin: Liikuntahal-
lin hätäuloskäynti voi olla harmaa ovi 
harmaassa seinässä, joten vähänkään 
sumeammalla näkökyvyllä ovea ei huo-
maa.  Hätäuloskäynti voi myös sijaita kat-
somon korkeimmalla kohdalla niin, että 
sinne pääsee vain portaita pitkin.
Vastavalmistuneille kartoittajille riittä-
nee siis töitä. Ainakin Antti Pollarille es-
teettömyyskartoittajakoulutuksesta on 
ammatillista hyötyä.
Hän opiskelee parhaillaan toimintate-
rapeutiksi. Tulevaisuudessa hän voi esi-
merkiksi suunnitella vammautuneille ih-
misille kodin muutoksia, jotta arki sujuisi.
– Pystyn nyt ymmärtämään asiakkaan 
arkea.
Kurssiin kuului myös parannusehdotus-
ten tekoa paikkoihin, joissa kurssilaiset 
vierailivat. 
– Yhdessä paikassa oli vaaleasta mar-
morista tehty portaikko, jossa ei nähnyt, 
milloin portaat alkavat ja miten ne kään-
tyvät. Näkeväkin henkilö oli kaatunut 
niissä, Pollari kertoo.
Paikan vahtimestari sai kurssilaisilta toi-
menpide-ehdotuksen. Ehkä valkoista 
marmoria ryhdistävät nyt mustat kont-
rastiraidat.

Kuntoillen Info

VAU käynnistää 14 liikunnan koulu-
tuskeskuksen esteettömyyskartoituk-
set huhtikuussa 2013. Kartoituksissa 
hyödynnetään ESKEH-kartoitusjärjes-
telmää, jota on täydennetty liikunnan 
suorituspaikkoja koskevilla lajikohtai-
silla esteettömyyskriteereillä.  Kartoi-
tuksista vastaavat VAU:n koulutuksen 
läpäisseet esteettömyyskartoittajat 
VAU:n apuvälineneuvoja Jukka Par-
viaisen ja arkkitehti Niina Kilpelän 
johdolla.  Selvitystyötä johtaa VAU:n 
toimialapäällikkö Aija Saari ja se to-
teutetaan opetus- ja kulttuuriminis-
teriön tutkimusrahoituksella.  Selvi-
tysraportin on tarkoitus valmistua 
joulukuussa 2013.

Urheiluopistojen 
esteettömyys- 
kartoitukset käynnistyvät
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Idrottshjältar föds inte ur intet. Idrotts-
framgång kräver hängivenhet, långsik-
tighet och också stora visioner. Förverk-
ligandet av visionerna beror inte enbart 
på idrottaren, utan kräver fungerande 

Japisson:  Stora visioner börjar med 
hjältedåd i vardagen

bakgrundsgrupper och strukturer som 
ger stöd. Teemu Japisson, general-
sekreterare för Valo (Valtakunnallinen 
Liikunta- ja urheiluorganisaatio) ställer 
målen högt för att få Finland i rörelse.
Japisson, som har en bakgrund som 
samhällsvetare, har lång erfarenhet av 
organisationsarbete.
– det är onödigt att försöka uppnå 
goda och hållbara resultat, om man inte 
förstår hur ett system fungerar, konsta-
terar Japisson.
Syftet med små och stora strukturför-
ändringar är att i grunden utveckla 
strukturerna för idrottsverksamheten; 
riktningen är inställd på ett mer enhet-
ligt och professionellt samarbete och 
på specialisering.
Kommande organisatoriska förändring-
ar kan testas i praktiken genom projek-
tet ”Vision 2020”, d.v.s. ett gemensamt 
projekt för olika idrottssällskap och 
idrottsaktörer. Visionen, som har getts 
ut av Finlands Idrott (SLU) siktar högt; 

målet är att få Finland till ett land med 
världens mest rörliga idrottsfolk fram till 
år 2020.
de mest centrala målen i förändringar-
na är att göra slut på kampen och det 
enskilda knogandet mellan sällskapen 
genom att allt mer övergå till ett öpp-
nare samarbete som utvecklas på ett 
mer mångsidigt sätt. Enligt Japisson be-
hövs verkligen nya strukturer och för-
ändringar.
– det faktum att varje organisation ove-
tande om varandra gör samma saker är 
inget bra sätt att fungera.
– Hittills har alla varit relativt kunniga på 
alla områden, i fortsättningen strävar vi 
efter att ha starka experter på varje om-
råde.
Japisson upprepar en av de primära 
principerna i visionen; – Vi har som mål 
att varje motionär, såväl funktionshin-
drad som icke funktionshindrad, har 
möjlighet att sträva efter det bästa han 
eller hon förmår.

Motostationerna har sitt ursprung i rö-
relsen Special Olympics, med namnet 
Motor Activity Training Program (MATP). 
Arbetsgruppen för VAU:s motostationer 
inledde sitt arbete hösten 2011. Vid pla-
neringen av material för stationerna har 
eftersträvats lättanvändbarhet. Instruk-
tionerna vid motostationerna är enkla, 
meningsfulla och lätta att följa. Instruktö-
rerna behöver inte alltid ha kunskap och 
kännedom om specialmotion.
Fysioterapeuten och instruktören för spe-
cialmotion vid Imatra stad Kirsi Mäyrä 
anser att motostationerna är lämpliga 
på dagverksamhetscentraler, boendeen-
heter, grupper för personer med utveck-
lingsstörning och träningsskolklasser: 
även personliga assistenter och familjer 
kan ha nytta av motostationer. Hon tän-
ker själv dra nytta av motostationsmate-
rial i synnerhet i grupper som har delta-
gare med varierande rörelseförmåga.
– Exempelvis grupper som verkar själv-
ständigt. För dem kunde jag demonstre-
ra och ge tips till handledarna i gruppen. 
Jag kunde utbilda dem att verka som 

hjälpinstruktörer, då jag inte alltid har tid 
med allt, planerar Mäyrä.

Beställ handboken om motostationer 
eller ett utbildningspaket
Motostationerna är avsedda för motio-
närer med olika funktionsförmåga. Mo-
tostationerna sporrar till träning med 
låg tröskel. I handboken finns beskriv-
ningar och anvisningar om hur sex oli-
ka övningsmotionsstationer byggs upp 
och instruktioner för uppvärmning före 
övningarna och avslutningslek efter öv-
ningarna. På uppgiftskorten för moto-
stationerna, som kan klippas ut, finns 
instruktioner som underlättar, försvårar, 
anpassar och differentierar uppgifterna. I 
slutet av handboken finns en förteckning 
över redskap och idéer om hur man själv 
kan tillverka redskapen.
Handboken är VAU:s första instruktions-
handbok som ges ut på två språk. den 
svenska versionen av handboken heter 
Motostationer. Illustrationerna i handbo-
ken är gjorda av Arto Nyyssönen. Hand-
boken kan beställas till priset av 25 euro.

(Vaus medlemmer 
10 euro).
 Vi rekommende-
rar en beställning 
av ett tre timmar 
långt utbildnings-
paket, där man 
under ledning av 
en erfaren utbil-
dare bygger upp 
stationerna, tes-
tar dem i prak-
tiken och fun-
derar över hur 
stationerna kan 
anpassas för personer 
med olika funktionsför-
måga. Arbetsgemen-
skaper och grupper kan 
beställa utbildningspaketet till priset av 
500 euro (VAUs medlempris 300 euro). 
Beställaren bekostar utbildningslokal 
och utbildarens resor.
Närmare information: Tiina Siivonen, 
tfn 040 833 48 69, tiina.siivonen@vam-
maisurheilu.fi.

Motostationer d.v.s. MATP
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Lektor emeritus i gymnastik Erkki Tervo 
ser inte funktionshindret utan en män-
niska som använder gymnastikredska-
pet som alla andra, med lite anpassning. 
Tervo gör ingen skillnad mellan en funk-
tionshindrad och en icke funktionshin-
drad elev.
– Människan kan inte ändras, men gym-
nastikredskapen kan formas om så att 
rörelsen mer säkert lyckas, säger han.
För ett år sedan blev Tervo pensionerad 
från tjänsten som lektor i redskapsgym-
nastik vid Jyväskylä universitet. Pensio-
nären Tervo har knappt om tid, tillsam-
mans med hjälpinstruktörer håller han 
nämligen cirka 500 motionärer i rörelse 
varje vecka i sin hemkommun Keuru. Han 
planerar också idrottshallar och hjälper 
producenter att utveckla redskap och 
utrustning för gymnastik. Med sin släp-
vagn besöker han skolor och presenterar 
sin mobila arsenal av gymnastikredskap. 
Han håller också kurser i sjukvårdsdistrikt 
och idrottsinstitut om hur man kan upp-
rätthålla funktionsförmågan hos äldre 
personer och personer med funktions-
nedsättning. Ålderdomliga attityder ut-
gör fortfarande hinder för idrott och mo-
tion för personer med rörelsehinder eller 
utvecklingsstörning, anser Tervo.
– En studerande inom idrottsvetenskap 

sade en gång att han inte förmår komma 
in i salen för att han inte tål att se annor-
lunda, avvikande människor. då sade jag 
honom att han under min tid inte kom-
mer att slutföra sina studier.
Studeranden kom till lektionerna och 
blev färdig med sina studier.
även funktionshindrade personer kan 
själva ha attitydproblem.
– då jag har introducerat gymnastikred-
skap har jag ibland lagt märke till att per-
soner med rörelsehinder eller utveck-
lingsstörning själva kan anse att motion 
och rörelse är något omöjligt för dem. 
Emellanåt försöker instruktörer och as-
sistenter i skolorna i onödan förbjuda 
dem att delta, berättar Tervo.
Tervo är själv ett exempel på att gymnas-
tik lönar sig; 69-åringen tar ett par stud-
sar på trampolinen och slår en volt så att 
ovetande utomstående åskådare blir för-
skräckta.
Trots utvecklingen är utrustningen i sko-
lornas gymnastiksalar alltjämt så dålig 
att han inte förundrar sig över att någon 
har traumatiserats under en lektion i red-
skapsgymnastik.
– Om alla gymnastiksalar utrustades väl, 
skulle även andra än funktionshindrade 
dra nytta av det. Alla mår bra av att av 
hoppa och skutta.

Förste tränaren för Finlands landslag i 
rullstolscurling Lauri Ikävalko håller 
på att föra finländarna till världstop-
pen. det svåra i grenen framhävs ge-
nom att man sitter i rullstol och det in-
spirerar och sporrar tränaren.
– Över hälften av grenen är taktik: hur 
planerar du dina kast, hur spelar du 
när du är i ledningen eller ligger under 
och hur påverkar motståndarens spel 
dina egna lösningar, berättar Ikävalko. 
På några år har grenen fostrat ett duk-
tigt landslag och Ikävalko har varit 
med hela tiden. I Finlands landslag 
spelar ettan Tuomo Aarnikka, två-
an Sari Karjalainen, kaptenen Vesa 
Hellman och vice kaptenen Markku 
Karjalainen. 
Träningen av grenen, som kräver kon-
centration och säker hand, innebär 
enligt Ikävalko i praktiken tusentals 

kast. Under spelet som pågår i två och 
en halv timme kan alla fyra spelare i la-
get kasta iväg 16 stenar.
– För att misslyckas behöver inte ett 
kast gå många centimeter på sidan. 
Kraften och riktningen är helt beroen-
de av stöten, säger Ikävalko.
Grenen kräver också total koncentra-
tionsförmåga. Landslaget har under 
ledning av en psykolog fått mental trä-
ning såsom fantasiövningar och hjälp 
att bli mer stresståligt. Tiderna är just 
nu väldigt spännande för landslaget, 
i Sochi i Ryssland avgörs under dessa 
dagar nämligen världsmästerskapet i 
grenen. dessa är de första världsmäs-
terskapstävlingarna där Finland deltar 
som en av de tio lagen. Nu är vi ock-
så spända på om Finlands lag uppnår 
nödvändiga rankingpoäng för att få 
delta i de paralympiska spelen 2014.

Veikko Jantunen 
fick Pro Idrott 
-priset

Grentränings-
läger för rullstols-
användare
VAU ordnar ett grenträningsläger för rull-
stolsanvändare i Invalidförbundets Kott-
by rehabiliteringscenter Synapsia i Hel-
singfors 9 mars 2013 kl. 9.30–18.30.
Lägret är avsett för rullstolsburna perso-
ner över 18 år. Grenarna är badminton, 
rullstolsrugby och fäktning. Som lärare 
och instruktörer verkar personer som ut-
övar de olika grenarna samt tränare. När-
mare information ges senare på VAU:s 
webbsidor www.vammaisurheilu.fi.
Avgiften för lägret är 20 euro och i av-
giften ingår morgonkaffe, lunch och mel-
lanmål samt handledning. Anmälningar 
senast 1.3 och närmare upplysningar: 
VAU, Jukka Parviainen, tfn 045 677 05 16, 
jukka.parviainen@vammaisurheilu.fi.

Skidåkaren Veikko Jantunen har fått 
Pro Idrott -priset på 20 000 euro.
Jantunen är flerfaldig paralympisk- 
och VM-medaljör: åren 1980–1986 
vann han fem paralympiska guld och 
en bronsmedalj i skidåkning. I världs-
mästerskapstävlingarna tog han hem 
två världsmästerskap, fem silver och 
en bronsmedalj. Jantunen skidade 5, 
10 och 15 kilometers sträckor både i 
stafett och individuellt.
Priset var en överraskning för Jantunen.
– Visst värmer det. Om detta inte hade 
hänt nu, hade det aldrig hänt, förestäl-
ler sig Jantunen.
Han kommer inte att bege sig på nå-
gon semesterresa tack vare priset, men 
den närmaste kretsen kommer nog att 
bli bjuden på både kaffe och tårta. Pro 
Idrott -priset beviljades 13 idrottare 
som erkänsla för en betydande idrotts-
karriär eller för en betydande sport-
prestation.
Prisen delades ut av kultur- och idrotts-
minister Paavo Arhinmäki i Ständer-
huset i Helsingfors. Undervisnings- 
och kulturministeriet delade i år ut Pro 
Idrott -prisen för 13 gången.

Redskapsgymnastikens stålfarfar

Isplanen kräver is i magen
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Voimanoston SM-kilpailut järjestettiin 19. tammikuuta 2013 Pajulahti Games -kilpailutapahtuman yhteydessä. Janne Piipponen oli 
kovassa iskussa, sillä hän nosti alle 90 kiloisten sarjassa uudet SE-lukemat 183 kiloa.
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VAU:n uutisia 

Liikuntavastaavakoulutukset 
keväällä 2013
VAU järjestää jäsenyhdistystensä lii-
kuntavastaaville koulutusta kevään 
2013 aikana. Koulutuksissa päivite-
tään liikuntavastaavien VAU-tietämys-
tä, tutustutaan vammaisurheiluun ja 
-liikuntaan laaja-alaisesti sekä päivite-
tään liikuntavastaavien tehtäväkent-
tää. Koulutukset koostuvat teoria- ja 
käytäntöosuuksista.
Koulutukset ovat VAU:n liikuntavas-
taaville ja liikunnasta kiinnostuneille 
maksuttomia ja koulutuspäivään si-
sältyy ilmainen lounas. VAU ei korvaa 
koulutuksesta aiheutuneita matka-, 
majoitus- tai ruokailukuluja. Tarkempi 
koulutuspäivän ohjelma ja koulutus-
paikka ilmoitetaan ilmoittautuneille 
lähempänä ajankohtaa.

Koulutuspaikat
– Seinäjoki: lauantai 9.3. klo 10.00–
16.00, ilmoittautumiset viimeistään 
perjantaina 22.2.
– Oulu: lauantai 16.3. klo 10.00–16.00, 
ilmoittautumiset viimeistään perjan-
taina 1.3.
– Turku: lauantai 23.3. klo 10.00–
16.00, ilmoittautumiset viimeistään 
perjantaina 8.3.

Ilmoittautumiset: 
VAU, Tiina Siivonen, 
tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi, 
puh. 040 833 4869.

Feelmax Oy tarjoaa verkkokauppansa kautta VAU:n jäsenil-
le 15 %:n alennuksen kaikista normaalihintaisista jalkineis-
ta ja sukista. Feelmaxin tuotteet ovat laadukkaita, kestäviä 
ja ne sopivat kaikille jaloistaan huolta pitäville ihmisille – 
niin urheilijoille kuin liikkujillekin.

Käy ostoksilla osoitteessa www.fastway.fi, valitse tuotteet 
ja siirry ostoskoriin. Syötä maksuvaiheessa alennuskoodi 
VU7462 ruutuun.

Lisätiedot: www.feelmax.fi.

Uusi jäsenetu: 
Feelmax-tuotteista 15 %:n alennus

Viestintäassistentti Lauri Jaakko-
la jäi hoitovapaalle 1. joulukuuta 
2012 lähtien. Laurin tehtäviä hoitaa 
hoitovapaan ajan Samppa Rautio, 
samppa.rautio@vammaisurheilu.fi, 
puh. 044 752 9366.

Lajikoordinaattori Suvi Blech-
schmidt jäi äitiyslomalle 1. tammi-
kuuta 2013 lähtien. Suvin tehtäviä 
hoitaa äitiysloman ajan VAU:n ny-
kyinen aluetoiminnan suunnitteli-
ja Petri Räbinä, (petri.rabina@vam-
maisurheilu.fi, puh 050 596 5014), 
joka palasi vuorotteluvapaalta la-
jikoordinaattoriksi 1. tammikuuta 
2013. Aluetoiminnan suunnitteli-
ja Anu Hämäläinen (anu.hamalai-
nen@vammaisurheilu.fi, puh. 044 
752 9373), jatkaa määräaikaisena 
toimessaan itäisellä alueella.

Henkilöstö-
muutokset

Liikunta- ja urheiluseurojen Seuratuki-
kehittämishanke jatkuu. Vuonna 2009 
aloitetun seuratoiminnan kehittämis-
tuen tarkoitus on tarjota laadukasta 
toimintaa mahdollisimman monelle, 
ennen kaikkea lapsille ja nuorille, koh-
tuukustannuksin.
Seuratukeen ovat oikeutettuja kaik-
ki rekisteröidyt urheiluseurat (ry:t), 

myös VAU:n jäsenyhdistykset. Seura-
tuen avulla käynnistettiin mm. Helsin-
gin ja Uudenmaan Näkövammaisten, 
Helsingin Invalidien Yhdistyksen ja 
Helsingin Kehitysvammatuki 57:n yh-
teinen Spurtti.
Voimien yhdistäminen on antanut uu-
sia mahdollisuuksia yhdistysten lii-
kuntatoimintaan, liikkujien määrä on 

lisääntynyt ja uusia toimintamalleja 
on saatu kehitettyä. Paikallistason lii-
kunnan kehittämisessä on mukana ol-
lut myös VAU.
Hakuaika päättyy 15.3. Seuratuen 
jakaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätiedot ja hakulomakkeet: 
www.minedu.fi.

Seuratuen hakuaika päättyy 15.3.
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Suomen Vammaisurheilu  ja -liikunta VAU ry toimisto palvelee 

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

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

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
- järjestöasiat  
- jäsenpalvelut
- henkilöstöasiat

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki
puh. (09) 4257 9824
fax (09) 4257 9825
www.vammaisurheilu.fi

TUTKIMUS JA KEHITYS
Aija Saari
toimialapäällikkö, 
puh. 040 506 4208, 
aija.saari@vammaisurheilu.fi
betjäning på svenska
- tutkimus
- kehitys- ja esteettömyys-
  projektit

Elina Holopainen
lajikoordinaattori, 
puh. 045 139 7373, 
elina.holopainen@
vammaisurheilu.fi
- Special Olympics -lajitoiminta

HARRASTE- JA
JÄSENPALVELUT
Teemu Lakkasuo
toimialapäällikkö,
puh. 040 565 1001,
teemu.lakkasuo@
vammaisurheilu.fi
- seura- ja yhdistystoiminnan 
kehittäminen ja koordinointi

Tiina Siivonen
aluetoiminnan suunnittelija 
puh. 040 833 4869, 
tiina.siivonen@
vammaisurheilu.fi
- tapahtumien suunnittelu ja 
  toteutus
- koulutus
- esteettömyys

Jukka Parviainen
apuvälineneuvoja, 
puh. 045 677 0516, 
solia@vammaisurheilu.fi
- apuvälinetoiminta
- esteettömyys

Harri Lindblom
lajikoordinaattori, 
puh. 044 361 7353, 
harri.lindblom@
vammaisurheilu.fi
- elinsiirtoväen kansallinen   
   lajitoiminta
- muut lajit: boccia,  pyörätuoli- 
  tanssi 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)

Samppa Rautio
viestintäassistentti, 
puh. 044 752 9366
samppa.rautio@
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

LASTEN JA 
NUORTEN TOIMINTA 
Tuomas Törrönen
nuorisotoiminnan suunnittelija, 
puh. 050 408 6152, 
tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi
- lasten ja nuorten liikunta
- Sporttiklubitoiminta

Suvi Blechschmidt
lajikoordinaattori, 
(äitiyslomalla 
1.1.2013 lähtien)

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. 044 752 9373, 
anu.hamalainen@
vammaisurheilu.fi
- itäisen alueen harraste-
  liikunnan ja aluetoiminnan  
  suunnittelu
- tapahtumien suunnittelu ja         
  toteutus
- lajit: keilailu ja shakki

Petri Räbinä
lajikoordinaattori.
puh. 050 596 5014,
petri.rabina@vammaisurheilu.fi
- lajit: CP-jalkapallo, kelkka- 
   jääkiekko, istumalentopallo,
  pyörätuolirugby, sähköpyörä- 
  tuolisalibandy ja sokkopingis
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KILPAILUKUTSUJA

ALPPIHIIHTO

ALPPIHIIHTOKILPAILUT
Liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille 
laskijoille suunnatut alppihiihtokilpailut järjestetään 17. maa-
liskuuta 2013 klo 12.00 alkaen Muuramen Riihivuorella. Lajina 
on pujottelu. Kilpailu on maksuton. 
Ilmoittautumiset 22.2. mennessä ja lisätiedot: Sanna Hänni-
nen, sanna@naaranlahti.com, puh. 044 359 3736.

MATALAN KYNNYKSEN ALPPIHIIHTOKILPAILUT
VAU järjestää Ounasvaaran Lumilauantain yhteydessä 23. maa-
liskuuta 2013 klo 12.00 matalan kynnyksen alppihiihtokilpailut. 
Kilpailut soveltuvat niin elinsiirtoväelle kuin kehitys-, liikunta- ja 
näkövammaisille. Näkövammaisille kilpailijoille järjestyy tarvit-
taessa opaslaskija järjestäjän puolesta.
Osallistumismaksu on 10 euroa ja se maksetaan paikan päällä.
Ilmoittautumiset 15.3. mennessä ja lisätiedot: Jarno Saapunki, 
jarno.saapunki@vammaisurheilu.fi, puh. 040 737 5882.

AMPUMAURHEILU

AMPUMAURHEILUN ILMA-ASEIDEN  
SM-KILPAILUT
Liikunta- ja näkövammaisten ilmakiväärin ja -pistoolin SM-kil-
pailut järjestetään 15. maaliskuuta 2013 Merikarvialla, Vapaa-
aikakeskus Rysässä (Onnentie 1) yleisten sarjojen SM-kilpailujen 
yhteydessä.
Sarjat: Ilmakivääri R1, R2, R3, R4, R5, R10, R11. Ilmapistooli P1, 
P2 
Osallistumismaksu on IK/IP 60 ls 25 euroa ja IK/IP 40 ls 25 eu-
roa ja se maksetaan 28.2. mennessä MeSA:n tilille: FI40 1122 
3000 1006 72. Viestikenttään nimi, sarja ja seura. 
Kilpailujen yhteydessä järjestetään ilmakiväärin sekajoukkue-
kilpailu. Ilmakiväärin sekajoukkuekilpailu ammutaan 5-henkilöi-
sin, etukäteen nimetyin joukkuein. Joukkueeseen tulee kuulua 
yksi tyttö, yksi poika, yksi nainen, yksi mies ja yksi ikäsarjalainen. 
Sarjoissa, jossa ammutaan 60 laukausta, näiden kilpailijoiden 40 
ensimmäistä laukausta lasketaan ko. seuran sekajoukkuetulok-
seksi. Sekajoukkuekilpailulla ei ole SM-arvoa. Voittajajoukkue 
saa kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa. Toistaiseksi osanotto-
maksua ei peritä.
Majoitus: www.merikarvia.fi.
Ilmoittautumiset: Kilpailujen järjestäjän mukaisella lomakkeel-
la lähetettynä 28.2. mennessä: Reijo Holmi, Merikarviantie 60 A, 
29900 Merikarvia, reijo.holmi@smlsatakunta.fi
Mikäli ilmoittautuneita eri sarjoihin on enemmän kuin kilpailu-
valiokunta on määrittänyt tai ratakapasiteetti mahdollistaa, ta-
pahtuu valinta SAL:n ilma-asekauden karsintakilpailujen tulosti-
laston perusteella. 
Lisätiedot: Reijo Holmi, puh 0400 725 928, reijo.holmi@sml-
satakunta.fi tai Jorma Röppänen, puh. 044 440 1110 tai Jarmo 
Engblom, puh. 0400 726 327.

BOCCIA

IV YLISTARO-BOCCIA (JOUKKUE, PARI)
IV Ylistaro-Boccia järjestetään 9. maaliskuuta 2013 kello 9.00 
alkaen Ylistarossa, Kirja-Matin koululla (Kirkkokuja 20). 
Sarjat: yleinen sarja joukkuekilpailu, naiset parikilpailu. Ei hyvi-
tyspisteitä.
Osallistumismaksu on 15 euroa/joukkue ja 12/euroa pari ja se 
maksetaan EL-Ylistaron yhdistyksen tilille: EPOP 553204-43859 

tai Nordea 119630-100590.
Ilmoittautumiset 6.3. mennessä ja lisätiedot: Vilho Orava, 
puh. 050 492 1163, vilhoorava@gmail.com. Kilpailupaikalla on 
ruokailumahdollisuus. Omat pallot ja mittatikut mukaan.

XI HARJAVALTA-BOCCIA (PARI)
Boccian avoimet parikilpailut järjestetään 16. maaliskuuta 
2013 klo 9.00 alkaen Nakkilan Liikuntahallilla (Kuntopolku 1).
Sarjat: yleinen, naiset, luokat 1–3. Parin ei tarvitse kuulua sa-
maan yhdistykseen. Hyvityspisteet käytössä luokissa 1–3.
Osallistumismaksu on 14 euroa/pari ja se maksetaan Harjaval-
lan Seudun Invalidit ry:n tilille: Nordea FI12 2109 1800 0144 03.
Ilmoittautumiset 12.3. mennessä: Harjavallan Seudun Invali-
dit ry, Keskustie 5 A 3, 29200 Harjavalta, puh. (02) 537 3671, 044 
087 7020, haseinva@dnainternet.net.
Lisätiedot: Simo Suomi puh. 040 823 8871. Omat pallot ja mit-
tatikut mukaan. Kilpailupaikalla on ruokailu ja kahvio.

ITÄISEN ALUEEN BOCCIAN PARIKILPAILUT
Itäisen alueen boccian parikilpailut järjestetään 16. maalis-
kuuta Pieksämäellä Kontiopuiston liikuntahallilla (Karpaloku-
ja 1).
Sarjat: Yleinen ja naiset. Hyvityspisteet eivät ole käytössä.
Osallistumismaksu: 15 euroa/pari ja se maksetaan osallistu-
misvarmistuksen yhteydessä paikan päällä viimeistään klo 8.30.
Ilmoittautumiset 10.3. mennessä ja lisätiedot: Matti Jäm-
sä, matti.boccia@gmail.com, puh. 0500 513 024. Omat pallot 
ja mittatikut mukaan. Kilpailupaikalla tarjolla kahvia, pullaa, 
voileipiä sekä makkaraa. Tapahtuman yhteydessä järjestetään 
myös arpajaiset.

VALTAKUNNALLINEN KVES-BOCCIATURNAUS 
(JOUKKUE) 
Kuopion Varhaiseläkkeensaajat Kves ry järjestää valtakunnalli-
sen Kves-bocciaturnauksen 6.–7. huhtikuuta klo 9.00 Kuopi-
ossa, Martti Ahtisaaren koulussa (Lehtoniementie 103). Sarja: 
yleinen.
Osallistumismaksu on 18 euroa/joukkue ja se maksetaan 
KVES ry:n tilille: Kuopion Op. FI14 560918-20023523 tai saapu-
misen yhteydessä pelipaikalla.
Ilmoittautumiset 28.3. mennessä ja lisätiedot: Kaija Pelkonen, 
puh. 0400 436 753, ka.pelkonen(at)gmail.com tai Raija Väätäi-
nen, puh. 050 3263 927. Ilmoittautumisen vahvistus kilpailupäi-
vänä klo 8.30. Kilpailupaikalla kahvia, piirakoita, voileipiä, arpo-
ja ym. Pelipallot ja mittakepit mukaan.

VII REVONTULI-BOCCIA (HENK. KOHT, JOUKKUE)
VIII Revontuli-Bocciakilpailut järjestetään 13.–14. huhtikuuta 
2013 Lomakeskus Revontulessa, Hankasalmella. Lomakeskus 
sijaitsee Valtatie 9 varrella. Kilpailut alkavat lauantaina klo 10.00 
ja jatkuvat sunnuntaina klo 9.00. 
Sarjat: luokat 1–3 henkilökohtainen, yleinen sarja joukkuekil-
pailu. 
Osallistumismaksu on 10 euroa/hlö ja 18 euroa/joukkue ja 
se maksetaan Tampereen Seudun Invalidit ry:n tilille: 114630-
871571. Maksaessasi ilmoita maksava yhdistys.
Majoitus: hotelli 2–3 hengen huoneissa tai 4 hengen mökissä. 
Lauantaina ja sunnuntaina lounas. Pakettihinta 65 euroa/hlö. 
Yhden hengen huonelisä 15 euroa/vrk. Lisävuorokaudet 40 eu-
roa/hlö/vrk (sis. aamiainen). Lomakeskus Revontuli, puh. (014) 
8448 200, myynti@revontuli.fi. Varatessasi mainitse Revontuli-
Boccia. Omat pallot ja mittatikut mukaan.
Ilmoittautumiset 8.4. mennessä ja lisätiedot: Lasse Mäkinen, 
Tampereentie 480, 33880 Lempäälä, teemu.makinen2@gmail.
com, puh. 0400 727 898.  
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KYRÖNMAA-BOCCIA (HENK.KOHT.)
Boccian avoin henkilökohtainen kilpailu järjestetään 13. huhti-
kuuta klo 9.00 alkaen Isokyrössä, koulutuskeskuksen liikunta-
hallissa. 
Osallistumismaksu on 10 euroa ja se maksetaan tilille: FI22 
4928 2020 0023 63. 
Ilmoittautumiset 10.4. mennessä ja lisätiedot: Eeva Ollila, 
puh. 040 357 1420 tai Hannu Lehtiö, hannul@netikka.fi.

WILLIMIES-BOCCIA (JOUKKUE)
Willimies-Boccia -joukkuekilpailu järjestetään 20. huhtikuuta 
2013 klo 10.00 alkaen Lappeenrannassa, Sammonlahden liikun-
tahallissa (Ruskonlahdenkatu 7). Luokkien 1–3 pelaajien hyvi-
tyspisteet ovat käytössä.
Osallistumismaksu on 15 euroa/joukkue ja se maksetaan 
12.4. mennessä Etelä-Saimaan Invalidit ry:n tilille: SHB 313130-
1208008.
Majoitus: Loma- ja kokoushotelli Marjola puh. (05) 452 4160, 
myynti@marjola.fi.
Ilmoittautumiset 12.4. mennessä ja lisätiedot: Marjatta Hirvi-
kallio, Kalliopellonkatu 3A 4, 53850 Lappeenranta, puh. 040 776 
6388, marjatta.hirvikallio@saunalahti.fi. Omat pallot mukaan. 
Paikan päällä puffetti ja arpajaiset.

BOCCIAN PARIKILPAILU
Kaikille avoin boccian parikilpailu järjestetään 27. huhtikuuta 
2012 Rauman Kauppaoppilaitoksella (Satamakatu 26). 
Joukkueen muodostaa kaksi pelaajaa samasta seurasta tai yh-
distyksestä, kuitenkaan luokkien 1–3 sarjan pelaajien ei tarvitse 
kuulua samaan seuraan tai yhdistykseen.
Sarjat: naiset, yleinen ja luokkien 1–3 pelaajien sarja. Naisten 
ja luokkien 1–3 sarjojen neljä parasta palkitaan ja sarjojen voit-
tajat pääsevät jatkoon tavoittelemaan rahapalkintoja yhdessä 
yleisen sarjan parhaiden kanssa.
Palkinnot: palkintosumma 320 euroa jaetaan seuraavasti 
(maksetaan pelaajan tai yhdistyksen tilille): voittajapari 160 eu-
roa, toinen 80 euroa, kolmas 50 euroa, neljäs 30 euroa.
Osallistumismaksu on 16 euroa/pari ja se maksetaan Rauman 
Invalidit ry:n tilille: Länsi Suomen Osuuspankki FI55 5630 0020 
2694 00.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 15.4. mennessä ja lisätiedot: 
Marko Yli-Kleemola, Koivulankatu 16, 26200 Rauma, markoyk@
gmail.com, puh. 045 126 5974. Kilpailupaikalla ruokailumah-
dollisuus.

JUDO

SOVELTUVAN JUDON SM-KILPAILUT
Sovelletun judon SM-kilpailut järjestetään sunnuntaina  
7. huhtikuuta 2013 Helsingissä. Kilpailut järjestetään yleisten 
SM-kilpailujen yhteydessä.
Lisätiedot: www.judoliitto.fi/tapahtumat/kalenteri-2013.

KEILAILU

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).
Luokat: A, B, C, D, E ja F.
Osallistumismaksu: 23 euroa/kilpailija ja se maksetaan yhdis-
tyksittäin 22.2. mennessä tilille: Pohjois-Savon Näkövammaiset 
FI56 1589 3000 0137 72.
Ilmoittautumiset kirjallisesti ja yhdistyksittäin 22.2. mennes-
sä ja lisätiedot: Seppo Ahonen, seppo-ahonen@luukku.com. 
Ilmoittautumisesta on selvittävä osanottajan nimi, kilpailu-
luokka ja yhteyshenkilö yhteystietoineen. Ilmoita myös haluk-

kuudesta keilata B1-keilaajan kanssa samalla radalla. Jälki-il-
moittautumiset eivät ole mahdollisia.
Keilahallilla on ruokailumahdollisuus, hinta 12 euroa. Ruokaili-
joiden nimet on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä.

KEILACUP 2012–2013, 8. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2012–2013 kahdeksas osakilpailu järjeste-
tään 6. huhtikuuta 2013 Rovaniemellä Lapin Urheiluopiston 
keilahallilla (Hiihtomajantie 2). 
Luokat: A, B, C, D, E ja F. 
Osallistumismaksu on 24 euroa/kilpailija ja se maksetaan
yhdistyksittäin 22.3. mennessä tilille: Lapin Näkövammaiset ry 
FI46 8000 1200 8641 07.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 22.3. mennessä ja lisätiedot: 
juho.hiltunen@gmx.com, puh. 040 773 0352. Ilmoittautumiset 
yhdistyksittäin. Ilmoittautumisessa on selvittävä osanottajan 
nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö yhteystietoineen. Ilmoita 
myös halukkuudesta keilata B1-keilaajan kanssa samalla radal-
la. Jälki-ilmoittautumiset eivät ole mahdollisia.
Jokainen osallistuja palkitaan ja lisäksi luokkien 3 parasta pal-
kitaan sijoituspalkinnoilla.

SM-JOUKKUEKILPAILU
Keilailun SM-joukkuekilpailu järjestetään 7. huhtikuuta 2013 
Rovaniemellä Lapin Urheiluopiston keilahallilla (Hiihtomajan-
tie 2). Kilpailu alkaa klo 10.00. Yhdistykset voivat muodostaa 
3-henkisiä joukkueita. Kilpailussa noudatetaan SM-kilpailu-
sääntöjä. 
Sarjat: Näkövammaiset, kehitysvammaiset sekä elinsiirrokkaat 
ja dialyysipotilaat.
Osallistumismaksu on 40 euroa/joukkue ja se maksetaan yh-
distyksittäin 22.3. mennessä Lapin Näkövammaiset ry:n tilille: 
FI46 8000 1200 8641 07. 
Ruokailu: Lapin Urheiluopistolla on ruokailumahdollisuus Ra-
vintola Täkyssä. Hinta 7,40 euroa. Ruokailijoiden nimet on il-
moitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Keilahallilla on kah-
vio, jossa tarjolla pientä purtavaa.
Majoitus: Lapin Urheiluopisto Sporthotel,  Hiihtomajantie 2, 
96400 Rovaniemi, puh. 020 798 4222, www.santasport.fi. 98 
euroa/vrk /1hh. 135 euroa/vrk/2 hh. 224 euroa/vrk/4 hh.
Huoneen hintaan sisältyy aamiainen sekä kylpylän käyttö ylei-
sövuorolla. Varauksen yhteydessä tulee mainita keilacup. Huo-
nekiintiö on voimassa 28.2. asti. Tämän jälkeen huoneita saa 
sopimushintaan, mikäli niitä on vapaana.
Ilmoittautumiset 22.3. mennessä ja lisätiedot: Juho Hiltu-
nen, juho.hiltunen@gmx.com, puh. 040 773 0352. Joukkueen 
keilaajat on nimettävä ilmoittautumisen yhteydessä.

KEILAILUN SM-KILPAILUT (HENK.KOHT., PARI)
Keilailun henkilökohtaiset ja parikilpailun SM-kilpailut järjes-
tetään 4.–5. toukokuuta Jyväskylän keilahallissa (Pupuhuh-
dantie 4).
Kilpailut alkavat molempina päivinä klo 10.00. Lauantaina kil-
pailevat näkövammaiset sekä elinsiirto- ja dialyysipotilaat ja 
sunnuntaina kehitysvammaiset. Ensin heitetään luokkien alku-
kilpailut (6 sarjaa) ja sen jälkeen finaalipelit SM-kilpailusääntö-
jen mukaisesti.
Sarjat: Näkövammaiset: miehet ja naiset B1, B2, B3 ja B4. Ke-
hitysvammaiset: miehet ja naiset yleinen, alle 19v tytöt ja po-
jat sekä Unified-parikisa. Elinsiirron saaneet ja dialyysipotilaat: 
miehet ja naiset yleinen. Parikilpailu heitetään alkukilpailun 
yhteydessä (6+6 sarjaa). 
Osallistumismaksu on 24 euroa/keilaaja ja se maksetaan 
19.4. mennessä ry:n tilille: Keski-Suomen näkövammaiset ry 
FI85 8216 3710 0003 21. Viestiosioon keilaajan nimi, sarja ja 
yhdistys/seura. 
Ilmoittautumiset 19.4. mennessä ja lisätiedot: Mauno Sirviö, 
sirvio.mauno@kolumbus.fi, Teerenpolku 7, 40270 Palokka. Il-
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moittautumisen yhteydessä ilmoitettava sarja missä heittää, pa-
rikilpailun parit ja Unified-parit. Kilpailupaikalla on mahdollisuus 
ruokailla.

LUMIKENKÄILY

LUMIKENKÄILYN SPECIAL OLYMPICS -KILPAILUT
VAU järjestää lumikenkäilyn Special Olympics -kilpailut 9. maa-
liskuuta 2013 klo 10.00 alkaen Nastolassa, Liikuntakeskus Paju-
lahdessa. 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 kehitysvammaiset ja 
avoin luokka 400 m (N/M).
Osallistumismaksu on 5 euroa/laji ja se maksetaan 6.3. men-
nessä VAU:n tilille: FI15 8001 8710 0235 86. Viestikenttään kir-
joitetaan ”1923 urheilijan nimi SO2013”. Osallistumismaksuja ei 
palauteta, jos osallistuminen peruuntuu. Jälki-ilmoittautumis-
maksu Special Olympics -luokassa 10 euroa/laji ja avoimessa 
luokassa 5 euroa/laji, maksetaan paikan päällä.
Ilmoittautumiset 6.3. mennessä ja lisätiedot: Mika Valavuori, 
mika.valavuori@kisakallio.fi, puh. 040 456 0701. Ilmoitettava ur-
heilijan nimi, luokka ja laji.

RYTMINEN VOIMISTELU

RYTMISEN VOIMISTELUN SPECIAL OLYMPICS  
-KILPAILUT
Naantalin Voimistelijat ja VAU järjestävät rytmisen voimistelun 
Special Olympics -kilpailut 27. huhtikuuta 2013 klo 13.00 alka-
en Naantalissa, Taimon koululla (Soinistentie 2).
Luokat: yhdistetty N/M A, B sekä N1, N2, N3 ja N4. Tasoilla A, B ja 
1 välineinä naru, vanne, pallo ja nauha. Tasoilla 2 ja 4 välineenä 
vanne, pallo, keilat ja nauha. Tasolla 3 välineenä naru, pallo, kei-
lat ja nauha.
Osallistumismaksu on 10 euroa/laji ja se maksetaan 23.4. men-
nessä Naantalin Voimistelijoiden tilille: FI34 5284 0240 0321 81. 
Ilmoittautumiset 4.4. mennessä ja lisätiedot: Assi Aalto, 
puh. 050 305 1885, assi_aalto@hotmail.com tai Johanna Roiva-
nen, puh. 050 303 5591, johanna.roivanen@raseko.fi.

SALIBANDY

SPECIAL OLYMPICS -SALIBANDYTURNAUS
Tampereen Koovee järjestää kehitysvammaisten salibandyn 
Special Olympics -turnauksen 11. toukokuuta 2013 Spiral-hal-
lilla Tampereen Kaukajärvellä (Juvankatu 16).
Sarjat: Harraste- ja kilpasarja. Molempiin sarjoihin otetaan mu-
kaan kahdeksan joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä. Jokai-
selle joukkueelle tulee vähintään neljä ottelua, joiden peliaika 
on 2x15 minuuttia. Kilpasarja pelataan salibandysäännöin. Har-
rastesarjassa kenttä on samankokoinen kuin kilpasarjassa, joten 
tämä mahdollistaa pelit normaalein säännöin.
Osallistumismaksu: 150 euroa/joukkue.
Ilmoittautumiset 31.3 mennessä ja lisätiedot: Koovee Tampe-

re, Mikko Liikanen, puh. 040 080 6700, miksa28@luukku.com. 
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen joukkueille toimite-
taan tarkemmat infot turnausmaksuista, ruokailun järjestämi-
sestä sekä turnausohjelmat.

SOKKOPINGIS

SOKKOPINGISCUP, 4. OSATURNAUS,  
SOKKOPINGIKSEN SM-KILPAILUT 
Sokkopingiksen SM-kilpailut järjestetään 9.–10. maaliskuu-
ta 2013 Kuopion Majakassa (Teletie 4-6 E). SM-kilpailut on sa-
malla sokkopingiscupin 4. osaturnaus.
Sarjat: A (kilpa) ja B (harraste).
Osallistumismaksu on 15 euroa/pelaaja ja se laskutetaan il-
moittautumisen jälkeen sähköpostitse tai kirjeellä.
Ilmoittautumiset 25.2. mennessä ja lisätiedot: Petri Räbinä, 
puh. 050 596 5014, petri.rabina@vammaisurheilu.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava sähköposti- tai 
kotiosoite.

SOKKOPINGISCUP, 5. OSATURNAUS
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset järjestävät 13. huh-
tikuuta 2013 sokkopingiscupin viidennen osaturnauksen Hel-
singin Iiriksessä (Marjaniementie 74).
Sarjat: A (kilpa) ja B (harraste).
Osallistumismaksu on 15 euroa ja se maksetaan paikan pääl-
lä.
Ilmoittautumiset 31.3. mennessä ja lisätiedot: Teemu Ruoho-
nen, teemu.ruohonen@pp.inet.fi, puh. 040 558 0342.

TAITOLUISTELU

SPECIAL OLYMPICS -TAITOLUISTELUKILPAILUT
Kehitysvammaisten Special Olympics -taitoluistelukilpailu jär-
jestetään 23. maaliskuuta 2013 Tampereella, Tesoma-1 jää-
hallissa (Tuomarikatu 7) kello 12.00–14.00 osana Varalan Vap-
pis -kutsukilpailua.
Luokat: Special Olympics -yksinluistelu miesten ja naisten sar-
joissa tasoilla I–VI. Arvostelujärjestelmänä on suomalainen 
tähtiarvostelu. Kilpailussa luistelija suorittaa ensin pakolliset 
kuviot ja heti sen perään vapaaohjelman ilman väliaikaa.
Osallistumismaksu on 15 euroa/luistelija. Osallistumismak-
su peritään tuomarilaskun yhteydessä. Tuomarikulut jaetaan 
osallistuvien seurojen kesken. Pyydämme ilmoittamaan säh-
köpostiosoitteen, johon tuomarilasku lähetetään.
Ilmoittautumiset 4.3. mennessä ja lisätiedot: Arja Putila, arja.
putila@gmail.com, puh. 050 546 0937. Ilmoitettava kilpailijan 
nimi, syntymäaika ja taso sekä tieto kilpailulisenssin maksupäi-
vämäärästä. Jäähallissa on kahvio. 

Kilpailujen tulokset löytyvät
VAU:n verkkopalvelusta lajeittain

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

kilpailujärjestäjältä tai VAU:n toimistolta.

VAU Facebookissa: 
www.facebook.com/vammaisurheilu
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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 
Petri Räbinä
puh. 050 596 5014
petri.rabina@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 
Petri Räbinä
puh. 050 596 5014
petri.rabina@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 2013 maalis-huhtikuu
E = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat

Maaliskuu
2.3. Maalipallon 4. SM-sarjaturnaus (N) 
Espoo
7.3.–12.3. Alppihiihdon maailmancupin 
finaalit (L, N) Sotshi, Venäjä
9.3. Keilacupin 7. osakilpailu (E, K, L, N) 
Kuopio
9.3. Istumalentopallon 3. naisten SM-
sarjaturnaus (L) Lappeenranta
9.3. Lumikenkäilyn Special Olympics 
-kilpailut (E, K, L, N) Nastola
9.3. Liikuntavastaavakoulutus Seinäjoki
9.3. IV Ylistaro-Boccia (pari, joukkue) (L, N) 
Ylistaro
9.3. Lajikokeiluleiri pyörätuolin käyttäjille 
(L) Helsinki
9.–10.3. Sokkopingiksen SM-kilpailut ja 
sokkopingiscupin 4. osaturnaus (N) Kuopio
13.3. Pirkanmaan yhdistyksen 
talviliikuntapäivä (E, K, L, N) Tampere
14.–17.3 Sokkopingiksen Yerres 
International Showdown tournament (N) 
Pariisi, Ranska
14.–21.3. Vammaishiihdon ja 
-ampumahiihdon maailmancupin 3. 
osakilpailu (E, K, L, N) Sotshi, Venäjä
15.3. Ampumaurheilun ilma-aseiden SM-
kilpailut (L, N) Merikarvia
16.3. Lumilauantai (E, K, L, N) Kouvola
16.3. Liikuntavastaavakoulutus Oulu
16.3. XI Harjavalta-Boccia (pari) (L, N) Nastola
16.3. Itäisen alueen Boccia (pari) (L, N) 
Pieksämäki
17.3. Alppihiihtokilpailut (E, L, K, N) 
Muurame
17.3.–21.3. Ski for All -talviliikuntapäivä (E, 
K, L, V) Vuokatti
19.3. Pajulahden soveltava 

talviliikuntapäivä (E, K, L, N) Nastola
22.–24.3. Maalipallon Super European 
Goalball League (N) Malmö, Ruotsi
22.–24.3. Pyörätuolirugbyn Bernd Best 
-turnaus (L) Köln, Saksa
23.3. Istumalentopallon 3. miesten SM-
sarjaturnaus (L) Siilinjärvi
23.3. Lumilauantai (E, K, L, N) Rovaniemi
23.3. Liikuntavastaavakoulutus Turku
23.3. Special Olympics 
-taitoluistelukilpailut (K) Tampere
23.–24.3. SJAL:n jousiammunnan 
sisäratojen SM-kilpailut (L) Kemi
23.–24.3. Pyörätuolikoripallon SM-sarjan 6. 
osaturnaus (L) Tampere
28.3.–1.4. Judon pohjoismainen leiri ja 
kilpailut (K) Ahvenanmaa
30.–31.3. Pyörätuolitanssin World 
Cup -kilpailu ja Hollannin avoin 
mestaruuskilpailu (L) Cuijk, Hollanti

Huhtikuu
5.4. Nurmoo-Boccia (pari) (L, N) Seinäjoki
6.4. Maalipallon 5. SM-sarjaturnaus (N) 
Lahti
6.4. Keilacupin 8. osakilpailu (E, K, L, N) 
Rovaniemi
6.4. Istumalentopallon miesten SM-sarjan 
1. loppuottelu (L) 
6.4. Istumalentopallon miesten SM-sarjan 
pronssiottelu (L)
6.4. Pyörätuolikoripallon SM-sarjan 
mitaliottelut (L) Tampere
6.–7.4. Kves-Boccia (joukkue) (L, N)
6.–7.4. Sherborne-peruskurssi Tampere
7.4. Keilailun SM-joukkuekilpailu (E, K, L, N) 
Rovaniemi
7.4. Soveltuvan judon SM-kilpailut (K, N) 

Helsinki
10.4. Perheliikuntapäivä (E, K, L, N) Kuortane
10.–11.4. Junior Games -kevätkisat (E, K, L, 
N) Kuortane
12.–14.4. Keilailuleiri (E, K, L, N) Kuortane
13.4. Kyrönmaa-Boccia (henk.koht.) (L) 
Isokyrö
13.4. Sokkopingiscup, 5. osakilpailu (N) 
Helsinki
13.4. Istumalentopallon miesten SM-sarjan 
2. loppuottelu (L)
13.4. Kyrönmaa Boccia (henk.koht.) (L, N) 
Isokyrö
13.–14.4. Salibandyn 4. SM- ja finlandia-
sarjaturnaus (L) Vantaa
13.–14.4. Unified-koripallon 4. sarjaturnaus 
(K) Helsinki
13.–14.4. Sähköpyörätuolisalibandyn SM- ja 
finlandia-sarjan 4. osaturnaus (L) Vantaa
13.–14.4. VII Revontuli-Boccia (henk. koht., 
joukkue) (L, N) Hankasalmi
13.–15.4. Lasten ja nuorten maalipalloleiri 
(N) Nastola
14.4. Istumalentopallon miesten SM-sarjan 
3. loppuottelu (tarvittaessa) (L)
15.–16.4. EKL:n Boccian sisäkenttien SM-
kilpailut (henk.koht) (L, N) Hankasalmi
20.4. Willimies-Boccia (joukkue) (L, N) 
Lappeenranta
25.-28.4. Sokkopingiksen Milan Open (N) 
Milano, Italia
27.4. Special Olympics -rytmisen 
voimistelun kilpailut (K) Naantali
27.4. Istumalentopallon IV Kevätturnaus, 
naisten 4. SM-sarjaturnaus ja Ykkössarjan 
5. osaturnaus (L) Espoo
27.–28.4. Pyörätuolirugbyn 3. SM-
sarjaturnaus (L) Helsinki
27.4. Boccian parikilpailu (L, N) Rauma

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 liikuntaharrastusta. Kirjan kirjoittajat ovat 
soveltavan 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 suunni-
telleet palkintokokoelman, jossa palkinnot on 
yksilöity VAU:n omiksi tuotteiksi VAU:n logoa 
käyttäen.
1) Mitali D30, Hinta: 2,80 euroa/kpl, sisältäen 
20 kaiverrusmerkkiä.
2) Numeropatsaat 1/2/3, Hinta: 6 euroa/kpl, 
sisältäen kaiverruslaatan ja kaiverruksen.
3) Pokaali 11870, Hinta: 46 euroa/3 pokaalin 
setti, sisältäen kaiverruslaatat ja kaiverruksen.
Toimituskulut: mitalit enintään 40 kpl: 7,50 
euroa/lähetys, muut tuotteet ja mitalit yli 40 
kpl: 15 euroa/lähetys.

VAU:N JÄSENEDUT 2013
Tilaukset: Palkintotukku-Kääty Oy, Teollisuus-
katu 21, 00510 Helsinki, puh. (09) 728 7330, 
myynti@palkintotukku.fi, www.palkintotuk-
ku.fi.

BOCCIAPALLOT
Viralliset Mamaku-bocciapallot ilman välikäsiä 
jäsenhintaan 360 euroa (+ postituskulut 15 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 kuuma-/kylmätuotteet -25%, muut 
tuotteet -10 %. Tilaukset: Tarja Pohjonen, puh. 
050 352 4531, tarja.pohjonen@invalidiliitto.fi, 
www.i-puoti.fi.

TEOSTO JA GRAMEX-SOPIMUS
VALO on solminut Teoston ja Gramexin kans-
sa sopimuksen järjestäytyneessä liikunta-
toiminnassa julkisesti esitettävän musiikin 
tekijänoikeuskorvausten hoitamisesta. Sopi-
muksen sisältö kattaa myös kaikki VAU:n jä-
senet. Sopimus kattaa myös Teoston osal-
ta pienimuotoisen kopioinnin (28 kpl:tta/

vuosi). Gramexin sopimus ei sisällä kopioin-
tia, mutta Gramex tarjoaa liikunta- ja urhei-
luseuroille suunnattuja kopiointipaketteja. 
Oikeudet kopiointiin voi ostaa osoittees-
ta www.valo.fi. Sopimukset ovat voimassa 
31.12.2014 asti.
Lisätiedot: www.slu.fi/jasenjarjestoille/sopi-
mukset_musiikin_julkisesta_e.

ALENNUKSIA fEELMAX 
-TUOTTEISTA
Feelmax-tuotteista 15 %:n alennus kaikista 
normaalihintaisista jalkineista ja sukista.
Tilaukset: www.fastway.fi. Valitse tuotteet 
ja siirry ostoskoriin. Syötä maksuvaiheessa 
alennuskoodi VU7462 ruutuun.
Lisätiedot: www.feelmax.fi.

VAU-PIPO
Sininen, nuorekas VAU-pipo valkoisin painatuk-
sin. 
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.



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

Nokkapyörien ideana 
on nostaa pyörätuo-
lin pienet etupyörät 
ilmaan, jolloin epäta-
saisella alustalla, 
esim. lumisilla ja jäi-
sillä teillä kelaaminen 
helpottuu.

PT-keskuksen va-
likoimasta löytyvät 
FreeWheel ja Stricker 
Lomo 360 -nokka-
pyörät.
 
Tutustu nokkapyöriin 
tarkemmin
www.ptkeskus.fi 

Nokkapyörät helpottavat 
liikkumista talvella


