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Kokoustilat 10–800 henkilön ryhmille
Kisakalliossa on vieraiden käytössä useita erilaisia 
esteettömiä kokous- ja liikuntatiloja, suurellekin ryhmälle.
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ruuat. Kokous- ja kurssipäivä huipentuu iloiseen 
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Kisafi ilistä ja monipuolista sporttia
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+358 44 562 8549
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jaana.ihatsu@kisakallio.fi 
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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
Tarjouksena laajasta kuuma/kylmätuotevalikoimastamme -25 % joulukuun 2013 loppuun. 

Kaikista muista tuotteistamme -10 %.

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

Uudistunut nettikauppa: www.i-puoti.fi
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                Kuntoudu Kankaanpäässä!

   Kuntoutussuunnitelmaan pohjautuva yksilöllinen jakso. Lääkärin 
   ja fysioterapeutin alkututkimusten pohjalta rakennetaan henkilö-
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   toimintaan ja tarvittaviin yksilöterapioihin. Jakson suunnittelussa
   huomioimme sisältö- ja aikatoiveesi. Tarjoamme osaavat ammat-
   tilaisemme, erinomaiset liikuntatilat sekä ajanmukaiset kuntoilu-
   välineet käyttöösi.

   Ota yhteys: Tarja Lammi puh. 02 573 3250
   Email:           tarja.lammi(at)kuntke.fi
                         Kelankaari 4  *  38700  Kankaanpää  *  www.kuntke.fi
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PÄÄTOIMITTAJA
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TOIMITUSTIIMI
Aija Saari, Anna Tervahartiala, 
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JULKAISIJA
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-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 4 2.10. Esteetöntä liikuntaa 
NRO 5 18.12. Naiset vammaisurheilussa

KANNEN KUVA 
Ville Lipsanen
Kuva: Nina Jakonen

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

Hyvä, paha integraatio
Vammaisurheilulajien siirtyminen lajiliittoihin alkoi Suomessa noin kymme-
nen vuotta sitten. Vaikka jokainen laji on erilainen, integraatioprosessi on 
opettanut sen, että onnistumisen avaimia ovat arvostus, asenteet ja tavoit-
teet. 
 
Jokainen vammaisurheilun parissa toimiva on kohdannut ihmisiä, joilla on 
ennakkoluuloja vammaisuutta kohtaan. Mutta myös meillä itsellämme on 
ennakkoluuloja. Joskus ennakkoluulot osoittautuvat tosiksi, toisinaan eivät. 
Usein ennakkoluulot ovat niin vahvoja, että ne ovat onnistumisen esteenä. 
Onnistumisen tiellä voi olla myös epäonnistumisen pelko. Mitä jos integraatio 
ei onnistukaan? Mitä jos vammaisurheilijoita ei arvostetakaan? 

Ennakkoluulot kertovat omista asenteistamme. Olen omassa työssäni koh-
dannut ihmisiä, joille vammaisurheilu on tuntematon maailma. Miten onnis-
tun parhaiten kuvaamaan mistä vammaisurheilusta on kyse? Vammaisurheilu 
tuntuu oudolta ja kummalliselta, mutta myös mielenkiintoiselta ja innosta-
valta. Uskon, että asenteisiin voi vaikuttaa. Yritämme usein vaikuttaa muiden 
asenteisiin, mutta tarkasteltavaa on myös omissa asenteissamme. Kun us-
komme integraatioon, näemme mahdollisuuksia. Jos oma asenteemme on 
epäileväinen, integraatio ei olekaan mahdollisuus, vaan pelko ja uhka. Kysy-
mykselle kertovat omista asenteistamme: Mitä jos integraatio ei otakaan huo-
mioon erityispiirteitämme? Mitä jos lajimme häviää lajiliiton muuhun toimin-
taan?  

Tavoitteet luovat toiminnalle merkityksen. VAU:n tavoite täsmennettiin vuo-
si sitten. Tavoitteeksi, visioksi nostettiin elinvoimainen vammaisurheilu ja -lii-
kunta – yhdessä ja erikseen. 

Minulle elinvoimainen vammaisurheilu tarkoittaa sitä, että maassamme pää-
see harrastamaan, harjoittelemaan ja kilpailemaan eri lajeissa. Liikunnan ja 
urheilun kipinä voi koskettaa jokaista ja jokaisella pitää olla mahdollisuus ko-
keilla omia rajojaan. Joku haluaa kohottaa kuntoaan, toinen tavoittelee mita-
leita. VAU:n tehtävänä on vaikuttaa siihen, että se onnistuu. 

Yhdessä ja erikseen kertoo, että perinteisen vertaispohjai-
sen vammaisliikunnan ja -urheilun rinnalla on toinen 
polku. Tätä toista polkua ei ole ilman integraatiota, il-
man yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. VAU:n 
tehtävänä on rakentaa toista polkua eli varmistaa, 
että myös integraatiossa onnistutaan. 

Kyse on eri toimijoiden asenteista, arvoista ja tavoit-
teista. Yhteistyö onnistuu, kun tavoitteet kohtaavat ja 
osapuolet ymmärtävät, että onnistuminen tarvitaan 
toista osapuolta. Tästä integraatiossa on kyse. Lajiliitto 
tarvitsee vammaisurheilun toimijoita yhtä paljon kuin 
vammaisurheilu tarvitsee lajiliiton toimijoita. 

Yksinpuurtaminen on raskasta ja lopulta 
tuloksetonta. Elinvoimaisen vammaisur-
heilun kannalta yhdessä tekeminen on 
ainoa tapa päästä onnistuneeseen lop-
putulokseen.

RIIKKA JUNTUNEN
TOIMINNANJOHTAJA
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Teema TEKSTI JA KUVA: SAMPPA RAUTIO

Ennen siirtymistään Olympiakomite-
an palvelukseen Sulin toimi Suomessa 
vuonna 2012 järjestettyjen jääkiekon 
MM-kilpailujen pääsihteerinä. Kiekkoki-
sojen pääsihteerin toimenkuva oli toki 
kiireinen, mutta uudessa tehtävässään 
Sulin on kiireen lisäksi joutunut koh-
taamaan myös voimakkaasti puhaltavia 
muutosten tuulia. Sulin myöntää, että 
tehtävää ja tekemistä on ollut ja paljon.
– On totta, että elämme vauhdikkaita 
ja mielenkiintoisia aikoja suomalaises-
sa huippu-urheilussa. Huippu-urhei-
lun muutostyöryhmä HuMu sai vuo-
denvaihteessa työnsä päätökseen ja 
olemme jo tehneet omia linjauksiam-
me ja käytännön toimenpiteitämme 
HuMun loppuraportin pohjalta, Sulin 
kertoo.

HuMu lähensi vammat-
tomien ja vammaisten 
huippu-urheilua
HuMu perustettiin vuonna 2010 kehit-
tämään suomalaisen huippu-urheilun 
tilaa ja tulevaisuutta. Mediassa etenkin 
liiallisesta rahankäytöstä kritiikkiä saa-
nut HuMu sisällytti loppuraportissaan 
vammaishuippu-urheilun osaksi suo-
malaista huippu-urheilua. HuMu:n ra-
portin pohjalta vuodenvaihteessa toi-
mintansa käynnisti Olympiakomitean 
Huippu-urheiluyksikkö, jossa Suomen 
Paralympiakomiteasta työskentele-
vät valmennuspäällikkö Kimmo Mus-
tonen sekä kehittämispäällikkö Katja 
Saarinen, joka on ”siviilissä” myös vam-
maisalppihiihtäjä. 
Huippu-urheiluyksikkö johtaa ja koor-
dinoi huippu-urheiluverkoston toimin-
taa ja vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa 
pitkän aikavälin huippu-urheilumenes-
tyksestä.
– Näin ollen vammattomien huippu-

urheilun ja vammaishuippu-urheilun 
valmentajat ovat samassa viitekehyk-
sessä, mikä tuo lisää resursseja ja pa-
rantaa kommunikaatiota. Olemme in-
tegroineet taloushallinnon ja teemme 
yhdessä varainhankintaa, Sulin avaa 
tapahtuneen integraation positiivisista 
seurauksista vammaishuippu-urheilun 
kannalta. 
– Toki yhteistyöstä hyötyvät kaikki osa-
puolet. Kun isompi joukko työsken-
telee yhdessä, syntyy helposti uusia 
ideoita. Pystymme nyt miettimään pa-
remmin esimerkiksi yhteisiä rahoituk-
sia tai vakuutusasioita. Yhdessä teke-
mällä asiat toimivat paremmin, Sulin 
jatkaa.

”Vammaisurheilu on 
luontainen asia”
Mika Sulin ei peittele luontevaa suh-
tautumistaan vammaisurheiluun. Kun 
häneltä kysyy asiasta, Sulin ei suostu 
edes periaatteellisella tasolla ymmär-
tämään vammaisurheilun kyseenalais-
tamista. 
– Minä ja läheiseni olemme joutuneet 
pari kertaa tiukkaan paikkaan, joten 
minulla on jonkin verran ymmärrystä 
näistä asioista. 
– 1980-luvulla vammaiskeihäänheittä-
jä Mikke Saleva oli Niken tiimissä, kun 
toimin Nike Pohjoismaiden ja Keski-Eu-
roopan toimitusjohtajana. Silloin ei pu-
huttu vammaisurheilusta, vaan oli sel-
vää, että Saleva oli samassa porukassa 
mukana kuin esimerkiksi Seppo Räty, 
Ringa Ropo ja myöhemmin Teemu 
Selänne. Ei hän ollut mitenkään eri-
lainen kuin muut, hänkin oli huippu-
urheilija. Vammaishuippu-urheilu on 
huippu-urheilua siinä missä muukin 
huippu-urheilu.
Sulin ei puhu asenteesta vammaisur-

Vammaisurheilija 
on huippu-urheilija
Mika Sulin aloitti toimensa Suomen Olympiakomi-
tean pääsihteerinä lokakuussa 2012. Tämän jälkeen 
Olympiakomiteassa on tapahtunut niin paljon, että 
heikkopäistä saattaisi hieman hirvittää.

heiluun, vaan tavasta toimia.
– Ei se mitään asennetta ole – se on sel-
keä asia. Uskon, että tulevaisuudessa 
yhä useammat ja useammat vammais-
urheilijat pystyvät toimimaan ammat-
tiurheilijoina.
Jotta vammaishuippu-urheilijat otet-
taisiin suuren yleisön silmissä huomi-
oon tasavertaisina huippu-urheilijoina 
vammattomien kanssa, on muutok-
sia tapahduttava. Olosuhteiden tulee 
parantua entisestään ja median tulee 
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ymmärtää enemmän vammaishuippu-
urheilusta.
– Joka osa-alueella on kehitettävää ja 
integraatio edesauttaa sitä vuorenvar-
masti. Haluamme näyttää esimerkkiä 
siitä, että pystymme tekemään yhdessä 
hyviä ja tärkeitä asioita sekä löytämään 
synergioita. 

Oppia Hollannista?
Hollannin Paralympiakomitea, Olym-
piakomitea sekä maan valtakunnalli-

nen liikunta- ja urheiluorganisaatio toi-
mivat yhden ja saman nimikkeen alla. 
Sulin vieraili huhtikuussa Hollannissa ja 
näki, kuinka yhteistyö vammattomien 
ja vammaisurheilijoiden välillä kukoisti. 
– Hollannissa kaikki on keskitetty ja sii-
tä seuraa paljon hyötyjä. Yhteistoimin-
taa on erittäin paljon ja yhteisöllisyys 
on käsin kosketeltavaa, mutta toki ke-
hitettävääkin on. 
Hollannin mallia tulisikin Sulinin mie-
lestä tarkastella avoimesti, mutta kriit-

tisesti.
– Toki tällainen järjestelmä toisi oman-
laisia haasteitaan esimerkiksi kansain-
välisen toiminnan kanssa. Sama sys-
teemi ei välttämättä toimi sellaisenaan 
Suomessa, mutta meidän kannattaa 
ilman muuta ottaa oppia Hollannin 
mallin hyvistä puolista ja rakentaa sen 
pohjalta oma suomalainen mallimme. 
Kunhan kaikki perusasiat saadaan Suo-
messa kuntoon, voidaan miettiä, mikä 
olisi lopulta se oikea malli meille, Sulin 

– Suomen Urheilugaala oli osoitus siitä, että vammais-
urheilijoiden status on noussut, sanoo Olympiakomite-
an pääsihteeri Mika Sulin.
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Lyhyesti

Guy Catanin lahjoittamat stipendit 
käytetään vammaisten laskijoiden hiih-
donopettajakoulutukseen. Tuki on tar-
koitettu henkilöille, jotka osallistuvat 
Suomen Hiihdonopettajat ry:n (SHO-
RY) järjestämälle hiihdonohjaajakurs-
sille kaudella 2013–2014. Yhden stipen-
din suuruus on 1000 euroa ja vuonna 
2013 jaossa on kolme Catani-stipendiä. 
Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole ai-
kaisemmin osallistuneet SHORY:n kurs-
sille. 
– Lahjoitus on tarkoitettu vammaisille 
laskijoille, jotka haluavat kouluttautua 
hiihdonohjaajiksi. Mikäli hiihtokoulussa 
on opettajana vammainen henkilö, on 
myös vammaisilla harrastajilla matalam-
pi kynnys tulla mukaan lasketteluharras-

tuksen pariin, kiteyttää Catani lahjoituk-
sensa ideaa.
Catani-stipendit myönnetään vuonna 
2013 hakemusten perusteella kolmelle 
vammaislaskijalle. Hakemus on vapaa-
muotoinen ja siinä tulee ilmetä hakijan 
tiedot sekä vapaamuotoiset perustelut 
stipendin saannille. 
Stipendihakemukset tulee toimittaa 
sähköpostitse VAU:lle 21.10. mennessä. 
Stipendin saajille ilmoitetaan henkilö-
kohtaisesti viimeistään lokakuun lopus-
sa. Stipendien saajien tulee olla paikalla 
stipendien luovutustilaisuudessa Skiex-
po-messuilla 1.11. 
Lisätiedot: VAU, Anu Hämäläinen, puh. 
044 752 9373, anu.hamalainen@vam-
maisurheilu.fi.

Suomen Punaisen Ristin alainen Ahos-
säätiö myönsi kevään apurahahaussa 
tukea kahdeksalle VAU:n toiminnassa 
mukana olevalle hakijalle/ryhmälle. Yh-
teensä Ahos-apurahoja myönnettiin ke-
vään 2013 haussa 20 861 euroa. 
Ahos-apuraha on tarkoitettu VAU:n piiris-
sä toimiville ohjaajille, valmentajille, kou-
luttajille ja urheilijoille kotimaisiin ja ulko-
maisiin opintoihin. Sen avulla edistetään 
uusien ideoiden hakemista ja vammais-
ten henkilöiden liikkumismahdollisuuksi-
en kehittämistä. VAU:n koulutustyöryhmä 
vastaanottaa hakemukset ja tekee esityk-
sen Ahos-säätiölle, joka lopullisesti päät-
tää tuista.  
Vuoden 2013 toinen Ahos-haku päättyy 
31. lokakuuta ja päätökset apurahan saa-

jista saadaan joulukuun puolivälissä. Ha-
kuohjeet ja -lomake löytyvät VAU:n verk-
kopalvelusta (www.vammaisurheilu.fi).

Vuoden 2013 ensimmäiset 
apurahapäätökset
Maiju Marjamäki, myönnetty 1 378 eu-
roa 1-tason luokittelukurssiin istumalen-
topallossa Puolassa.
Heikki Juvonen, myönnetty 1 920 euroa 
valmentajan ammattitutkintoon Eerikki-
län urheiluopistossa.
Nordic Conference -ryhmä co/Marjuk-
ka Tiainen, myönnetty 4 420 euroa Nor-
dic Conference on Physical Activity and 
Disability -seminaariin Norjaan.
Special Olympics Unified -koripallo-
ryhmä co/Pirjo Pellikka, myönnetty 1 

884 euroa Special Olympics Unified -ko-
ripalloturnaukseen tutustumiseen Irlan-
nissa.
Vammaissulkapalloryhmä co/Harri 
Isomäki, myönnetty 7 904 euroa vam-
maissulkapallon opintomatkaan Dort-
mundiin.
Anni Täckman ja Merja Leppälä, myön-
netty 2 032 euroa ASCIF-kongressiin 
Sveitsissä.
Tiina Kurittu, myönnetty 698 euroa ISA-
PA-kongressiin Turkissa.
Terhi Huovinen, myönnetty 625 euroa 
ISAPA-kongressiin Turkissa.
Myönnetty yhteensä 20 861 euroa.
Lisätiedot: koulutuskoordinaattori Piia 
Korpi, piia.korpi@vammaisurheilu.fi, puh. 
044 767 1368.

Catani-stipendit jälleen jaossa

Kevään Ahos-apurahoista yli 20 000 euron potti

Urheilun Unelma-arvat ovat kestoti-
lausarpajaiset, jossa voitot peritään ta-
varavoittoina. Päävoittona on tavaroita, 
jopa 200  000 euron edestä. Erityiseksi 
arpajaiset tekee upea voittoluettelo, va-
paavalintaisuus ja monipuoliset voit-
tomahdollisuudet. Ostamalla Urheilun 
Unelma-arpoja tuet samalla Suomen 
nuoria sekä iäkkäämpiä urheilijoita ja liik-
kujia.
Urheilun Unelma-arpa -arpajaisten yli-
jäämä menee Valo ry:lle ja 16 muulle 
urheilujärjestöille, joista mukana ovat 
VAU:n ohella mm. Suomen Voimiste-
luliitto, Suomen Urheiluliitto, Finlands 
Svenska Idottsförbund, ja Suomen 
Olympiakomitea.
Kiinnostuitko? Lue lisää:  
www.unelma-arpa.fi. 

Tue VAU:n toimintaa!

Liikuntatieteellinen Seura (LTS) on avan-
nut liikunnan hanketoiminnan tiedon-
kulun kehittämiseksi sivuston www.lii-
kuntahankkeet.fi ja julkaissut raportin 
liikunnan hanketoiminnasta.
Liikuntahankkeet.fi -sivustoon on koottu 
tietoa keskeisistä opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön liikunnan kehittämishankkeis-
ta ja syntyneistä liikunnan hyvistä käy-
tännöistä. Yli 900 kehittämishanketta on 

haettavissa rekisteristä kohderyhmän, ke-
hittämisteeman, toteutusalueen, toteu-
tusajan ja asiasanojen mukaan.
Rekisterin ensimmäiset kuukaudet ovat 
osoittaneet rekisterin toimivaksi ja tar-
peelliseksi.
– Toivottavasti hanketoimijat ottavat rekis-
terin omakseen ja hyödyntävät rekisteriä 
omassa toiminnassaan. Toiveissa on, että 
hanketoimijat jatkavat rekisterissä olevien 

hanketietojen päivittämistä sekä lisäävät 
tietoa uusista hankkeista. Näin tiedämme 
tulevaisuudessa paremmin mitä liikunta-
hankkeita on käynnissä eri puolella Suo-
mea, mitä eri hankkeissa on jo toteutettu 
ja mitä hankkeet ovat saaneet aikaan, ker-
too Saku Rikala LTS:stä.
Lisätiedot: Liikuntatieteellinen Seura, 
Saku Rikala, puh. 010 778 6605, saku.rika-
la@lts.fi.

Liikuntahankkeille oma sivusto
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Kolumni

Muistan elävästi, kun pöytätenniskipinä 
iski tulta. Tapahtumapaikkana oli ker-
rostalon väestönsuoja Outokummus-
sa. Muutaman vuoden vanhempi peli-
kaverini pyysi minua, kymmenkesäistä, 
lyömään palloa omalle pöydänpuolis-
kolleen, pölyiselle pingispöydän pinnal-
le sormella tekemäänsä ruutuun. Alun 
epäonnistumisten jälkeen pallo alkoi 
mennä sinne mihin pyydettiin ja minne 
halusin. Fiilis oli mahtava.

Väestönsuojasta matka kulki pikku hil-
jaa eteenpäin: ensin seuran ohjattuihin 
harjoituksiin ja sitten kilpailumatkoille 
kotikaupungin ulkopuolelle. Menestyk-
sen myötä tuli luokkanousut ja varsin-
kin A-luokkaan ja valioluokkaan nousut 
olivat itsetuntoa kohottavia ja konk-
reettisia osoituksia kehittymisestä

Paikkakunta vaihtui aluksi Joensuuk-
si ja sitten Kuopioksi. Lajivalikoimassa 
pysyi pöytätenniksen lisäksi myös pe-
säpallo. Jalkavaivan vuoksi jouduin kui-
tenkin välillä pitämään hermoja raasta-
via taukoja ja stressiä lisäsi, että syytä 
ei tiedetty. Hoito keskittyi oireisiin ja 
lopulta syyksi paljastui oikean jalkate-
rän synnynnäinen ja paikallinen veren-
kierto-ongelma. Kaikkea kokeiltiin, jot-

ta ongelma saataisiin hoidettua, mutta 
yrityksistä huolimatta oikea jalka jou-
duttiin amputoimaan säären puolesta 
välistä vuonna 2004. Sen jälkeen ope-
teltava proteesin käyttö. Yllätyksekseni 
huomasin kuinka hyviä proteeseja osa-
taan tehdä. Leikkauksen jälkeen alkoi 
kuntoutus ja parin kuukauden jälkeen 
jätin kyynärsauvat kaappiin ja kävelin 
pelkän proteesin avulla.

Pöytätennis kiehtoi edelleen, joten läh-
din kokeilemaan lajia uudelleen. Aluk-
si liikkuminen oli kömpelöä, mutta jo 
muutaman kerran jälkeen koordinaa-
tio tuntui kehittyvän ja huomasin jäl-
leen nauttivani pelaamisesta. Lähdin 
kilpailuihin mukaan ja positiivisten ko-
kemusten myötä asetin itselleni tavoit-
teet – tällä kertaa liikuntavammaisten 
puolelle. Alkoi suunnitelmallinen val-
mistautuminen ja jo vuoden kuluttua 
EM kilpailut toivat menestystä: kultaa 
joukkuekilpailussa ja pronssia henkilö-
kohtaisessa kilpailussa.

Pekingissä, Lontoossa ja nyt vielä tule-
vissa Rio de Janeiron paralympialaisis-
sa menestyminen on ollut oikeastaan 
helppo asettaa uran päätavoitteik-
si. Tosin Lontoon jälkeen oli pidempi 

miettimistauko, sillä pitkäaikainen val-
mentajani Jarno Peltovako sanoi tar-
vitsevansa ainakin parin vuoden tauon. 
Uusi valmentaja löytyi kuitenkin pöy-
tätenniksen huippumaasta Ruotsista. 
Mattias Bergkvistillä on takanaan pit-
kä ura pelaajana ja valmentajana, ja hän 
on myös työskennellyt vammattomien 
ja liikuntavammaisten maailman huip-
pupelaajien kanssa. Odotukset ovat 
siis korkealla. Ennen kaikkea odotan vi-
rikkeitä teknisiin ja taktisiin asioihin. Ja 
toivottavasti löydän myös niksit siihen, 
miten se kuuluisa ”viime hetken maali 
tehdään”.

Viime aikoina on ollut mielenkiintoista 
seurata huippu-urheiluun liittyvää kes-
kustelua. Rakenteita on osin muutettu 
ja myös iskulauseita on kehitelty ja jul-
kistettu. Minunkin urheilijan polkuni on 
kartoitettu. Toivottavasti saan pian mui-
den urheilijoiden joukossa kokea mitä 
konkreettisia muutoksia tapahtuu – 
etenkin, kun nyt ”urheilija on keskiössä”. 
Mitä tapahtuu, sitä en vielä tiedä, mutta 
odotellessa tiedän mitä teen: töitä pöy-
tätenniksen parissa – ja koko ajan.

ESA MIETTINEN
PÖYTäTENNISPELAAJA

 ” Minunkin urheilijan 
polkuni on kartoitet-
tu. Toivottavasti saan 
pian muiden urheili-
joiden joukossa kokea 
mitä konkreettisia 
muutoksia tapahtuu – 
etenkin, kun nyt ”ur-
heilija on keskiössä.”

Tähtäimessä ”viime hetken maali”
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TEKSTI JA KUVAT: HEIDI LEHIKOINEN

– Vammaisurheilu on kehittynyt niin in-
himillisillä, taloudellisilla, tiedollisilla kuin 
taidollisillakin resursseilla. Kehitys on ollut 
voimakasta 10 vuoden aikana, sen on ha-
vainnut joka asiassa, Hyytiäinen sanoo.
Hyytiäinen tunnistaa yleisen trendin, vaik-

Hyytiäinen toivoo lisää laajuutta 
suomalaiseen yleisurheiluun

Yleisurheilu on ollut edelläkävijälajeja, kun suo-
malainen vammaisurheilu on nostanut näkyväs-
ti profiiliaan Ateenan paralympialaisten jälkeen. 
Paljosta on kiittäminen Leo-Pekka Tähteä, tietää 
vammaisyleisurheilun lajipäällikkö Marko Hyyti-
äinen. Hän tietää myös, että kansainvälisessä ke-
hityksessä mukana pysyminen vaatii suomalaisil-
ta yhä enemmän panostusta.

ka sanookin keskittyvänsä vain ”omalla 
hiekkalaatikollaan leikkimiseen”. Yleisur-
heilu on pysynyt kehityksessä aika hyvin 
mukana.
– Kaikessa on pystyttävä kehittymään, jos 
meinataan pärjätä. Hirveän laajasti suo-

malainen vammaisurheilu ei ole pysynyt 
kelkassa mukana.
Hän poimii yleisurheilun lisäksi hyvin mu-
kana olevista lajeista esimerkkinä maa-
lipallon ja jousiammunnan, joissa hyvää 
työtä on tehty laajalla tasolla. Niissä Hyy-
tiäisenkin mukaan toiminnan taso vastaa 
sitä mitä kansainvälinen vammaisurheilu 
vaatii.
– Olemme pieni maa ja toimimme pienillä 
ihmismäärillä. Kun joku urheilija tai tärkeä 
valmentaja lopettaa, vaikutus voi pienes-
sä lajissa olla dramaattinen. Ehkä ei myös 
ole ihan täysin ymmärretty, mikä vaati-
mustaso on ja miten se nousee, Hyytiäi-
nen miettii syitä kehityksen kelkasta pu-
toamiseen.
– Ehkä yhteistyö ja tietotaidon jakaminen 
lajien välillä voisi auttaa.



11

Resurssien kohdentaminen 
vahvuutena
Yleisurheilussa 1990-luvun loppupuo-
lella ja 2000-luvun alussa Suomi oli 
vahva heittotuolilajeissa. Nykyään pai-
nopiste on siirtynyt kelaukseen. Hyy-
tiäinen toivookin laajennusta urheili-
joiden luokka- ja lajikirjoon.
– Nyt meillä on kaksi kansainvälisen 
tason naispituushyppääjää samassa 
luokassa, mikä on hieno asia. He ke-
hittävät toisiaan kilpailemalla keske-
nään. Toivon mukaan tulee lisää in-
nokkaita nuoria ja kehityskykyisiä 
urheilijoita. Jos heitä ei tule, meillä ei 
ole mitään, hän pelkistää.
Yleisurheilun menestyminen ei ole 
ollut pelkästään yksinkertainen asia 
esimerkiksi rahoituksen kannalta, sil-
lä tarve on noussut. Kun henkilökoh-
taisen valmennustuen piirissä oli ai-
emmin vain Tähti, sitten myös Toni 
Piispanen, niin nyt urheilijoita on 
kuusi. Urheilullisesti näkymät tule-
viin arvokilpailuihin ovat hyvät.
– Porukka voisi olla vieläkin isompi, 
mutta Suomen mittakaavassa tilanne 
on hyvä. Lisäksi toimintamme on hy-
vin organisoitua, meillä on ollut hy-
viä ihmisiä tätä tekemässä.
– Meillä on pieni laji ja meitä on vä-
hän, mutta se voi olla myös vahvuus. 
Myös resurssien kohdentaminen voi 
olla vahvuus.

Kehittäviä keskusteluja
Marko Hyytiäisen näkökulmasta 
yleisurheilun näkyvimmät yhteistyö-
tahot ovat Suomen Paralympiakomi-
tea, VAU ja KIHU. Yhteistyö kaikkien 

kanssa sujuu hyvin. KIHU:lla on aiem-
min ollut isokin merkitys silloin, kun 
Tähti nousi maailman huipulle.
– Silloin saimme KIHU:lta paljon tie-
toa tueksemme. Nytkin meillä on yh-
teistyössä kehitteillä nopeusmittari, 
jonka uusimmasta versiosta uskon 
olevan meille apua.
Eri lajien välistä yhteistyötä yleisur-
heilussa ei Hyytiäisen mukaan konk-
reettisesti juurikaan tehdä. Sen sijaan 
hän keskustelee mielellään muiden 
lajien valmentajien kanssa.
– Esimerkiksi Kyösti Laasosen kans-
sa vaihdan mielipiteitä mielelläni. 
Hänellä on valtava kokemus, osaami-
nen ja näkemys. Niistä keskusteluista 
saa aina jotain, kertoo Hyytiäinen. 

Hyytiäinen on pyrkinyt vaikuttamaan 
myös Kansainvälisen Paralympiakomi-
tean IPC:n suuntaan. IPC:n päätökset 
arvokilpailujen lajiohjelmista ovat vii-
me vuosina kummastuttaneet monia. 
Hyytiäinen teki IPC:n yleisurheilulle 
esityksen, jolla lajivalikoima jaettaisiin 
järkevämmin ja tasapuolisen.
– Saataisiin selkeyttä lisää, kun olisi py-
syvä perusrunko. Nyt heittotuolilajit 
ovat jäämässä vähiin, samoin brittien 
vaikutusvalta on turhan suuri. On ke-
hitetty liikaa katsoja- ja mediaystävälli-
seen suuntaan ja urheilijat ovat unoh-
tuneet. Lajivalikoimassa pitäisi olla 
nykyistä enemmän linjakkuutta ja py-
syvyyttä. Pitäisi ajatella enemmän ur-
heilijoita.

Marko Hyytiäinen leireili yleisurheilujoukkueen kanssa keväällä etelän lämmössä.



12

Teema

Mikä on lajin paikka?

VAU:n strategiassa linjattiin myös se, että 
VAU toimii lajiliittojen kehityskumppani-
na integraatioprosessin aikana auttaen, 
opastaen ja neuvoen ongelmakysymyk-
sissä. VAU tukee jatkossa myös kaikkia 
lajiliittoja uusien urheilijoiden rekrytoin-
nissa.
Lajiliittointegraation seurauksena suu-
rin osa paralympialajien maajoukkuetoi-
minnasta on siirtynyt lajiliiton alle.  Para-
lympialajien ruohonjuuritasosta vastaa 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamat-
ta edelleenkin VAU. Osa paralympiala-
jeista on edelleen kokonaan VAU:ssa.
On myös lajeja, jotka eivät halua kum-
paankaan. Esimerkiksi osa pyörätuoli-
tanssijoista on julistautunut itsenäiseksi 
liitoksi. Lisäksi on vain tietyille vamma-
ryhmille tarkoitettuja lajeja, joille ei ole 

TEKSTI: NINA JAKONEN, AIJA SAARI
KUVAT: AAPO LAIHO, NINA JAKONEN

Kansainvälisen vammaisurheilun kiristynyt kilpailu 
muuttaa vammaisurheilulajien kotipesää. VAU:n stra-
tegiassa asetettiin tavoitteeksi, että kaikki sellaiset 
vammaisurheilulajit, joissa on olemassa lajiliitto, ovat 
vuoteen 2021 mennessä siirtyneet kokonaan lajiliiton 
katon alle.

edes olemassa ns. emäliittoa. Näkövam-
maisten lajeista tällaisia ovat maalipallo ja 
sokkopingis, liikuntavammaisten lajeista 
boccia ja pyörätuolirugby.  Näiden lajien 
osalta VAU toimii lajiliittona. 
Hitaimmin lajiliittointegraatio etenee 
Special Olympics -lajeissa ja elinsiirtour-
heilun lajeissa, sillä 18 Special Olympics 
-lajin urheilijoista vain judokat, ratsastajat 
ja koripalloilijat toimivat lajiliiton alla.

Mitä sanovat paralym-
pialajien päävalmentajat?
Vammaisurheilu & -liikunta -lehden toi-
mitus teetti toukokuussa kyselyn, jossa 
kysyttiin vammaisurheilulajien valmen-
tajilta mielipidettä ja kannanottoa sii-
hen missä on oman lajin paikka. Kysely 
lähetettiin 56 eri henkilölle ja vastauk-

sia palautui kaikkiaan 27 lajista. Vastaa-
jista 8 oli Special Olympics -valmenta-
jia, 14 paralympialajien valmentajia 
sekä 2 elinsiirtourheilun edustajaa ja 4 
muiden lajien edustajaa/valmentajaa.
Paralympialajeissa, joilla on olemassa 
oma lajiliitto, lajin paikka on kaikkein 
selkein: lähes kaikki valmentajat (8/10) 
vastasivat lajinsa paikan olevan lajilii-
tossa.
– Laji on sama pienistä eroista huoli-
matta, perustelee pyörätuolicurlingin 
päävalmentaja Osku Kuutamo.
Poikkeuksena olivat voimanosto ja is-
tumalentopallo, joissa lajin halutaan 
pysyvän edelleen VAU:ssa. Naisten is-
tumalentopallojoukkueen päävalmen-
taja Timo Väre perusteli kantaansa 
seuraavasti.
– Koulutus- ja valmennusyhteistyön li-
sääminen olisi hyvä juttu, mutta istu-
malentopallon harrastajamäärä on täl-
lä hetkellä niin pieni, että en usko liiton 
halukkuuteen panostaa lajin kehittä-
miseen. Jos harrastajamäärät kasvavat 
huimasti, voi tilanne olla toinen.
VAU:n omien lajien eli maalipallon, 
boccian, sokkopingiksen ja pyörä-
tuolirugbyn paikka nähtiin edelleen 
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ta mutkaa. Special Olympics -golf ja 
-keilailu sen sijaan kannattavat lajinsa 
paikkana ensisijaisesti VAU:ta, mutta 
toivovat kuitenkin tiivistä lajiliittoyh-
teistyötä.
– Henkilökohtaisesti arveluttaa Spe-
cial Olympics -toiminnan jatkuvuus 
lajiliiton alla – ennen kaikkea se, huo-
lehtiiko lajiliitto samalla ajatuksella 
vammaisurheilusta kuin VAU tekee 
tänä päivänä, miettii Special Olympics 
-salibandyvalmentaja Harry Seidler.
Special Olympics -golfvalmentaja 
Jouko Mikkola on myös mietteliäs la-
jiliiton suhteen.
– Mikäli kehitysvammaisille pelaajille 
taataan samat mahdollisuudet ja re-
surssit kuin muillekin Golfliiton pelaa-
jille, niin sitten homma ehkä toimii.
Elinsiirtourheilulajeissa ei ole lajival-
mentajia, joten kysely lähetettiin ak-
tiivisille monilajiurheilijoille. Asko Rä-
sänen näkee osan lajeista lajiliitossa, 
mutta osan paikka on taas VAU:ssa.
– Lajiliittojen rooli on elinsiirtourhei-

lussa hyvin pieni ja todennäköisesti 
niin on myös tulevaisuudessa. Toki sul-
kapallon ja petanquen selkein paikka 
on lajiliitossa. Samoin keilailun paik-
ka on lajiliitossa, mutta tiiviissä yhteis-
työssä VAU:n kanssa.
Muista lajeista sulkapallon, näkövam-
maisshakin ja -keilailun paikka näh-
dään lajiliitossa, mutta shakissakin ko-
rostetaan yhteistyötä VAU:n kanssa.

Itsenäinen lajiliitto?
Lajiliittointegraatiota vauhdittaa para-
lympialajistatus. Paralympialajien val-
mentajat valitsevat lajin paikan sen 
mukaan, jossa valmennuksellisten hyö-
tyjen arvellaan olevat parhaimmat. Esi-
merkiksi voimanosto ei ole innostunut 
lajiliittoon siirtymisestä, koska vam-
mattomien puolella voimanosto ei ole 
olympialaji.
Lajiliittointegraation rinnalla on toi-
nen, vammaisurheilulajin itsenäisyyden 
suuntaan vaikuttava trendi. Etenkin pa-
ralympialajeissa on kansainvälisellä ta-

VAU:ssa. Näillä lajeilla ei ole olemassa 
lajiliittoa, johon integroitua.
– Niin kauan kuin pyörätuolirugby on 
pieni marginaalilaji, on lajin paikka 
VAU:ssa, sillä lajin ja harrastajien erityis-
luonne osataan ottaa VAU:ssa parhai-
ten huomioon, kommentoi pyörätuo-
lirugbymaajoukkueen päävalmentaja 
Valtteri Lehtinen.

Mikä on muiden lajien 
paikka?
Special Olympics -lajeista judon ja Uni-
fied-koripallon valmentajat näkevät la-
jinsa selkeimmin lajiliitossa.
– On luontevaa, että kuulumme siihen 
järjestöön missä muutkin lajin harrasta-
jat ovat. Sitä kautta meillä on samat oi-
keudet ja velvollisuudet kuin muillakin 
joukkueilla/pelaajilla, sanoo Unified-ko-
ripallovalmentaja Pirjo Pellikka.
Special Olympics -salibandy, -yleisur-
heilu, -maastohiihto ja -melonta ha-
luaisivat lajinsa lajiliiton alle, mutta 
näkevät prosessin edessä vielä mon-

Muut lajit lajiliitoissa

Missä ovat muut 
VAMMAISURHEILULAJIT?

2013

Muut lajit VAU:ssa

Elinsiirto-
urheilulajit

– alppihiihto
– golf
– hiihto
– keilailu
– lentopallo
– lumikenkäily
– petanque
– pöytätennis
– salibandy
– sulkapallo
– tennis
– uinti
– yleisurheilu

Special 
Olympics 
Finland -lajit

– alppihiihto
– golf
– hiihto
– jalkapallo
– keilailu
– lentopallo
– lumikenkäily
– lumilautailu
– melonta
– purjehdus
– rytminen  
 voimistelu
– salibandy
– taitoluistelu
– uinti
– yleisurheilu

Näkövammais-
lajit

– ampumaurheilu
– keilailu
– shakki
– sokkopingis

Liikunta-
vammaislajit

– pyörätuolitanssi
– sähköpyörätuoli-
 salibandy

– golf

– sulkapallo

– suunnistus
 (Trail-O)

– taekwondo

– Special Olympics -judo

– Special Olympics -koripallo

– Special Olympics -ratsastus

Itsenäinen 
laji

– proteesi-
 jääkiekko

Paralympialajit 
lajiliitoissa

Paralympialajit VAU:ssa

Missä ovat 
PARALYMPIALAJIT?

2013

– ampumahiihto

– ampumaurheilu

– alppihiihto

– hiihto

– jousiammunta

– judo

– melonta

– purjehdus

– pyöräily

– pyörätuolicurling

– pyörätuolikoripallo

– pyörätuolimiekkailu

– pyörätuolitennis

– pöytätennis

– ratsastus

– soutu

– triathlon

– uinti

– yleisurheilu

Lajiliittoyhteistyö

– CP-jalkapallo
– istumalentopallo
– kelkkajääkiekko
– voimanosto

VAU on lajiliitto

– boccia
– maalipallo
– pyörätuolirugby



14

Info

Teema

Mitä mieltä 
Sinä olet?
Olit sitten oman lajisi harrastaja, val-
mentaja, avustaja, opas, pilotti, toi-
mitsija tai missä roolissa tahansa, 
niin… Mikä on Sinun mielestäsi lajisi 
paikka? 
Kerro mielipiteesi VAU:n verkko-
palvelussa (www.vammaisurheilu.
fi) tai osallistu keskusteluun VAU:n 
Facebook-sivuilla (www.facebook.
com/vammaisurheilu). Vastausaikaa 
on 16.8. asti. 
Osallistu ja voita omaksesi VAU:n 
tuotepalkinto. Palkinnot arvotaan 
kaikkien vastanneiden kesken.

solla nähtävissä diagnoosipohjaisten 
monilajiliittojen hajoaminen ja uusien, 
vain yhteen vammaisurheilulajiin kes-
kittyneiden liittojen syntyminen. Boccia 
ja pyörätuolirugby ovat kansainvälisellä 
tasolla perustaneet jo omat lajiliittonsa 
ja CP-jalkapallo on ehkä perustamassa 
omansa. Tätä kehitystä seurataan kiin-
nostuksella myös suomalaislajien osal-
ta.
Vastaavasti Porvoossa vaikuttava Suo-

men Pyörätuolitanssiliitto julistautui it-
senäiseksi lajiliitoksi.
– Pakkoyhdistäminen olisi suuri virhe 
ja lajin surma. Vammaisurheilu vaatii 
erityisosaamista, ja jos päätäntäval-
ta ajautuu lajiliitolle, ollaan nopeas-
ti täysin hunningolla, korostaa Pyörä-
tuolitanssiliiton puheenjohtaja Pirjo 
Malmberg-Tarvonen.
Kaikki valmentajat liputtavat kuiten-
kin tiiviin VAU-yhteistyön puolesta, sil-

lä Suomi on liian pieni maa mahdollis-
taakseen liian kapean erikoistumisen.

VAU:n rooli?
VAU nähdään merkittävänä yhteistyö-
kumppanina etenkin uusien urheilijoi-
den rekrytoinnissa (10 vastausta).
– Lajin on yksin vaikea löytää uusia ur-
heilijoita ja järjestää matalan kynnyk-
sen tapahtumia, joten on paljon toi-
mivampaa tehdä yhteistyötä VAU:n 
kanssa ja järjestää monilajitapahtumia, 
joissa VAU:lla on tärkeä rooli, sanoo 
vammaisuinnin valmennuspäällikkö 
Kati Kauhanen, joka työskentelee 
Suomen Uimaliitossa.
VAU nähdään myös vammaisurheilun 
edunvalvojana ja yhteistyökumppani-
na (8), kansallisen kilpailutoiminnan 
järjestäjänä (6) ja tiedottajana (5). Li-
säksi VAU:lla on merkittävä rooli vam-
maisten erityisolosuhteiden tuntijana 
(3), kouluttajana (2) ja kansainvälisen 
toiminnan koordinoijana (2).
– Lajiliitto ei tunne vammaisurheiluun 
liittyviä erityispiirteitä, joten VAU:lla 
on tärkeä rooli vammaisuuden asian-
tuntijana ja integraation tukijana, ker-
too puolestaan pyörätuolikoripalloval-
mentaja Mina Mojtahedi.
Special Olympics -lajivalmentajista 
maastohiihto ja golf, sekä maalipallon 
ja boccian valmentajat totesivat vain, 
että VAU:n rooli on iso. Kaksi vastaajaa 
ei nähnyt VAU:lla lainkaan roolia (elin-
siirtourheilijoiden keilailu, liikunta-
vammaisten sulkapallo).
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Testissä siirretään minuutin aikana yh-
dellä kädellä mahdollisimman monta 
palikkaa standardimittaisen laatikon 
väliseinän yli. Testi suoritetaan molem-
milla käsillä. Reina muokkasi testipat-
teria siten, että palikoiden sijaan käy-
tettiin bocciapalloja. Tavoitteena oli 
selvittää soveltuuko box & block -testi 
boccian luokittelun työkaluksi.
Kansainvälisen luokittelututkimuksen 
lisääntyminen johtuu Kansainvälisen 
paralympiakomitean (IPC) vaatimuk-
sesta, sillä paralympialajien luokittelun 
täytyy perustua tutkimukseen eli olla 
tutkitusti totta ja luotettavaa. Boccian 
irtautuminen kansainvälisen CPISRA:n 
alaisuudesta ja oman kansainvälisen 
lajiliiton (BISFed, Boccia International 
Sports Federation) perustaminen laa-
jentavat harrastajakenttää. Uusilla toi-
mintakykytesteillä varmistetaan, että 
jako eri pelaajaluokkiin perustuu to-
della lajissa vaadittavaan toimintaky-
kyyn riippumatta pelaajan diagnoosis-
ta. 
Bocciassa tarvitaan heittokäden toi-
mintakykyä ja hienomotoriikkaa (pal-
loon tarttuminen, otteen irrottaminen 
ja näiden oikea-aikaisuus). Pelaajan 
käyttämää aikaa (kontakti palloon, pal-
lon liikuttaminen, otteen irrottaminen) 
mitattiin etusormeen sijoitetun koske-
tussensorin ja videokuvan avulla. Li-

tutkittua
TEKSTI: AIJA SAARI
KUVA: RAúL REINA 

Box & block -testi 
boccian luokittelun apuna
Espanjalainen Raúl Rei-
na on kansainvälinen 
luokittelija bocciassa ja 
CP-jalkapallossa. Vista-
konferenssissa hän esitte-
li bocciaan liittyvää luo-
kittelututkimustaan, joka 
perustuu käsien hieno-
motoriikan testaamises-
sa käytettävään ”box & 
block” -testiin. Testiä on 
käytetty kuntoutuksessa 
jo 1980-luvulta alkaen.

säksi kerättiin tietoa vartalon tasapai-
nosta ja voimasta sekä mitattiin pallon 
pituus- ja tarkkuusheitto. Tiedot koot-
tiin ja analysoitiin tähän tarkoitukseen 
soveltuvan tietokoneohjelman avulla. 
Tutkimukseen osallistui yhdeksän CP-
vammaista 1–3-luokan pelaajaa ja 
kahdeksan vammatonta kontrollihen-
kilöä urheilun tutkimuskeskuksessa 
(Miguel Hernández University, Espan-
ja). Koehenkilöt osallistuivat kahteen 
noin kahden tunnin testitilaisuuteen ja 
mukana oli neljä tutkijaa. Tutkimuksen 
käytettävyyttä vähentääkin sen vaati-
ma aika, tutkijaresurssit ja kalusto. Li-
säksi Reina myöntää, että testipatteris-
ton kaikki tehtävät eivät sellaisenaan 
sovellu aivan kaikille.
– Urheilijan vamma tai terveydentila 
saattaa estää esimerkiksi vartalon tasa-
painon testaamisen.  Silti tässä kehitte-
lyvaiheessa sekin tieto on hyödyllistä.  
Alustavien tutkimustulosten perus-
teella Raúl Reina pitää bocciapalloille 
sovellettuna box- ja block -testiä lu-
paavana askeleena kohti luotettavan 

ja kenttäolosuhteisiin soveltuvan luo-
kittelumenetelmän löytämistä.
– Etenkin CP-pelaajilla testitulokset oli 
suhteellisen helppo siirtää luokitte-
luun.
– Tarvitaan kuitenkin lisää tietoa sellais-
ten urheilijoiden toimintakyvyn rajoit-
teista, joilla on esimerkiksi hypertonia, 
atetoosi tai ataksia, hän muistuttaa.
Kesän aikana tehtävään jatkotutkimuk-
seen on tarkoitus löytää 40 aloittelevaa 
ja 30 kilpapelaajaa, joita testataan liik-
kuvalla tutkimusasemalla. 
Lisätiedot: Raúl Reina, rreina@goumh.
es.

Kirjallisuutta
Mathiowetz V, Volland G, Kashman N, Weber K 
(1985). Adult norms for the Box and Block Test 
of manual dexterity. American Journal of Occu-
pational Therapy, 39 (6), 386-91. 
Tweedy SM, Vanladewijck Y (2011) Internatio-
nal Paralympic Committee potition stand –
background and scientific principles of classi-
fication in Paralympic sport. British Journal of 
Sports Medicine, 45, 259-269.
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TEKSTI: TIINA LAPPALAINEN, 
VAMMAISURHEILUN PENK-
KIURHEILIJA, JOKA TYÖSKEN-
TELEE PROJEKTIPääLLIKKÖNä 
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Ajassa-palstalla pohditaan, ihmetellään ja otetaan 
kantaa vammaisurheilun ytimen ulkopuolelta.

Liikuntavimmaa ja 
fanitusta

Vammaisurheilun tarinani alkoi penkkiurheilijana. Osallistuin 16-vuotiaana 
kannustusjoukkueen ikimuistoiselle ulkomaanmatkalle vammaisten MM-
kilpailuihin. Suomen lippumme oli tehty tyynyliinasta ja huutosakkimme 
oli innolla tapahtumapaikoilla kannustamassa suomalaisia urheilijoita. Fa-
nittaminen kuuluu nuorten minäkuvan rakentamiseen. Olisipa silloin ollut 
Vammaisurheilu & -liikunta -lehden irrotettavat keskiaukeaman fanikuvat 
seinälle ripustettavissa! Kannustusjoukot ovat nykyäänkin tarpeen, vaikka 
vammaisurheilun medianäkyvyys ja tuki ovat kohentuneet.

Järjestötyöni ohessa olen saanut järjestää erilaisia tapahtumia, joissa on 
ollut ohjelmaa myös ”liikuntavimmaisille”, jossa nuoret kokeilivat rajojaan 
jopa tandemhypyillä. Erilaiset lajikokeilut ovat tärkeitä, jotta jokaiselle löy-
tyisi mieleinen ja sopiva liikkumisen muoto. Omaehtoinen liikkuminen ja 
kuntoilu pitävät myös fysioterapiaa loitommalla. Helposti saavutettavan 
uimahallin läheisyys on ohjannut osin myös omien asuinpaikkojeni va-
lintaa. Pyörätuoliini kiinnitettävä käsipyörä sporttisena liikkumisvälinee-
nä tuottaa minulle ja ohikulkijoille iloa. Apuvälinetekniikan kehittyminen 
mahdollistaa aiempaa paremman mukaan pääsemisen yhteisöön. Tulevai-
suus näyttää pääsevätkö vammaiset ihmiset mukaan myös urheiluseuroi-
hin ja -lajeihin.

Sain yläasteella vapautuksen koululiikunnasta. Monien mutkien jälkeen 
löysin oman lajini. Upea luontoliikuntamuoto, tarkkuussuunnistus, tarjo-
si minullekin huippu-urheilukokemuksia. Sain samalla pientä kokemusta 
vaikeavammaisuudesta, kun lajiin osallistumiseni oli avustajan varassa. 
Kun on sinut oman vammansa kanssa, avun pyytäminen ja vastaanottami-
nen on luontevaa ja täysin oikeutettua.  

Vaikka urheilumaailma muuttuu, vammaisten ihmisten liikunnalla ja ur-
heilulla on edelleen tärkeä merkitys yksilön minäkuvan rakentamisessa, 
oman kunnon ylläpitämisessä, tavoitteiden asettamisessa ja seuraamises-
sa. Ja yhteisötasolla vammaisurheilu tuo mukanaan kuulumista, ystävyys-
suhteita, kuohuvia tunteita ja kulttuurisia arvostuksia. VAU on näyttänyt 
esimerkkiä vammaisjärjestöjen työn yhdistämiselle. Vammaisten ihmisten 
minäkuva ei saa jäädä lääketieteellisen diagnoosin varjoon. Pirstaleiselta 
vammaisjärjestökentältä löytyy monia muitakin teemoja, joissa yhteistyö-
tä tiivistämällä saataisiin parempaa osallisuutta kaikille. 
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Ranskalaispuolustajan 
ura jatkuu

” Halusin kiittää 
serkkuani, koska 

ilman häntä en oli-
si nyt tässä. Myös 
läheisten, sairaala-
henkilökunnan ja 
ystävien tuki on ol-
lut elintärkeää.”

Jalkapallojoukkue FC 
Barcelonan ranska-
laispuolustaja Eric 
Abidalille siirrettiin 
maksakasvaimen 
vuoksi pala hänen 
serkkunsa maksaa. 
Abidal palasi reilun 
vuoden takaisen maksansiirron jälkeen pelikentille 6.4.2013 ot-
telussa Mallorcaa vastaan 70. peliminuutilla suurten suosion-
osoitusten siivittämänä. IS Veikkaaja 15/2013.

Paralympialaiset 
eivät sytytä 
TV-kanavia

”Me tiesimme, että para-
lympialaiset tulee ole-

maan uskomaton urheilu-
tapahtuma. Ongelma oli 
siinä, että monet muut ei-
vät tätä uskoneet.”

Englantilaisen Channel 4 -te-
levisiokanavan toimittaja Alex 
Brooker hämmästelee kolum-
nissaan televisiokanavien vaa-
timatonta panostusta para-
lympialähetyksiin. Potentiaalia 
olisi, sillä Jonnie Peacockin 100 
metrin voittokelausta T44-luo-
kassa seurasi 6,3 miljoonaa brittiä. 
The Paralympian 01/2013.

termin-
selittäjä

lehti-
katsaus

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

Tällä palstalla seurataan vammaisurheiluun 
liittyvien aiheiden käsittelyä meillä ja muualla.

Avustaja, opas, pilotti, partneri…

1Avustaja on henkilö, joka avustaa 
vaikeavammaisten lajisuoritusta. 

Kilpailuissa avustajia käytetään lähin-
nä bocciassa, jossa avustaja esimerkik-
si laittaa heittoa varten vierityskourun 
heittäjän toivomalle kohdalle ja toivot-
tuun suuntaan. 

2Opas on näkövammaisten kilpailu-
suorituksessa henkilö, joka opastaa 

näkövammaista urheilijaa etenemään 
oikeaan suuntaan. Opasta voidaan 
käyttää esimerkiksi juoksussa tai hiih-
dossa. Opas voi edetä joko kilpailijan 
edessä, sivulla tai takana, mutta ei saa 
osallistua kilpailusuoritukseen kuin 
opastamalla. Oppaaksi kutsutaan myös 
uinnissa kääntymismerkinantajaa, eli 
henkilöä, joka kopauttaa kepillä näkö-
vammaisen uimarin hartiaan lähestyt-
täessä altaan päätyä eli käännöspaik-

kaa. Hyppy- ja heittolajeissa opas voi 
taputtamalla viestittää urheilijalle oi-
kean juoksu- tai heittosuunnan tai pon-
nistus- tai heittoalueen sijainnin.

3Pilotti on vammaton henkilö, jo-
ka toimii tandem-pyöräilyssä nä-

kövammaisen pyöräilijän parina. Pilotti 
ajaa aina edessä. Pilotti eroaa oppaas-
ta osallistumalla kilpailusuoritukseen. 
Lontoon paralympialaisissa pyöräilijä 
Jarmo Ollanketo sijoittui pyöräilyssä 
viidenneksi yhdessä pilottinsa Marko 
Törmäsen kanssa.

4Partneriksi kutsutaan Unified-la-
jeissa kehitysvammaisen urheilijan 

kanssa kilpailevia vammattomia hen-
kilöitä. Esimerkiksi Unified-beach vol-
leyssa kehitysvammaisella pelaajalla on 
peliparinaan partneri.

Vammaisurheilussa urheilijan lajisuoritusta voi olla 
avustamassa toinen henkilö. Tälle henkilölle on ole-
massa eri nimikkeitä riippuen avustamistavasta ja 
-muodosta. 
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Onko reilua, että yhtä proteesia käyttä-
vät joutuvat kilpailemaan näitä robot-
tijalkoja vastaan? Pitäisikö luokittelua 
muuttaa ja välinekehittelyä rajoittaa? 
Muun muassa näihin kysymyksiin ha-
ettiin tutkijoilta vastauksia 1–4. touko-
kuuta 2013 järjestetyssä VISTA-konfe-
renssissa Bonnissa, Saksassa. 
Yves Vanlandewijk Leuvenin yliopis-
tosta Belgiasta painottaa malttia muu-
toksiin. Järjestelmän on oltava selkeä 
ja läpinäkyvä, ja muutosten täytyy pe-
rustua faktoihin ja tutkimukseen. 
– Ei tiedetä parantaako proteesien pi-

TEKSTI: AIJA SAARI
KUVAT: MARCUS HARTMANN, AIJA SAARI

Luokittelu ja teknologia – 
vammaisurheilun kuumat perunat
Lontoon paralympialaisten 200 metrin loppukilpai-
luissa Alan Oliveiran yllätysvoitto Oscar Pistoriuksen 
nenän alta johti kiihkeään keskusteluun mediassa. 
Johtuiko voitto normaalia pidemmistä proteeseista?  

dentäminen tuloksia, muistuttaa Van-
landewijk.
– On myös mahdollista, että niitä on 
vaikeampi kontrolloida ja juoksutek-
niikka on opeteltava uudelleen. Pi-
dempien proteesien myötä muuttuvat 
myös urheilijan tasapaino ja energian 
käyttö. Lisäksi kaarrejuoksu on oma ta-
pauksensa.
Professori myöntää, että yhdellä pro-
teesilla juoksevien näkökulmasta luo-
kittelu voi olla epäreilu. 
– Yhtä proteesia käyttävä voi olla huo-
nommassa asemassa, koska keho etsii 

symmetriaa. Eikä hän voi käyttää pro-
teesien pidentämisestä koituvaa mah-
dollista hyötyä hyväkseen, pohtii Van-
landewijk.
Mutta luokittelua ei voida muuttaa 
pelkän arvailun perusteella. Tarvitaan 
tutkimusta.  

Luokittelun tutkimus 
muuttaa vammaisurheilua
Yleisurheilun lisäksi luokittelun tut-
kimus käy kuumana myös muissa la-
jeissa ja vammaryhmissä, kuten näkö-
vammaisten tai kehitysvammaisten 
urheiluluokissa. Pyörätuolirugby, uin-
ti ja yleisurheilu ovat edenneet pi-
simmälle tutkimukseen perustuvassa 
luokittelussa. Esimerkiksi pitkät juok-
sumatkat poistettiin sellaisten urhei-
lijoiden kisaohjelmasta, joilla on kä-
sivamma kyynärvarren alapuolella, 
koska se ei olennaisesti vaikuta juoksi-
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InfoLuokittelija-
tapaaminen 
Helsingissä 24.–25.11.
Luokittelusta kiinnostuneilla on mah-
dollisuus tulla seuraamaan pohjois-
maista luokittelijatapaamista 24.–25. 
marraskuuta 2013 Helsinkiin.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Suo-
men Paralympiakomitea, kehittämis-
päällikkö Katja Saarinen, puh. 050 
379 0959, katja.saarinen@paralym-
pia.fi.

jan tuloksiin.
Anne Hart johtaa Kansainvälisen pa-
ralympiakomitean IPC:n kuusihenkis-
tä luokittelukomiteaa. Hän muistuttaa, 
että luokkien muutoksiin ei lähdetä ke-
vein perustein. 
– Jos paralympialaisissa huomataan luo-
kittelun muutostarve, se täytyy ensik-
si tutkia ja tutkiminen vie aikaa. Tulok-
set toimitetaan lajin kansainväliselle 
kattojärjestölle, kuten näkövammais-
ten puolella IBSA:lle tai yleisurheilus-
sa IAAF:lle. Kansainvälinen kattojärjes-
tö jakaa ne sen jälkeen kaikille maille. 
Meidän komiteamme voi tehdä luokit-
telun muutosesityksen, joka sitten jäl-
leen kiertää kaikissa maissa ja tulee ai-
kanaan äänestykseen. 
Prosessi kestää yleensä vähintään pa-
ralympiadin eli neljä vuotta. Siten ke-
säparalympialajeihin ei enää tehdä mi-
tään muutoksia ennen Rio de Janeiron 
paralympialaisia 2016.
Lajiliitot voivat halutessaan toimia 
myös nopeammin. Esimerkiksi pyörä-
tuolirugbyn luokitteluun lisätyt var-
talotestit esiteltiin 2010 ja ne tulivat 
voimaan EM-kilpailuissa vuotta ennen 
Lontoon paralympialaisia 2012.

Luokittelija on vammais-
urheilun portinvartija
Luokitteluun kiteytyy mukaan pääsy, 
joka on vammaisurheilun ydintä. Vam-
maisurheilua ei olisi ilman luokittelijoi-
ta.
Helsinkiläinen Paula Leppänen toimii 
kansainvälisenä luokittelijana pyörä-
tuolirugbyssa, yleisurheilussa ja jousi-

Luokittelu pähkinänkuoressa
Luokittelun tavoitteena on vähentää 
vamman vaikutusta ja tasoittaa vammo-
jen välisiä eroja kilpailutilanteessa. Luo-
kittelua voi verrata esimerkiksi painissa 
ja judossa käytettäviin painoluokkiin. IPC 
velvoittaa lajeja määrittelemään selkeäs-
ti mille vammaryhmille laji on tarkoitettu 
ja uhkaa paralympiastatuksen menettä-
misellä, elleivät luokittelun perusteet ole 
selkeät.
Luokittelu on selkeintä näkövammoissa ja 
sen tekee silmälääkäri. Kehitysvammais-
ten INAS-luokittelussa tarvitaan luokitte-

luun perehtynyttä psykologia. Liikunta-
vammoissa kansainväliseltä luokittelijalta 
vaaditaan vammojen ja toimintakyvyn li-
säksi myös lajin luonteen ymmärtämistä. 
Yleisin tausta on lääkäri tai fysio-/toimin-
taterapeutti, mutta myös valmentaja voi 
kouluttautua luokittelijaksi.
Luokittelijakoulutuksen perusosan voi 
suorittaa IPC:n englanninkielisenä verk-
kokurssina. Sen jälkeen suoritetaan lajiosa 
ja käytännön harjoittelu, jotka tapahtuvat 
yleensä kansainvälisten kilpailutapahtu-
mien yhteydessä. 

Suomen Paralympiakomitea on VAU:n tu-
kemana perustanut luokittelutyöryhmän, 
jonka työtä koordinoi Paralympiakomite-
an kehittämispäällikkö Katja Saarinen. 
Työryhmä keskittyy yhtenäisten toiminta-
tapojen rakentamiseen eri lajien luokitte-
luun sekä pohjoismaiden välisen yhteis-
työn lisäämiseen.
Kiinnostaako luokittelu? Ota rohkeas-
ti yhteyttä: Suomen Paralympiakomitea, 
kehittämispäällikkö Katja Saarinen, puh. 
050 379 0959, katja.saarinen@paralym-
pia.fi.

ammunnassa. Leppänen on poikkeus 
luokittelijoiden joukossa, sillä yleisem-
pää on, että luokittelija keskittyy vain 
yhteen lajiin. Leppänen tekee luokit-
telua vapaaehtoispohjalta, sillä päätyö 
on Invalidiliiton kuntoutuskeskus Sy-
napsiassa. 
Luokittelijan on osattava erottaa hui-
jausyritykset, mutta myös paneudut-
tava asiaansa. Hankalimpia ovat rajata-
paukset.
–Urheilija saattaa teeskennellä vai-
keammin vammaista kuin onkaan 
päästäkseen edullisempaan kilpailu-
luokkaan. 

 – Ikävintä on, jos jollakin urheilijalla 
ei täyty minimivamma. Varsinkin, jos 
vammaisuus on kuitenkin selkeästi 
nähtävissä. Niissä tapauksissa tehdään 
kaikki mahdolliset testit. Urheilijalle ei 
saa jäädä mitään epäselväksi, vakuut-
taa Leppänen.
Jo 1980-luvulta asti luokittelua teh-
neenä Leppänen on huomannut sen 
muuttuneen vaativammaksi. Sen lisäk-
si, että luokittelun tulee olla ”eviden-
ce-based”, tutkimukseen perustuvaa, 
myös paperityön määrä on kasvanut. 
Luokittelijoiden ja urheilijoiden oi-
keusturva vaatii tarkkaa dokumentoin-
tia. Vammaisurheilun siirtyminen laji-
liittoihin muuttaa myös järjestelmiä. 
Vastuu siirtyy lajeille. Monen lajin luo-
kittelija perääkin selkeää järjestelmää 
ja yhteisiä pelisääntöjä. 
– Jos urheilijoilla ja valmentajilla on so-
pimukset, niin miksi ei meilläkin?

IPC:n luokittelukomission jäsen Sean 
Tweedy juttutuokiolla Paula Leppäsen 
kanssa.
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TEKSTI: LEENA KUMMU
KUVA: MAIJU TORVINEN

Vammaisurheilun valmennusmetodeis-
ta ollaan kiinnostuneita eri lajeissa, sillä 
erityisesti lajien välisessä yhteistyössä, 
yhteishengen luomisessa sekä asenne-
puolella vammaisurheilulla on paljon an-
nettavaa vammattomien puolelle. 
Jari Nordblom toimii Järvenpään uima-
seuran valmennuspäällikkönä sekä Mä-
kelänrinteen lukion yhtenä uintivalmen-
tajana. Hän on myös vammaisuimareiden 
Mikael Natusen ja Liisa Liljan henkilö-
kohtainen valmentaja. Nordblomin mie-
lestä vammaisurheilijat ovat henkisesti 
voimakkaampia ja urheilijoilla on luja mo-
tivaatio ja asenne harjoitteluun.
– Uinnin puolella vammattomat uimarit 
ja vammaisuimarit treenaavat samoissa 
ryhmissä ja kaikki tekevät pääosin samat 
harjoitukset. On mielenkiintoista huo-
mata, kuinka vammaisuimarin läsnäolo 
nostaa kaikkien tekemisen laadun auto-
maattisesti uudelle tasolle. Uimarit sytty-
vät ja keskittyvät tekemiseen silloin pa-
remmin, sillä vammaisuimarit näyttävät 
omalla asenteellaan niin hyvää esimerk-
kiä.
Nuorempien urheilijoiden kohdalla 
Nordblom näkee asian kasvatuksellisena 
ja urheilijat saavat eri tavalla uskoa ja tah-

Vammaisurheilun vahvuudet 
ovat asenteessa ja yhteistyössä
Vammaisurheilu nähdään koko ajan vahvempana osana 
suomalaista urheilukulttuuria. Huippu-urheilun muutos pyr-
kii kaatamaan aitoja eri lajiryhmien väliltä sekä edistämään 
vammaisurheilijoiden integraatiota vammattomien ryhmiin. 

donvoimaa omaan tekemiseen. 
– Vammaisurheilijat ovat esimerkkejä sii-
tä, että jokainen voi voittaa oman haas-
teensa. Nuorelle uimarille se voi olla esi-
merkiksi starttihyppy tai polviongelmat, 
hän kuvailee.

Sokkoharjoitusten kautta 
liikemuisti herkistyy
Näkövammaisen judoka Päivi Tolppa-
sen valmentaja ja itsekin judoka Paula 
Toroille on tuttua treenata silmät kiinni 
tai pimeässä huoneessa.
– Olemme tehneet harjoituksia näkevi-
en kanssa pimeässä huoneessa tai silmät 
kiinni. Ideana on saada tuntuma vastus-
tajan liikkeestä ensin kropan kautta, kos-
ka näköaisti on varsin hidas tapa reagoi-
da. Keskittyminen on myös helpompaa, 
kun silmät ovat kiinni. Erityisesti matolla 
kamppaillessa silmien sulkemisesta on 
hyötyä, pystyssä se on hankalampaa, jos 
vastustaja lipeää otteesta, Toroi kuvailee.
Näkövammaisten ja näkevien judon 
säännöissä on yksi ero: näkövammaisten 
judokoiden on säilytettävä koko ajan ote 
vastustajasta. Säännöt ovat lähestyneet 
toisiaan, sillä näkevien judossa haluttiin 
karsia ”juoksentelua” ja otteen säilyttä-

miseen on tullut tiettyjä sääntömuutok-
sia, jolloin ottelut muuttuvat Toroin mu-
kaan myös rankemmiksi.
Näkevien treeneissä tehdyt sokkoharjoi-
tukset ovat Toroin mukaan hyödyllistä ja 
mukavaa vaihtelua.
– Usein judokoita alkaa naurattaa uusi 
tilanne, mutta näköaistista luopuminen 
voidaan kokea myös pelottavana.

Vammaisurheilun tutki-
mustyö hyödyttää myös 
vammattomia urheilijoita
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskes-
kus KIHU on panostanut vammaisurhei-
lun tutkimushankkeisiin yli kymmenen 
vuotta. 
–  Jousiammunta on laji, jossa ei ole väliä 
lähteekö tutkimustoiminta vammapää 
edellä vai ei, kertoo vammaisurheilutut-
kija Kaisu Mononen.
– Jousiammunta on taitolajina sellai-
nen, että varsinainen suoritus ei muu-
tu, olit sitten vammainen tai vammaton. 
Osallistuvathan vammaisampujat myös 
vammattomien kilpailuihin. Tällä hetkel-
lä vammaispuoli on jousiammunnassa 
esimerkiksi tekniikkaseurannan kohdalla 
vammattomia edellä.
Tarkkuuslajeissa menetelmä- ja välineke-
hitystyötä on mahdollista soveltaa myös 
vammattomien urheiluun. Esimerkiksi 
jousiammunnassa tekniikkaseurantajär-
jestelmä on helppo siirtää sellaisenaan 
myös vammattomien puolelle.
– Joillekin muokkauksille on kuitenkin 
tarvetta: esimerkiksi kehon tasapainon 
analysointi, mikä ei sisälly vammaisam-
pujien mittausprotokollaan, on oleelli-
nen asia vammattomien jousiampujien 
suorituksen analysoinnissa. Ampumaur-
heilussa pienoiskiväärissä on kehitet-
ty testausjärjestelmää, missä voima-
antureiden kehitystyö käynnistettiin 
vammaisammunnan piiristä, jatkaa Mo-
nonen.

”Vammaisurheilijan valmennus on monilta osin valmennuksen korkeakoulu. Kun on valmentanut täysin sokeaa hiihtäjää, niin sen jälkeen tuntuu, että voi valmentaa ihan ketä vaan.”– Tuomas Törrönen, vammaishiihdon 
valmentaja 
1996-2002

Päivi Tolppanen (valk. asu) Lontoon 
paralympiatatamilla.
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VAU isännöi jo perinteeksi muodostunutta Liikuntamaata 7.–9. marraskuuta 
2013. Tarjolla on Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen E-hallin täydeltä tietoa 
vammaisliikunnasta ja vammaisliikunnan apuvälineistä. Apuväline13 -messujen 

yhteydessä toteutettavassa Liikuntamaassa on tarjolla laje-
ja, välineitä ja harrastusmahdollisuuksia lähes 30 toimin-

tapisteessä. Tule mukaan – kokeilemaan, tutustumaan, 
innostumaan!
Liikuntamaa-messutapahtumalle on avattu omat Fa-
cebook-sivut osoitteessa www.facebook.com/lii-
kuntamaa. Liikuntamaan Facebook-sivuilla on tarjol-

la tuoreinta tietoa tulevasta Liikuntamaasta sekä muita 
messukuulumisia. 

Helppo liikkua – Apuvälineiden idea-
kilpailussa haetaan uusia innovaa-
tioita arjen liikkumisen helpotta-
miseksi. Kyseessä voi olla väline tai 
sovellus. Kilpailussa arvostetaan eri-
tyisesti ratkaisuja, joista on apua 
mahdollisimman monelle ja jotka 
on mahdollista saattaa kaupalliseen 
tuotantoon.
Kilpailulla halutaan kannustaa jul-
kistamaan keksintöjä, jotka autta-
vat arjen liikkumisessa. Kyseessä 
voi olla pitkään mietitty sovellus tai 
käytännössä kehittynyt pieni apuri. 
Ratkaisu voi helpottaa jokapäiväistä 
liikkumista tai harrastamista, kuten 
ulkoilua, eräilyä tai liikuntaa. 
Kilpailussa on jaossa rahapalkinto, 
5000 euroa, jonka lahjoittaa Suomen 
Messusäätiö. Apuvälineiden ideakil-
pailun järjestää Expomark Oy perin-
teisesti valtakunnallisen Apuväline 
13 -messujen yhteydessä. Palkintora-
ha voidaan jakaa yhdelle tai useam-
man osallistujan kesken. 
Kilpailuaika on 20.3.–30.8.2013. Kil-
pailutyöt toimitetaan osoitteeseen 
Expomark Oy, co/Helsingin Messu-
keskus, PL 21, 00521 Helsinki. Kilpai-
lun voittaja julkistetaan Apuväline 
13 -messujen avajaisten yhteydessä 
7.11. Tampereen Messu- ja Urheilu-
keskuksessa.  Kilpailun teema poh-
jautuu Invalidiliiton 75-vuotisjuhlan 
teemaan, Helppo liikkua.

Lue lisää: www.facebook.com/
apuvälinemessut

Apuväline 13 -messut 7.–9. marraskuuta 
2013 Tampereen Messu- ja Urheilukes-
kuksessa. Samassa yhteydessä järjeste-
tään myös Liikuntamaa-messutapah-
tuma.

VAU järjestää Pääseekö mukaan? -vammaisurheilun miniseminaarin Liikunta-
maan yhteydessä 8. marraskuuta 2013 klo 9.00–12.15 Tampereen Messu- ja Ur-
heilukeskuksessa.
Osallistu koko ohjelmaan tai poimi vain itseäsi kiinnostavat osuudet! Seminaari 
on maksuton, eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. 
Lisätiedot: VAU, koulutuskoordinaattori Piia Korpi, puh. 044 767 1368, piia.kor-
pi@vammaisurheilu.fi.

Ohjelma
09.00–9.30 Toimiiko tila, löytyykö liikunta?
Liikuntapaikkojen esteettömyys osallistumisen kynnyskysymyksenä
apuvälineneuvoja Jukka Parviainen, VAU

09.30–10.00 Lenkkikaveriksi, toimitsijaksi, apuohjaajaksi…
Löydä oma rooli vapaaehtoistoiminnassa
toimialapäällikkö Teemu Lakkasuo, VAU 

10.00–10.30 Kun intoa löytyy enemmän kuin rahaa
Ahos-apuraha kouluttautumisen tukena
koulutuskoordinaattori Piia Korpi, VAU

10.45–11.15 Sporttiskerho pystyyn!
Kokemuksia lasten ja nuorten matalan kynnyksen liikuntakerhon aloittamisesta
erityisryhmien liikunnanohjaaja Päivi Niskanen, Kuopion kaupunki
ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi, Mäntykankaan koulu 

11.15–11.45 Podiumille paralympialaisissa 2032?
Lasten polkuja vammaisurheiluun
nuorisotoiminnan suunnittelija Tuomas Törrönen, VAU

11.45–12.15 Tie tähtiin – täältä meidän paikkakunnalta!
Miten Tie Tähtiin -päivä rakennettiin yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa
kehittämispäällikkö Katja Saarinen, Suomen Paralympiakomitea

Pääseekö mukaan? -vammaisurheilun 
miniseminaari Tampereella 8.11.

Haussa uusia apuvälineitä 
arjen liikkumiseen

Osallistu 
ideakilpailuun!

”Vammaisurheilijan valmennus on monilta osin valmennuksen korkeakoulu. Kun on valmentanut täysin sokeaa hiihtäjää, niin sen jälkeen tuntuu, että voi valmentaa ihan ketä vaan.”– Tuomas Törrönen, vammaishiihdon 
valmentaja 
1996-2002

Liikuntamaa Tampereella 7.–9.11.
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TEKSTI: PIIA KORPI
KUVAT: KATI ALHO, ERKKI HäMäLäINEN, LAURI JAAKKOLATeema

Uudistuneet VAU-työpajat :

Osaamista liikunnan ja urheilun 
kentille
Vammaisurheilu ja -liikunta ei ole rakettitiedettä. Tästä 
huolimatta esimerkiksi koulutuksen kautta hankittu osaa-
minen antaa varmuutta ja madaltaa kynnystä ottaa liikun-
ta- tai valmennusryhmään mukaan myös vammainen liik-
kuja. Tässä mielessä koulutus onkin yksi merkittävä väylä 
edistää inkluusiota liikunnassa ja urheilussa.  

Vuonna 2012 VAU:n koulutustar-
jontaa uudistettiin ja tänä vuonna 
käyttöön otettiin uudet VAU-työ-
pajat (entiset VUK-työpajat).
– Työpajoja on kuusi erilaista ja ne 
ovat kolmituntisia koulutuskokonai-
suuksia, jotka käsittelevät erilaisia 
vammaisurheilun ja -liikunnan aihe-
piirejä käytännönläheisesti ja osal-
listavin toimintatavoin. Työpajoista 
koostuvat laajemmat koulutusko-
konaisuudet, Vammaisliikunnan oh-
jaajan ABC ja Vammaisurheilun val-
mentajan ABC, antavat osallistujille 
perustiedot ja -taidot vammaislii-
kunnasta ja -urheilusta, kertoo VAU:n 
koulutuskoordinaattori Piia Korpi.
Työpajoja järjestetään myös yk-
sittäisinä ja niistä on mahdollista 
räätälöidä erimittaisia ja eri tavoin 
painottuvia koulutuskokonaisuuk-
sia tilaajan tarpeiden ja toiveiden 
mukaisesti.
– Tarkoitus on palvella uudistetuil-
la työpajoilla liikunnan ja urheilun 
kenttää mahdollisimman laajasti 
ja sitä kautta edistää monipuoli-
sesti vammaisten ihmisten liikku-
mismahdollisuuksia – VAU:n vision 
mukaisesti, jatkaa Korpi.
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Info

Info

VAU-työpajat (kuusi erilaista, 3h/työpaja) 
käsittelevät erilaisia vammaisurheilun ja 
-liikunnan aihepiirejä käytännönläheises-
ti ja osallistavin toimintatavoin. Työpajoja 
on tarjolla myös liikunnan aluejärjestöjen 
kautta – ilmoittautumisohjeet aluejärjes-
töjen nettisivuilta. 

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 
(LiikU)
29.10. VAU-työpaja 4a: Liikuntaa kaikille: 
Ohjaajana toimiminen 
12.11. VAU-työpaja 6: Avoimet ovet – rat-
kaisuja yhteiseen toimintaan

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry (PoPli)
31.10 VAU-työpaja 6: Avoimet ovet – rat-
kaisuja yhteiseen toimintaan
7.11 VAU-työpaja 4a: Liikuntaa kaikille: 
Ohjaajana toimiminen
14.11. VAU-työpaja 4b: Liikuntaa kaikille: 
Pelit ja leikit tutuiksi

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 
(ESLU)
29.10. VAU-työpaja 6: Avoimet ovet – rat-
kaisuja yhteiseen toimintaan 
19.11. VAU-työpaja 4a: Liikuntaa kaikille: 
Ohjaajana toimiminen
27.11. VAU-työpaja 4b: Liikuntaa kaikille: 
Pelit ja leikit tutuiksi

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (HLU)
16.11. VAU-työpajat 4a+b: Liikuntaa kaikil-
le: Ohjaajana toimiminen ja Pelit ja leikit 
tutuiksi

Lisätiedot: VAU, koulutuskoordinaattori 
Piia Korpi, puh. 044 767 1368, piia.korpi@
vammaisurheilu.fi, www.vammaisurheilu.
fi (VAU -> koulutus).

VAU-työpajakoulutukset 
syksyllä 2013

Yhteistyön kautta lisää 
kouluttautumismahdolli-
suuksia  
Yksi uudistuksen ydin on ollut työpajo-
jen entistä selkeämpi kohdentaminen 
erilaisille kohderyhmille liikunnan ja 
urheilun piirissä. Tähän asti työpajoista 
koostettuja koulutuksia ovat tilanneet 
pääasiassa sosiaali- ja terveysalojen op-
pilaitokset ja urheiluopistot.
– Näiden perinteisten ja edelleen tär-
keiden yhteistyökumppaneiden lisäksi 
työpajoja jalkautetaan jatkossa voimak-
kaammin myös seura- ja yhdistystoimi-
joiden sekä muiden liikunnasta ja urhei-
lusta kiinnostuneiden saataville.
– Yksi merkittävä askel seura- ja yhdis-
tystoimijoiden suuntaan on vuoden 
alussa käynnistynyt aluehanke, jonka 
puitteissa VAU-työpajat ovat osa liikun-
nan aluejärjestöjen koulutustarjontaa, 
kertoo Korpi.
Tänä vuonna VAU-työpajoja 4 ja 6 jär-
jestetään yhteistyössä ainakin Lounais-
Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (LiikU), 
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n (PoP-
Li), Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu 
ry:n (ESLU) ja Hämeen Liikunta ja Urhei-
lu ry:n (HLU) kanssa.
– Tarkoitus on, että kaikki yhteistyös-
tä kiinnostuneet aluejärjestöt pääsevät 
vuorollaan mukaan tähän yhteistyöhön 

ja VAU-työpajat juurtuvat pysyväksi 
osaksi järjestöjen koulutustarjontaa. Yh-
teistyöllä aluejärjestöjen kanssa varmis-
tetaan koulutusten saatavuus eri puolil-
la Suomea, kertoo Korpi.
VAU toimii myös seurojen ja lajiliitto-
jen kehityskumppanina mm. koulutus-
yhteistyön merkeissä. Pyörää ei siis tar-
vitse kenenkään keksiä uudelleen, vaan 
eri tahot voivat hyödyntää jo olemassa 
olevaa koulutustarjontaa omien osaa-
mistarpeiden täyttämiseen. 

VAU
-työpajat
 
TYöPAJA 1. 
Johdanto vammaisurheiluun ja 
-liikuntaan
Vammaisurheilun ja -liikunnan 
perusasiat pähkinänkuoressa
 
TYöPAJA 2.
Vammaisliikunnan 
olosuhteet ja tukipalvelut
Katsaus vammaisurheilua ja -lii-
kuntaa koskevaan lainasäädän-
töön ja tukipalveluihin sekä es-
teettömyyden kysymyksiin. 
Avustamisen ja opastamisen pe-
rusasiat käytännössä.
 
TYöPAJA 3. 
Meitä on moneksi
Perustietoa, miten huomioida eri-
laiset toimintakyvyt urheilussa ja 
liikunnassa.
 
TYöPAJA 4. 
Liikuntaa kaikille
a) Ohjaajana toimiminen
Vammaisliikunnan suunnittelun 
ja ohjaamisen perusasiat.
b) Pelit ja leikit tutuiksi  
Käytännön ideoita matalan kyn-
nyksen liikuntatoimintaan.
 
TYöPAJA 5. 
Valmentaminen 
vammaisurheilussa
a) Valmennuksen erityispiirteitä
Vammaisurheiluvalmennuksen 
erityispiirteitä ja näkökulmia val-
mentajille.
b) Vammaisurheilu tutuksi
Käytännön tutustumista vam-
maisurheilulajeihin.
 
TYöPAJA 6. 
Avoimet ovet – ratkaisuja 
yhteiseen toimintaan
Virikkeitä, miten mahdollistaa 
vammaisten liikkujien osallistu-
minen yhteiseen toimintaan.

Lisätiedot: VAU, koulutuskoordi-
naattori Piia Korpi, puh. 044 767 
1368, piia.korpi@vammaisurheilu.
fi, www.vammaisurheilu.fi.
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TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA
KUVAT: SSU:N ARKISTOTeema

Kesä on SSU:n kiivain toimintakausi. Mo-
nipuolisen toiminnan ylläpito ei ole it-
sestäänselvyys, mutta oikean ja aidosti 
innostuneen porukan kanssa ongelmat 
muuttuvat porukalla ylitettäviksi haasteik-
si.  
SSU:n puheenjohtaja Juha Luukko näkee 
suurseuran vahvuuden olevan vahvassa 
volyymissa.
– Mahdollisuudet toteuttaa suuria tapah-
tumia ja tarjota ajankohtaista urheilullista 
tietotaitoa ovat yksinkertaisesti pientä pa-
remmat.
Vammaisurheilu on alusta lähtien ollut 
keskeisessä osassa SSU:n toimintaa, eikä 
tarkoituksena ole koskaan ollut erotella 
urheilijoita heidän toimintakykyjensä mu-
kaan.
– Toiminta on viimeisen kolmen vuoden 
aikana sujunut käytännössä ongelmitta. 
Suurin haaste on ollut löytää eri lajeihin 
päteviä, vammaisurheiluun erikoistuneita 
valmentajia. Haasteita ratkotaan kuitenkin 
matkan varrella ja kasvanut suosio on vai-

Onnistumisen resepti: 
Yhdessä tekeminen ja liikunnan ilo
Seinäjoen Seudun Urheilijat 
(SSU) syntyi onnistuneesta 
yhteistyöstä usean urheilu-
seuran sulautuessa saman 
kattoseuran alle. Toiminta 
on alusta alkaen ollut avoin-
ta ja pitänyt sisällään myös 
vammaisurheilun. Suuren 
seuran raamit ovat mahdol-
listaneet paljon, pienen seu-
ran sielua kuitenkaan unoh-
tamatta.

kuttanut myös lajien valmennuksen kehi-
tykseen, jatkaa Luukko.

Panostusta niin harraste- 
kuin huippu-urheiluun
Valmennuskuvioista kilpailukuvioihin siir-
tyneen Pentti Poikuksen kevättä täy-
dentää elokuussa järjestettävät vammais-
yleisurheilun SM-kilpailut. Kilpailut ovat 
monen vammaisurheilijan ja urheiluaktii-
vin vuoden kohokohta, jotka tarjoavat niin 
treenitavoitteen kuin ikkunan vammaisur-
heilun parhaisiin tunnelmiin.  
Poikus lähti mukaan puhtaan innon ja 
kiinnostuksen siivittämänä. Ensimmäinen 
vierailu vammaisurheilukilpailuissa teki 
Poikukseen lähtemättömän vaikutuksen.
– Kilpailujen henki oli minulle todella rat-
kaiseva tekijä. Kilpailut eivät olleet se tär-

kein asia, vaan se, että ollaan mukana. 
Tunnelma ei riippunut tuloksesta, Poikus 
kuvaa.
Vaikka yleisurheilukilpailut saatetaan raja-
ta huippu-urheilutapahtumaksi, korostaa 
Poikus ilmapiirin tarttuvan niin urheilijaan 
kuin harrastepohjalla osallistuvaan liikku-
jaankin.
– Sama periaate ohjaa SSU:n toiminnan 
kehitystä: harrasteurheilijoihin on panos-
tettava yhtä paljon kuin huippuihin.

Neuvoja epäileville
Moni urheiluseura miettii toimintansa 
laajentamista vammaisurheiluun. Heille 
Pentti Poikus antaa lyhyen ja yksinkertai-
sen vinkin: intoa ja kiinnostusta.
– Apuja on ja niitä saa, kunhan osaa eri-
koisosaamista hakea.
Vaikka Juha Luukko toteaa vammaisurhei-
lun olevan luonteva osa urheilukenttää, 
vaatii vammaisurheilun kehittäminen ja 
ylläpito kuitenkin omanlaista omistautu-
mista.
– Omistautuminen palkitaan pääsyllä 
kiehtovaan ja alati kehittyvään vam-
maisurheilumaailmaan.
Niin Luukko kuin Poikuskin odottavat tule-
vaa kesää ja vammaisyleisurheilukilpailuja 
mielenkiinnolla. Hyvät suoritukset ovat 
osa urheilullista motivaatiota, mutta olen-
naista on muistaa onnistumisen resepti. 
Se ei synny yksin puurtamalla. Yhdessä te-
kemisen meininki ja liikunnan ilo kantavat 
SSU:ta ja seura-aktiiveja eteenpäin.

Erikoisliikunta-aktiivi Pentti Poikuksen neuvo seuran kykyjä epäileville.
- Apuja on ja niitä saa, kunhan osaa erikoisosaamista hakea.
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 Lyhyesti

Suomen ja Karjalan tasavallan EU-rahoit-
teista liikuntayhteistyötä syvennettiin Jo-
ensuussa Pataluodon koululla 5.-6. kesä-
kuuta 2013 järjestetyssä kansainvälisessä 

TEKSTI: AIJA SAARI KUVA: KATJA ISOAHO

Joensuussa kohtasivat erityisliikunnat yli rajan 

Aija Saaren ohjaamalla esteettömyyskierroksella tarkasteltiin rakennetun ympäristön 
esteettömyyttä pyörätuoleista käsin ja käyttämällä simulaatiolaseja. Etualalla pyörätuo-
lia kokeilee Sergei Malashov.

erityisliikuntaseminaarissa. Suomeen ver-
rattuna Karjalan tasavallan erityisliikunnan 
historia on nuori. Myös kehittämishaasteet 
eroavat toisistaan.

- Suurimmat haasteet ovat soveltuvien lii-
kuntapaikkojen ja osaavien ohjaajien puu-
te, kertoi osastopäällikkö Sergei Malashov 
Karjalan tasavallan nuoriso-, urheilu-, liikun-
ta- ja matkailuasioiden ministeriöstä. Rat-
kaisuja etsitään koulutuksesta.
- Onneksi saimme käyntiin uuden koulu-
tuslinjan. Karjalan pedagoginen akatemia 
aloittaa erityisliikunnan asiantuntijoiden 
koulutuksen syyskuussa.
Eroista ja elintasokuilusta huolimatta yh-
teishankkeeseen vannotaan. Etenkin liikun-
tatiedon vaihto on tärkeää.
- Hankkeen kohderyhmiä ovat lapset ja 
nuoret sekä erityisryhmiin lukeutuvat, ku-
vailee hankkeen ohjausryhmän puheenjoh-
taja Hannu Itkonen Jyväskylän yliopistosta.
Itkonen painottaa, että onnistuessaan han-
ke tuottaa aiempaa syvempää yhteistyötä 
sekä pysyvämpiä toimintaverkostoja.  
Kaksivuotinen Cross-Border Move for Health 
-projekti (2013–2014) on osa Karelia ENPI 
CBC -ohjelmaa, jota rahoittaa EU, Venäjä ja 
Suomi. Projektia koordinoi Itä-Suomen Lii-
kuntaopisto (ISLO) ja VAU on mukana han-
kekumppanina. Seuraavan kerran hanke-
toimijat tapaavat Sortavalassa 24.–25.10. 
Joensuussa järjestetyn seminaarin luennot 
löytyvät osoitteesta www.healthmove.fi. 

– Kartoitukset on toteutettu Kisakalliossa, Paju-
lahdessa, Vierumäellä ja Kuortaneella, ja tulok-
set ovat yllättäneet positiivisesti. Tavoitteena on 
kartoittaa kaikkien urheiluopistojen esteettö-
myys tämän vuoden aikana, kertoo VAU:n tut-
kimuspäällikkö Aija Saari.
Esteettömyyskartoituksista huolehtivat koulu-
tetut esteettömyyskartoittajat 2-3 hengen tii-
meissä arkkitehti Niina Kilpelän (Kynnys ry), apu-
välineneuvoja Jukka Parviaisen (VAU), Ari Aallon 
ja Piia Jollan (VAU:n kartoittajia) johdolla. Esteet-
tömyyskartoitukset perustuvat Invalidiliitossa 
kehitettyyn ESKEH-kartoitusmenetelmään, jota 
on täydennetty laji- ja liikuntapaikkakohtaisilla 
esteettömyyskriteereillä.
– Kartoituksissa esteettömyyttä tarkastellaan 
monitahoisesti esteettömyyden eri osa alueet 
huomioiden. Jokaisessa kartoituksessa huo-
mioidaan aina niin liikkuminen ja näkeminen 
kuin ymmärtäminen ja kuuleminenkin. Kun 
esteettömyys- ja saavutettavuusasiat ovat lii-
kuntapaikoilla kunnossa, jokainen voittaa.
– Kartoituskohteen laajuudesta riippuen kar-
toitus vaatii tiimiltä aikaa 2-3 työpäivää. Tiimin 
vetäjä työstää kohteesta kuvallisen kartoitus-

raportin, joka jää palautetilaisuuden jälkeen 
opistolle dokumentiksi, jatkaa Saari.

Uusi Esteettömät sisäliikuntatilat 
-kirja valmistuu kesällä
VAU tuo esteettömyystietoutta myös marras-
kuun Apuväline 13 -messujen yhteydessä to-
teutettavaan Liikuntamaa-messutapahtumaan. 
Esteettömyyskartoittajat antavat asiantuntija-
neuvoja paikan päällä ja esillä on myös konk-
reettisia esteettömyysratkaisuja.
– Uusi Esteettömät sisäliikuntatilat -kirja val-
mistuu myös kesän aikana, joten uutuuskirja 
on tilattavissa syksystä lähtien ja tutustuttavis-
sa myös Liikuntamaassa. Kirja on tiivis ja run-
sas tietopaketti jokaiselle liikuntatilojen es-
teettömyydestä kiinnostuneelle, kertoo Saari. 

Lisätiedot kartoitushankkeesta:  
Jukka Parviainen, jukka.parviainen@vammais-
urheilu.fi (aikataulut, käytännön järjestelyt) 
Niina Kilpelä, niina.kilpela@kynnys.fi (konsult-
ti, yhteenvetoraportti) 
Aija Saari, aija.saari@vammaisurheilu.fi (tutki-
musprojekti)

TEKSTI: AIJA SAARI
KUVA: JUKKA PARVIAINEN

Urheiluopistojen esteettömyys-
kartoitukset hyvässä vauhdissa
Vuoden 2013 avainsanoja VAU:n toiminnassa ovat olleet strategian mu-
kaisesti esteettömyys ja saavutettavuus. VAU:n koordinoimassa urheilu-
opistojen esteettömyyskartoitushankkeessa onkin päästy hyvään alkuun.
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Huipulla TEKSTI: LEENA KUMMU

Olympiakomitea ja Paralympiakomitea 
yhdistävät voimiaan 
Huippu-urheilun muutostyön 
seurauksena luotu Huippu-ur-
heiluyksikkö (HUY) aloitti toi-
mintansa tämän vuoden alus-
sa ja se johtaa koko Suomen 
huippu-urheilua, mukaan lukien 
vammaishuippu-urheilun. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa yhteis-
työn lisääntymistä, linjauksien 
saattamista yhtenäisemmäksi ja 
avoimempaa urheilukulttuuria.

Muutos tarkoittaa myös sitä, että Suomen 
Paralympiakomitean kehittämispäällik-
kö Katja Saarinen ja valmennuspäällik-
kö Kimmo Mustonen tekevät 80 % työs-
tään Huippu-urheiluyksikössä: Mustonen 
Huippuvaiheen ohjelmassa ja Saarinen 
Urheiluakatemiaohjelmassa. Tällä het-
kellä he vastaavat kyseisissä ohjelmissa 
vammaisurheilusta, mutta jatkossa vam-
maisurheilu sulautetaan koko yksikön 
toimintaan ja ohjelmiin. Huippu-urheilu-
yksikköä johtaa Mika Kojonkoski ja sen 
asiantuntijana toimii Leena Paavolainen.

HUY:n toimintatapoja ei ole lyöty lop-
puun asti lukkoon, sillä työtavat muo-
toutuvat toiminnan mukaisesti. Tämä on 
selkeä linjaus, jotta se mukautuu suoma-
laiseen huippu-urheiluun ja sen kehittä-
miseen parhaalla mahdollisella tavalla.
– Tämä rakennemuutos vie parhaimmil-
laan ja todennäköisesti vammaisurhei-
lua eteenpäin ja saamme ammattimai-
suutta monille osa-alueille. Isona uhkana 
on vammaisurheilun unohtaminen, jos 
siirtymävaihetta ei hoideta kunnolla. On 
myös huomioitava, että vammaisurhei-
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Huippu-urheiluyksikön 
urheilija keskiössä -aja-
tustapaa toteuttavat 
kaikkein läheisimmin 
lajiryhmävastaavat. La-
jiryhmävastaavan tehtä-
vä on toimia HUY:n sekä 
lajin välissä. 
Lajiryhmävastaava pyrkii takaamaan 
parhaat mahdolliset harjoitteluolo-
suhteet urheilijalle. Työpanosta lai-
tetaan myös lajien välisen yhteistyön 
ja kommunikoinnin lisäämiseen. La-
jiryhmävastaavat ottavat siirtymä-
vaiheen jälkeen vastuun myös vam-
maisurheilulajien kehittämisestä. 
Kaikki lajiryhmävastaavat toimivat 
osa-aikaisina tehtävässään ja jokai-
sella on myös muita tehtäviä urhei-
lun saralla.

Olli-Pekka Kärkkäinen
Kestävyyslajit: ampumahiihto – hiihto 
– melonta – pyöräily – soutu – uinti – 
yleisurheilu: kestävyysjuoksu ja kävely
Olli-Pekka Kärkkäisellä on pitkä ko-
kemus kestävyyslajeista. Hän on 
toiminut suunnistusvalmentajana 
Suomessa ja Tanskan suunnistus-
maajoukkueen päävalmentajana. 
Lisäksi hän on pyörittänyt Etelä-Af-
rikassa kestävyyslajien harjoituskes-
kustoimintaa kesälajeissa. Hän toimii 
suunnittelijana Liikunnan ja kansan-
terveyden edistämissäätiössä (LIKES). 

Mika Lehtimäki
Nopeus/teholajit: pikaluistelu – taito-
luistelu – voimistelu – yleisurheilu: hei-
tot hypyt, ottelut, pikajuoksut ja kelaus
Mika Lehtimäellä on yleisurheilun 
puolelta monipuolinen ja pitkä taus-
ta pikajuoksijoiden ja 10-ottelijoiden 
henkilökohtaisena valmentajana. Li-
säksi hän tekee yhteistyötä Suomen 
Palloliiton ja TPS:n kanssa fyysisessä 
valmennuksessa. Hän veti pitkään 
Soneran Next Generation -ohjel-
maa, jossa on tutustunut myös vam-
maisurheilulajeihin. Lehtimäki toimii 
myös Yle Urheilun yleisurheilun asi-
antuntijana.

Pasi Sarkkinen
kamppailulajit: judo – karate – miek-
kailu – nyrkkeily – paini – painonnosto 
– taekwondo
Pasi Sarkkisella on painitausta. Hän 
on itse harrastanut ja kilpaillut painis-
sa sekä toiminut Suomen Painiliiton 
päävalmentajana ennen Pekingin 
olympialaisia. Hän toimii Olympiako-
mitean valmennuksen asiantuntija-
ryhmässä sekä Jyväskylän Yliopiston 
Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa 
opettajana.

Kimmo Yli-Jaskari
Tarkkuuslajit: ampumaurheilu – cur-
ling – golf – jousiammunta – keilailu
Kimmo Yli-Jaskari on toiminut Suo-
men Ampumaurheiluliitossa val-
mennusvastaavana sekä Iso-Britan-
nian ampumaurheilumaajoukkueen 
päävalmentajana. Lisäksi hänellä on 
kokemusta Suomen Golfliitosta. La-
jiryhmävastaavan tehtävien lisäksi 
hän koordinoi ja kehittää kuuden val-
mennuskeskuksen yhteistoimintaa. 

Lisäksi lajiryhmävastaavan työtehtä-
viä hoitavat seuraavat henkilöt:
Asko Härkönen: beachvolley – 
squash – sulkapallo – tennis
Kimmo Mustonen: alppilajit – frees-
tyle – lumilautailu – pöytätennis – rat-
sastus – vammaisjoukkuelajit
Mika Kojonkoski: mäkihyppy – pur-
jehdus – yhdistetty

Näppäile nettiin

Huippu-urheiluyksikkö
Huippu-urheiluyksikkö johtaa ja koor-
dinoi huippu-urheiluverkoston toimin-
taa mukaan lukien vammaishuippu-
urheilu ja vastaa yhdessä lajiliittojen 
kanssa pitkän aikavälin huippu-urheilu-
menestyksestä. Huippu-urheiluyksikön 
kautta resurssit kohdistetaan urheilijoi-
den, valmentajien ja muiden verkoston 
toimijoiden arjen tukemiseen kolmen 
ohjelman kautta. Ohjelmat ovat Huip-
puvaiheen ohjelma, Urheiluakatemia-
ohjelma ja Osaamisohjelma.
Lue lisää: www.noc.fi/huippu-urheilu.

Lajiryhmävastaavatlussa on erityispiirteitä, kuten lajeja, 
joilla ei ole omaa lajiliittoa sekä erilai-
sia polkuja urheilu-uran alussa, joihin 
rakenteet eivät aina taivu, kuvaa Mus-
tonen muutosprosessia.
– Vammaisurheilun asiantuntijoita 
tarvitaan huippu-urheilun puolella 
vielä pitkään. Viime vuosi kehitettiin, 
keskusteltiin ja luotiin puitteita. Tänä 
vuonna on päästy pikku hiljaa kiinni 
käytäntöön.

Yksi vai kaksi huippu-
urheiluorganisaatiota?
Urheilupiireissä kulkee myös huhuja 
Olympia- ja Paralympiakomiteoiden 
yhdistämisestä yhdeksi huippu-ur-
heiluorganisaatioksi, mutta se ei ole 
yhteistyön tavoitteena ainakaan täl-
lä hetkellä. Olympiakomitean ja Pa-
ralympiakomitean edustajat tekivät 
huhtikuun lopussa opintomatkan 
Hollantiin, jossa liikunnan ja urheilun 
kattojärjestö, Olympiakomitea ja Pa-
ralympiakomitea ovat yhden organi-
saation alla.
– Hollannin tilanne oli hyvä nähdä. Or-
ganisaatioiden sulautuminen ei ole ol-
lut ongelmatonta ja jalkoihin jäämisen 
riski on iso. Suomessa yhteistyötä teh-
dään kaikilla niillä osa-alueilla, joissa 
se nähdään järkeväksi. Työskentelys-
sä Olympiakomitean ja Huippu-urhei-
luyksikön kanssa olennaista on avoi-
muus, kuvailee Paralympiakomitean 
pääsihteeri Tiina Kivisaari yhteistyön 
eri muotoja.
– Tällä hetkellä teemme yhdessä kisa-
valmisteluita Sotshin olympialaisiin 
ja paralympialaisiin, viestinnässä teh-
dään monella osa-alueella yhteistyötä 
ja pyrimme jatkuvasti löytämään sy-
nergiaetuja, on kyse sitten yhteisestä 
tapahtumasta tai strategisesta linjauk-
sesta.
Kahta organisaatiota tarvitaan, koska 
perustoiminta pyörii kaksien eri kilpai-
luiden ympärillä: olympialaisten ja pa-
ralympialaisten.
– Viestinnän osalta on kuitenkin val-
misteilla mm. koko huippu-urheilun 
kattava verkkosivusto, jossa ovat mu-
kana Olympiakomitea, Kilpa- ja huip-
pu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja 
Paralympiakomitea. Sotshin olympia- 
ja paralympiajoukkueet edustavat 
Suomea yhtenäisessä vaatemallistos-
sa ja joukkueiden viestinnällinen ilme 
on samansuuntainen, jatkaa Kivisaari.
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Lyhyesti

Pohjoismaiden Paralympiakomiteoiden 
puheenjohtajat ja pääsihteerit kokoontui-
vat huhtikuun ensimmäisenä viikonloppu-

Nord-HIF:in puheenjohtajuus siirtyi Suomelle
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na Espoossa Nord-HIF:n eli pohjoismaiden 
Paralympiakomiteoiden yhteistyöelimen 
kokoukseen. Espoon kokous oli samalla 

vahdinvaihto, sillä kolme vuotta puheen-
johtajamaana toiminut Islanti  luovutti 
Nord-HIF:n puheenjohtajuuden Suomel-
le kaudeksi 2013–2016. Islannin Para-
lympiakomitean puheenjohtaja Sveinn 
Ludviksson toivotti  Suomelle aktiivista 
ja mielenkiintoista puheenjohtajuutta ja 
siirsi Petri Pohjoselle komean luusta ja 
puusta valmistetun puheenjohtajamaan 
nuijan.
Tuleva kolmivuotiskausi on varmas-
ti työntäyteinen. Tavoitteena on kehittää 
nuorisohankkeita, kilpailutoimintaa sekä 
tiivistää yhteistyötä entisestään mm. luo-
kittelukoulutuksen järjestämisessä.
Yhteisiä kokouksia on yleensä pidetty 
kerran vuodessa keväisin, mutta Sotshin 
talviparalympialaisten takia seuraava yh-
teiskokous on lokakuussa 2014 Norjassa. 
Suomesta Suomen Paralympiakomite-
an lisäksi Nord-HIF -kokouksiin osallistuu 
myös VAU ry.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Ar-
hinmäki on myöntänyt yhteensä 550 000 
euron verottoman urheilija-apurahan 39 
talvilajien urheilijalle. Vammaisurheilijois-
ta apuraha myönnettiin hiihtäjä/ampu-

mahiihtäjä Maija Järvelälle sekä hiihtä-
jä Ilkka Tuomistolle. Järvelä ja Tuomisto 
kuuluvat niiden 16 urheilijan joukkoon, 
joille myönnettiin iso 20 000 euron apura-
ha.

Apurahan tarkoituksena on taata urheilijal-
le taloudellinen turva ammattimaista har-
joittelua varten. Suuri apuraha on 20 000 
euroa ja pieni 10 000 euroa.

Maailmanlaajuisen Special Olympics -toi-
minnan parissa liikkuu ja urheilee noin 
4,3 miljoonaa kehitysvammaista henkilöä. 
Tammikuussa suomalaiset urheilijat osal-
listuivat Special Olympics Talvimaailmanki-
soihin Etelä-Koreassa ja samoissa Talvimaa-
ilmankisoissa olivat mukana myös kaikki 
muut pohjoismaat.
Pohjoismaiden Special Olympics -toimin-
nan kansalliset johtajat kokoontuivat huh-
tikuussa Islantiin ratkomaan yhteisiä haas-
teita. Miten saada lisää ihmisiä liikkeelle, 
miten kehittää varainhankintaa, millaisia 
verkostoja toiminnan kehittämiseksi tarvi-
taan?
Vammaisurheilujärjestöjen yhteinen poh-
joismainen järjestö NordHif esitti vuonna 
2012 kokouksessaan oman SO Nordic -työ-
ryhmän perustamista kehitysvammaisten 
urheilun ja liikunnan kehittämiseksi poh-
joismaissa. SOEE:n johtaja Marian Mur-
phy otti esityksen ilolla vastaan ja osallistui 
myös Islannissa pidettyyn seminaariin. Eu-
rooppalaisen järjestön tuki pohjoismaiselle 

Pohjoismaat 
puhaltavat yhteen 
hiileen myös Special 
Olympics -toiminnan 
kehittämisessä

Pohjoismaiden Special Olympics -toiminnan kansalliset johtajat yhteispotretissa: Marian Mur-
phy (SOEE) (ylh.vas.), Sören Jul Kristensen (Tanska), Lene van der Keur (Tanska), Sanni Oli Djur-
huus (Färsaaret), Geir Smedby (Norja) sekä Anna Karolina Vilhjamsdottir (Islanti) (alh.vas.), Jona-
tan Sandberg (Ruotsi), Annica Landström Walther (Ruotsi) ja Riikka Juntunen (Suomi).

Maija Järvelä ja Ilkka Tuomisto saivat urheilija-apurahan

toiminnalle on tärkeää, sillä SOEE toimii eri-
laisten projektien rahoittajana ja tukijana.
- Pohjoismaista yhteistyötä jatketaan vuo-
sittaisissa työseminaareissa ja urheilukentil-
lä. Norjalaiset ovat myös lupautuneet järjes-

tämään pohjoismaiset mestaruuskilpailut 
seurajoukkueille vuonna 2014, kertoo työ-
seminaariin osallistunut Special Olympics 
Finland -toiminnan National Director Riik-
ka Juntunen.
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Lyhyesti

Suomen Olympiakomitean valtuuskunta hyväksyi kevätko-
kouksessaan 23. huhtikuuta 2013 Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU ry:n Olympiakomitean jäseneksi. Näin ollen 
Suomen Olympiakomitealla on 59 jäsenjärjestöä.
– Haluamme olla mukana kehittämässä huippu-urheilua ja 
antaa arvokkaan osaamisemme vammaisurheilun osalta, 
kommentoi VAU:n toiminnanjohtaja Riikka Juntunen tyyty-
väisenä.

Jousiampujain Liitto yhteistyöhön 
VAU:n kanssa

Ratakelaajille kypärä-
pakko myös pikamatkoille
Ratakelaajien turvallisuutta on paran-
nettu alkaneelle kilpailukaudelle. Vast-
edes kypärä on pakollinen varuste myös 
pikamatkoilla eli 100, 200 ja 400 metrillä.
– Sääntömuutos oli odotettu. Maaliintu-
lon jälkeen kurviin mennään aika kovaa 
vauhtia ja törmäysvaara on suuri, kun 
vauhdit ovat koko ajan kasvaneet. Hyvä 
puoli on myös se, että tulee lisää mai-
nospaikkoja, naurahtaa ratakelaaja Toni 
Piispanen.

Huipulla

VAU hyväksyttiin Suomen Olympiakomitean jäseneksi

Suomalaisen vammaisjousiammun-
nan kehittämistyö ja -toiminta siirty-
vät vastaisuudessa Suomen Jousiam-
pujain Liiton (SJAL) alaisuuteen. VAU ja 
SJAL allekirjoittivat yhteistyösopimuk-
sen 8. huhtikuuta 2013.
Yhteistyön lähtökohta on, että vam-
maisjousiammunta siirtyy SJAL:n alai-
suuteen siten, että VAU toimii SJAL:n 
kumppanina kehittämisyhteistyössä.
– Vammaisjousiampujat ovat jo aiem-
min olleet jäsenseurojemme jäseniä ja 
kilpailleet pääosin samoissa kilpailuis-
sa kirjaimellisesti samalla viivalla vam-

mattomien kanssa. Liittotason siirty-
mä on siksi hyvin luonteva. Uskon, että 
toiminnan, osaamisen, kokemuksen ja 
voimavarojen yhdistämisestä on hyö-
tyä sekä vammattomille että vammais-
jousiampujille ja se vahvistaa suoma-
laista jousiammuntaa, kertoo SJAL:n 
puheenjohtaja Andres Gross.
– VAU:n näkökulmasta SJAL tekee hie-
noa työtä halutessaan kehittää jou-
siammuntaa. Onnistumiset, kuten 
menestyskin, ovat kiinni arvoista ja 
asenteista, tiivistää VAU:n hallituksen 
puheenjohtaja Pekka Hätinen.
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Useat nostajat aloittivat kilpailunsa sa-
moista painoista kuin Kokko. Sen huo-
mattuaan Savaloja alkoi uskoa mitaliin, 
mikäli Kokon kilpailuhermot vaan pitä-
vät. Hopeinen mitali ei jäänyt kauaksi, 
sillä Puolan Mariusz Tomczyk sai ylös 
aloituspainonsa 165 kiloa vasta viimei-
sellä yrityksellään.
– Pari kaveria jäi myös heti kärkeen il-

TEKSTI: SAMPPA RAUTIO

Arvokilpailukooste

Suomen voimanostojoukkue saavutti yhden mitalin voimanos-
ton avoimissa EM-kilpailuissa Venäjän Alexinissa 22.–26. touko-
kuuta 2013. Kilpailujen toisena päivänä Juhani Kokko nappasi 
pronssisen mitalin 59 kilon sarjassa tuloksella 140 kiloa. 
– Mahtava fiilis oli koko Suomen joukkueella kilpailun jälkeen, 
iloitsi joukkueen valmentaja Raimo Savaloja.

man tulosta, joten mitali alkoi olla var-
ma. Ihan vähän kuitenkin harmittaa, et-
tei tullut hopeaa, Savaloja sadatteli.
Kokon sarjassa voiton vei Venäjän Ildar 
Bedderdinov maailmanennätystulok-
sella 175 kiloa.
88 kilon sarjassa Janne Piipponen sai 
avausnostollaan ylös 175 kiloa, joka jäi 
myös haukiputaalaisen ainoaksi onnis-

tuneeksi nostoksi. Tulos oikeutti ta-
saisessa kilpailussa neljänteen sijaan. 
Piipponen teki kaksi suoritusta 183 
kilosta, mutta ei saanut painoja ylös. 
Onnistunut nosto olisi tuonut myös 
Piipposelle pronssisen mitalin.
Harri Kauppila joutui pettymään 80 
kilon sarjassa jäätyään ilman tulosta. 
Kauppila nosti 158 kiloa, mutta tuo-
marit eivät hyväksyneet suoritusta.
– Rauta oli kevyttä, mutta tuomari-
linja oli todella tiukka, Kauppila ma-
nasi.
Suomen neljäs edustaja, juniori-ikäi-
nen Artturi Verho ei saanut luoki-
tuksessa luokkaa, joten hänen kil-
pailunsa jäivät kokonaan väliin.

Voimanoston EM-kilpailuista
pronssi ja pettymyksiä

Maija Järvelä ja Ilkka Tuomisto saivat urheilija-apurahan
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URHEILIJA-
VALMENTAJA

JÄÄHDYTTELEVÄ
URHEILIJA

OMA LAPSI
HARRASTAA

LAJIA

VALMENTAMINEN
KIINNOSTAA
AMMATTINA

VALMENTAMINEN
KIINNOSTAA

HARRASTUKSENA

VALMENTAJANA KEHITTYMINEN, VALMENTAJAN POLKU

OSAAMINEN JA OSAAMISTAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY

HARKINTAVAIHE
valmentajaksi herääminen

JALOSTUSVAIHE
kehittyvä valmentaja

VALMISTAVA VAIHE
oppiva valmentaja

HALLINTAVAIHE
uudistava valmentaja

OSAAMISTARPEET
•  Oman osaamisen ja osaamis-
 tarpeiden tunnistaminen

OSAAMISTARPEET
•  itsensä kehittämisen taitojen
 oppiminen

OSAAMISTARPEET
•  itsensä kehittämisen taitojen
 jalostaminen

OSAAMISTARPEET
•  jatkuva oman osaamisen
 kehittäminen huippuosaamiseksi

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
•  Kohderyhmän valikoituminen
 (laji, ikä, taso jne.) ja toiminta-
 ympäristön mukaisten osaamis-
 tarpeiden tunnistaminen

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
•  Kohderyhmän ja toiminta-
 ympäristön mukaisten osaamis-
 tarpeiden kehittäminen

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
•  Kohderyhmän edellyttämien
 avainosaamistaitojen ja
 toimintaympäristön mukaisten
 osaamistarpeiden hallinta

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
•  Valmennuksen kokonaisuuden
 hallinta

OPPIMISTAVAT
•  Mallin mukaan toimiminen

OPPIMISTAVAT
•  perustaitojen oppiminen
 kouluttautumalla ja toiminnassa

OPPIMISTAVAT
•  Jatkuva kehittyminen valmennus-
 toiminnassa, teoriaosaamisen
 vahvistaminen ja urheilija-
 lähtöisyyden huomioiminen

OPPIMISTAVAT
•  Soveltaminen, uudistaminen ja
 luova ote valmennustyössä,
 muiden valmentajien oppimisen
 edistäminen

VALMENNUSFILOSOFIA
•  Valmentajaksi ryhtyminen
 innostuminen valmentamiseen

VALMENNUSFILOSOFIA
•  Valmennusfilosofian
 rakentuminen ja oman
 valmennustavan
 löytyminen

VALMENNUSFILOSOFIA
•  Tietoinen reflektoitu
 valmennusfilosofia

VALMENNUSFILOSOFIA
•  Oman valmennusfilosofian
 jalostuminen

Huipulla

Monet lajit ovat tehneet omat urheilijan 
polkunsa. Valmentajan polun kuvaami-
nen kuuluu luonnollisesti Suomen Val-
mentajat ry:lle. Valmentajan polun avul-
la valmentaja itse, seura ja lajiliitto voivat 
kuvata ja määritellä oman lajinsa valmen-
tajan kehittymistä, pohtia valmentajaksi 
ryhtymisen syitä ja valmentajan kehitty-
misen haasteita.

TEKSTI: KRISTIINA DANSKANEN

Mistä on valmentajan 
polku tehty?

– Valmentajana kehittyminen on koko-
naisvaltainen prosessi ja valmentajuus 
on sitoutumista, kertoo Suomen Valmen-
tajien toiminnanjohtaja Kristiina Dans-
kanen.
Valmentajana toimimiseen ja kehitty-
miseen vaikuttavat monet tekijät kuten 
innostus lajista, halu kehittyä, kulttuuri, 
koulutusrakenteet ja käytettävissä olevat 

resurssit. Näitä taustoja vasten on juuri 
valmistunut Suomalaisen valmennus-
osaamisen käsikirja 2012, jossa on pei-
lattu nykytilannetta ja kehittämistarpei-
ta. Valmentajan polun avulla on tarkoitus 
kannustaa valmentajaa valmentajaksi 
oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.
– Tavoitteena on saada eri oppimistilan-
teissa tapahtuva kehittyminen tietoisem-
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HARKINTAVAIHE
valmentajaksi herääminen

JALOSTUSVAIHE
kehittyvä valmentaja

VALMISTAVA VAIHE
oppiva valmentaja

HALLINTAVAIHE
uudistava valmentaja

OSAAMISTARPEET
•  Oman osaamisen ja osaamis-
 tarpeiden tunnistaminen

OSAAMISTARPEET
•  itsensä kehittämisen taitojen
 oppiminen

OSAAMISTARPEET
•  itsensä kehittämisen taitojen
 jalostaminen

OSAAMISTARPEET
•  jatkuva oman osaamisen
 kehittäminen huippuosaamiseksi

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
•  Kohderyhmän valikoituminen
 (laji, ikä, taso jne.) ja toiminta-
 ympäristön mukaisten osaamis-
 tarpeiden tunnistaminen

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
•  Kohderyhmän ja toiminta-
 ympäristön mukaisten osaamis-
 tarpeiden kehittäminen

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
•  Kohderyhmän edellyttämien
 avainosaamistaitojen ja
 toimintaympäristön mukaisten
 osaamistarpeiden hallinta

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
•  Valmennuksen kokonaisuuden
 hallinta

OPPIMISTAVAT
•  Mallin mukaan toimiminen

OPPIMISTAVAT
•  perustaitojen oppiminen
 kouluttautumalla ja toiminnassa

OPPIMISTAVAT
•  Jatkuva kehittyminen valmennus-
 toiminnassa, teoriaosaamisen
 vahvistaminen ja urheilija-
 lähtöisyyden huomioiminen

OPPIMISTAVAT
•  Soveltaminen, uudistaminen ja
 luova ote valmennustyössä,
 muiden valmentajien oppimisen
 edistäminen

VALMENNUSFILOSOFIA
•  Valmentajaksi ryhtyminen
 innostuminen valmentamiseen

VALMENNUSFILOSOFIA
•  Valmennusfilosofian
 rakentuminen ja oman
 valmennustavan
 löytyminen

VALMENNUSFILOSOFIA
•  Tietoinen reflektoitu
 valmennusfilosofia

VALMENNUSFILOSOFIA
•  Oman valmennusfilosofian
 jalostuminen

Info

Mistä on valmentajan 
polku tehty?

malle tasolle ja erityisesti edistää toimin-
nassa tapahtuvien oppimistilanteiden 
tunnistamista ja hyödyntämistä valmen-
tajana kehittymisessä, kertoo Danska-
nen.

Valmentajaksi erilaisin 
motiivein
Valmentajan polulle tai uralle siirrytään 
hyvin erilaisin motiivein. Motiivien erilai-
suus vaikuttaa myös siihen, miten itseä 
lähdetään valmentajana kehittämään.
– Valmentajaksi ryhtymisen motiiveja 
olisi syytä tutkia tarkemmin, jotta jokai-
sen valmentajan kehittyminen saataisiin 
vastaamaan yksilön tarpeita. Omien las-
ten harrastuksen kautta mukaan tulevi-
en valmentajien kehittyminen voi olla 
vahvasti sidoksissa omien lasten etene-

la saattaa olla siviiliammatin kautta 
paljon valmennukseen sovellettavia 
taitoja, joita tulee tunnistaa osana 
kehittymisprosessia, jatkaa Danska-
nen.

Toiminnassa oppiminen 
Toiminnassa oppiminen on Min-
na Blomqvistin (KIHU) tutkimuk-
sen mukaan isoin osa nykyisten 
valmentajien oppimista. Valmen-
tajan toimintaympäristöt ovat eri-
laisia ja siten myös toimintaympä-
ristön asettamat osaamistarpeet. 
Toimintaympäristö rakentuu urhei-
lijoiden iästä, kulttuurista, motivaa-
tiotasosta, harjoitusolosuhteista ja 
resursseista. Toimintaympäristön 
mukaisten osaamistarpeiden tun-
nistamisesta alkaa valmentajan ke-
hittyminen.
Toisaalta valmentajalla voi olla jo 
paljonkin tarvittavaa osaamista, 
jota voidaan tunnistaa ja hyväksilu-
kea. Jokainen valmennustilanne on 
myös oppimistilanne valmentajalle. 
Urheilijoilta on jo pitkään vaadittu 
itsearviointia harjoituksistaan. Miten 
hyvin tein tänään, mitä opin tänään 
jne.
– Valmentajankin pitäisi suhtautua 
toimintaansa samalla tavalla: tark-
kailla omaa toimintaansa, reflektoida 
eri tahojen kanssa omaa valmennus-
taan koskevissa asioissa ja pyrkiä aina 
parempaan suoritukseen, kiteyttää 
Kristiina Danskanen.

Suomen 
Valmentajat ry
Suomen Valmentajat ry on eri urhei-
lulajien valmentajien ja valmentajayh-
teisöjen valtakunnallinen palvelujär-
jestö. Yhdistys edistää valmentajuutta, 
kouluttaa valmentajia sekä kehittää 
valmentajien osaamista ja hyvinvoin-
tia tukevia asiantuntijapalveluja val-
mentajayhteisöjen ja oman asiantun-
tijaverkostonsa kanssa.
Suomen Valmentajien jäseneksi voi 
liittyä jokainen urheiluvalmennuk-
sen parissa toimiva henkilö, joka voi 
olla valmennuksen vasta aloittanut 
tai siinä jo konkari. Jäseneksi voi liittyä 
myös yhteisö, joka huolehtii valmen-
tajistaan ja heidän osaamisestaan.
Lue lisää: 
www.suomenvalmentajat.fi.

miseen harrastuksessa ikäluokasta ja ikä-
vaiheesta toiseen, tekniseltä tasolta seu-
raavalle.
– Entinen huippu-urheilija sen sijaan 
joutuu toisenlaisten haasteiden eteen 
omassa kehityksessään. Esimerkiksi val-
mennettavien oppimistyylit ja moti-
vaatiotekijät voivat olla täysin omista 
kokemuksista poikkeavia, kiteyttää Dans-
kanen.
Hahmottamalla valmentajan polkua voi-
daan tehostaa valmentajana kehittymis-
tä. Valmentajan toimintaympäristön tie-
toisuus lisääntyy siitä, missä vaiheessa 
kannustaa ja tukea valmentajaa eteen-
päin erilaisiin käytännön oppimistilantei-
siin ja koulutuksiin.
– Entisellä urheilijalla on jo hyödynnettä-
vää kokemusta urheilusta ja jollain toisel-

Osaaminen ja osaamistavoitteiden määrittely.
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Huipulla

Onnellinen 
sydämensä 
pohjasta

Seinäjokelainen Sari Männikkö sai vuonna 2006 kuul-
la sairastavansa sydänlihasta paksuntavaa sairautta. 
Syksyllä 2011 Männikölle tehtiin sydämensiirto. Siir-
ron jälkeen liikunnasta on tullut Männikölle elämänta-
pa, sydänystävä.

Ennen sairauden toteamista Männikkö 
harrasti hyötyliikunnan lisäksi spinnin-
giä. Spinning oli hänen tärkeä oma lajin-
sa, sillä esimerkiksi juokseminen ei Män-
niköltä sujunut.
– Jalat eivät vaan kestäneet juoksemista. 
Sairauden takia uuvuin ennen kuin edes 
ehdin hengästyä tai hikoilla. Nyt kaik-
ki on toisin ja voin nauttia liikunnasta 
enemmän, bloggaamista ja puutarhan 
hoitoa liikunnan ohella harrastava Män-
nikkö toteaa iloisena.
– Oli mahtavaa, kun sairaalassa kuntou-
tuksen alussa kävelin portaita ja hengäs-
tyin! Kävelyssä mäet eivät enää ahdista, 
eivätkä portaat tympäise – nyt jaksan jat-
kaa aina ylös asti. Liikunnasta aiheutunut 
paha olo on taakse jäänyttä elämää.

TEKSTI: SAMPPA RAUTIO
KUVA: SARI MäNNIKÖN KOTIALBUMI

Kiinni hetkessä
Elinsiirron saaneiden World Transplant 
Games -kesämaailmankilpailut järjes-
tetään Etelä-Afrikan Durbanissa heinä-
elokuun taitteessa. Männikkö edustaa 
Suomea ainakin kuulantyönnössä ja pal-
lonheitossa. Kilpailujen tavoite on jo saa-
vutettu.
– Ehdottomasti tärkeintä on se, että pää-
sen osallistumaan. Osallistumalla kilpai-
luihin kunnioitan henkilöä, joka luovutti 
sydämensä minulle. 
Menestys ei kuitenkaan ole mahdotto-
muus, vaikka kultaa ja kunniaa ei Etelä-
Afrikkaan olla menossa hakemaan.
– Vuonna 2011 kuulantyönnön voitto-
tulos sarjassani oli 7,13 metriä. Kävin hil-

Elinsiirron saaneiden World Transplant 
Games -kesämaailmankilpailut jär-
jestetään Durbanissa, Etelä-Afrikassa 
28.7.–4.8.2013. Suomesta kilpailuihin 
osallistuu 17 urheilijaa.
www.wtg2013.com

Sari Männikkö osallistuu heinä-elo-
kuun vaihteessa elinsiirron saaneiden 
World Transplant Games -kesämaail-
mankilpailuihin ensimmäistä kertaa.
– Ehdottomasti tärkeintä on se, että 
pääsen osallistumaan. Osallistumalla 
kilpailuihin kunnioitan henkilöä, joka 
luovutti sydämensä minulle. 

Näppäile nettiin

jattain työntämässä kuulaa ensimmäistä 
kertaa 25 vuoteen ja se lensi neljä ja puo-
li metriä. Kuka tietää miten käy, kun tässä 
kunnolla alan treenaamaan. 
Treenaaminen ei kaadu ainakaan olo-
suhteiden puutteellisuuteen.
– Olen saanut kisamatkaani varten jo 
muutamia sponsoreita. Yksi niistä on 
crossfit-sali, jossa saan ilmaista kahva-
kuulaopetusta. Vähän kun saan voimaa 
ja tekniikkaa lisää, niin kuula tulee len-
tämään aivan uusille metriluvuille, Män-
nikkö innostuu.
– Loppujen lopuksi eniten minulle mer-
kitsee yksinkertaisesti se, että olen ole-
massa. Sairastuminen opetti, että elämä 
on lyhyt. Pitää osata nauttia ja tarttua 
hetkeen. 



33

– Teimme tärkeän päätöksen seitsemän 
vuotta sitten, kun päätimme järjestää 
sekä paralympialaiset että olympialai-
set yhden organisaation toimesta. Tätä 
ei ole koskaan aikaisemmin tehty, kertoi 
Lontoo 2012 -kilpailuorganisaation in-
tegraatiosta vastaava Chris Holmes.
Lontoon paralympialaisten järjestelyissä 
ei otettu esteettömyysasioita huomioon 
pelkästään urheilijoiden kannalta, vaan 
myös median, vapaaehtoisten ja katso-
jien näkövinkkelistä.
– Panostimme erityisesti vammaisten 
henkilöiden rekrytointiin vapaaehtoisik-
si. Halusimme ottaa kaikessa huomioon 
esteettömyyden ja erilaisten asioiden 
toimivuuden oli sitten vapaaehtoinen, 
urheilija tai kuka tahansa paralympialai-
siin osallistuja.
– Vuosi ennen paralympialaisia järjes-
timme myös markkinointitempauksen 
keskellä Lontoota. Paralympialaisten li-
punmyynnin aloittamisen ajoitimme 
markkinointitempauksen jälkeiselle päi-
välle. Saavutimme uskomattoman tu-
loksen lipunmyynnissä: katsomot olivat 
täynnä jokaisena kilpailupäivänä, Hol-
mes kuvaili.

Onnistuneet tv-
lähetykset ja idearikkaat 
yhteistyökumppanit
Liikuntatieteellisen seuran koordinaat-
tori ja Lontoossa paralympiakultaa voit-

Lontoo 2012 -kilpailujen onnistumisen ydin 
oli yhteisessä kilpailuorganisaatiossa
Suomen Paralympiako-
mitean ja Iso-Britanni-
an suurlähetystön huh-
tikuussa järjestämässä 
Paralympic Legacy 2012 
-seminaarissa kehuttiin 
kilpaa Lontoon hyvin on-
nistuneita olympialaisia 
ja paralympialaisia. Erityi-
sesti hehkutettiin yhteis-
työtä, jota tehtiin näiden 
kahden kilpailutapahtu-
man välillä.

tanut ratakelaaja Toni Piispanen käytti 
tilaisuudessa puheenvuoron paralym-
pialaisten markkinoinnista.
– Lontoon paralympialaiset olivat en-
nennäkemättömät monelta osin. Olin 
erityisen otettu ja hiukan kateellinen-
kin siitä, kuinka Channel 4 -tv-kanava 
taltioi paralympialaiset. Lähetyksissä oli 
laadukkaita talk show -osuuksia, joissa 
käsiteltiin vammaisurheilua erittäin pir-
teällä otteella. Lisäksi yhteistyökumppa-
nit heräsivät markkinoinnissa hyödyn-

tämään paralympiaurheilun piirteitä 
hienolla tavalla, Piispanen kuvaili.
Opetus- ja kulttuuriministeriön suunnit-
telija Kari Koivumäki tiivisti Lontoon 
paralympialaisten suosion osuvasti.
– Se mitä Lontoossa tapahtui viime 
vuonna, on jotain mitä olemme odot-
taneet vuosikymmeniä. Paralympialais-
ten medianäkyvyys oli ehkä kaikista 
hienoin asia. Ensimmäistä kertaa suuri 
yleisö pystyi kunnolla seuraamaan pa-
ralympialaisia. 

TEKSTI: LEENA KUMMU, NINA JAKONEN
KUVA: KATJA SAARINEN

Chris Holmes.
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Ruohosen aloittaessa sokkopingiksen 
treenaamisen 2000-luvun alkupuolella 
oli laji vielä Suomen pelikentillä tunte-
maton. Alkuaikojen harrastajat eivät kui-
tenkaan antaneet kansallisten pelikent-
tien kahlita, vaan suuntasivat avoimin 
mielien kansainvälisiin piireihin.
– Lähdimme saman tien maailmalle kat-
somaan mitä sokkopingis on. Lähdim-
me tutkimaan mitä täytyy tehdä ja miten 
sokkopingistä treenataan ja opetetaan 
oikein, muistelee Ruohonen.
Suomalaisen sokkopingiksen tuominen 
maailmankartalle kesti noin neljä vuotta 
ja nykyään lajilla on kutakuinkin 50 ak-
tiivipelaajaa ja seitsemän hengen maa-
joukkue. Tiivistä pelaajarinkiä yhdistää 
tahto kehittyä yhdessä tietoa ja voima-
varoja jakaen.
– Syy, miksi Suomi eteni niin nopeasti 
sokkopingiksessä maailmankartalle, oli 

Sporttiklubi TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA
KUVA: TUOMAS TÖRRÖNEN

Ei se raha, vaan ne treenarit
Mailapelit ovat Teemu Ruohosen intohimo. Sulkapal-
losta aloitettu urheilu-ura vaihtui sokkopingikseksi, 
jonka huipulla Ruohonen edelleenkin kilpailee. Laji-
taituri ei kuitenkaan treenaa vain itsensä takia, vaan 
viitoittaa sokkopingiksen tietä tuleville lajin taitajille.

se, ettei kukaan pantannut mitään tieto-
taitoa, toteaa Ruohonen.

Potkurina Treeni-hanke
Sokkopingis lähti mukaan VAU:n Treeni-
hankkeeseen kolme vuotta sitten. Han-
ke on ollut keskeisessä osassa kehityksen 
vauhdittamisessa ja mahdollistamisessa.
– Aikaisemmin tiesimme mitä täytyy teh-
dä, mutta hanke on itse asiassa mahdol-
listanut ideoiden ja suunnitelmien to-
teuttamisen, kertoo Ruohonen.
Hankkeen taloudellinen tuki on mah-
dollistanut matalankynnyksen leirien, 
kurssien ja tapahtumien järjestämisen. 
Hankkeen eri lajien treenareiden välinen 
verkosto on myös tarjonnut mahdolli-
suuden tiedon, taidon ja yhteisöverkos-
ton jakamiseen aktiivien voimia yhdistä-
mällä.
Tuesta huolimatta Ruohonen muistut-

taa, että itse treenarit ovat olleet avain-
asemassa sokkopingiksen suosioon ja 
menestykseen.
– Ei Treeni-hanke itse ole tehnyt mitään, 
vaan ne ihmiset hankkeen takana.
Hanke lähenee tänä vuonna loppua ja 
nähtäväksi jää kuinka toiminta muuttuu, 
jos muuttuu ollenkaan. Määräaikaisuus 
on ollut alusta alkaen selvä ja seuraava 
haaste onkin lajin aloittaneiden pelaaji-
en mukana pitämisessä ja uusien pelaaji-
en mukaan saamisessa.

Valmentajan haave
Teemu Ruohosen suunnitelmat sokko-
pingiksen saralla eivät eroa jo vuosia 
sitten aloitetusta suunnasta. Tulevista 
MM-kilpailuista haetaan mitalia ja työ-
tä jatketaan samalla innolla kuin ennen.  
Vaikka oma kilpaura saattaa rauhoittua 
tulevina vuosina, näkee Ruohonen Suo-
men sokkopingiksen tason tulevaisuu-
den kuitenkin valoisana. 
Omaa motivaatiota kysyttäessä kiteyttää 
Ruohonen visionsa muutamaan sanaan.
– Tahdon ohjata ja saada ihmiset liikkeelle.
Niin kauan kuin laji on hyvä ja treenaa-
misen meininki hauskaa pysyvät pelaa-
jat pallon perässä ikään tai kykyihin kat-
somatta.

Teemu Ruohonen haluaa jakaa lajiosaamistaan muillekin.
- Tahdon ohjata ja saada ihmiset liikkeelle, kiteyttää sokkopingiksen innokas treenari.
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 Lyhyesti

Suomen Paralympiakomitea järjestää 
yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa 
Tie Tähtiin -päivän 21. syyskuuta 2013 
klo 11.00–15.00 Kuopiossa (Kuopiohalli, 
Opistotie 4).
Tie Tähtiin -päivä tarjoaa tietoa ja kokei-
lumahdollisuuksia eri vammaisurheilula-
jeissa. Samalla se luo alun mahdolliselle 
urheilijan polulle. Moni lajissaan jo pit-
källä oleva urheilija on saanut kipinän 
Tie Tähtiin -päivästä.
Lisätiedot: Suomen Paralympiakomitea, 
kehittämispäällikkö Katja Saarinen, puh. 
050 379 0950, katja.saarinen@paralym-
pia.fi.

Ohjelmassa mm.
• lajikokeiluja mm. pyörätuolitennis,  
 maalipallo, pyörätuolirugby, yleis-
 urheilu, sokkopingis, ampumaurheilu  
 ja salibandy
•  lajinäytöksiä
• urheilijavieraita – paikalla mm. para-
 lympiamitalisti Marjaana Heikkinen
•  haastekisoja
•  VAU:n työpaja: Avoimet ovet – 
 ratkaisuja yhteiseen toimintaan

Tie Tähtiin -päivä 
Kuopiossa 21.9.

Fortumin ja Suomen Paralympiakomi-
tean yhteinen Fortum Para School Day 
-koulukiertue kiersi huhti-toukokuussa 
kymmenellä eri paikkakunnalla. Kier-
tue järjestettiin kolmatta kertaa ja sii-
hen haki tänä vuonna ennätysmäärä 
kouluja – lähes 60.

– Kiertue onnistui erittäin hyvin. Sap-
luuna on hioutunut ja kaikki työvaiheet 
sujuivat tänä vuonna moitteettomasti. 
Säät suosivat ja vastaanotto kouluilla 
oli äärimmäisen hyvä. Opettajat olivat 
ihmeissään, kuinka vilkkaat ekaluok-
kalaiset keskittyivät maalipallossa tai 
miten yhteishenki löytyi saman tien 
pyörätuolirugbyssa, tunnelmoi Para-
lympiakomitean kehittämispäällikkö 
Katja Saarinen.
Koulukiertueen sapluuna oli kaikilla 
kouluilla sama: aamunavauksessa ur-
heilijavieraat kertoivat omasta taustas-
taan ja urheilu-urastaan, jonka jälkeen 
urheilijat saivat vastata oppilaiden laa-
timiin tiukkoihin kysymyksiin: ”Onko 
maalipallo vaikeaa?”, ”Miten pyörätuo-
lista pääsee ylös” tai ”Haittaako vamma 
arkielämää?”.  Aamunavauksen jälkeen 
oppilaat pääsivät kokeilemaan maali-
palloa, pyörätuolikoripalloa, pyörätuo-
lirugbya, näkövammaisten jalkapalloa, 
bocciaa ja istumalentopalloa omissa 
ryhmissään.
Laurinlahden ala-aste haki toista kertaa 

Fortum Para School Day -kiertueelle ja 
liikunnanopettaja Liisa Karvonen oli 
erittäin tyytyväinen, kun varmistui, että 
koulu valittiin mukaan. 
– Olin heti aamunavauksesta alkaen ai-
van myyty tapahtumalle. Hiljaisuus ja 
keskittynyt tunnelma osoitti, että oppi-
laat olivat todella vaikuttuneita urheili-
javieraista.
– Mielestäni yhdenvertaisuudesta ja 
suvaitsevaisuudesta ei voi puhua liikaa, 
liikunnan lisäksi päivällä on myös iso 
kasvatuksellinen merkitys. Päivä oli lii-
kunnanopettajalle todellista luksusta, 
kun sai imeä uusia juttuja lajipisteiltä. 
Lapsilta ei edes tarvinnut kysyä, miten 
päivä meni – riemunkiljahdukset ker-
toivat kaiken, Karvonen kuvailee.

Fortum Para School Day -koulukiertue vei 
vammaisurheilulajit kymmenelle koululle

Sähköpyörätuolisali-
bandyn Treeni-päivä
Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry jär-
jestää perinteisen perheviikonlopun yh-
teydessä yhdessä VAU:n kanssa sähkö-
pyörätuolisalibandyn Treeni-päivän 10. 
elokuuta 2013 klo 12.00–18.00 Hög-
sandissa (Lappohjassa, lähellä Hankoa). 
Perheviikonloppu on tarkoitettu lihas-
tautia sairastaville sekä heidän perheil-
leen, mutta sähköpyörätuolisaliban-
dyn treeni-päivä on avoin myös muille.  
Salibandyn jälkeen on mahdollis-
ta jäädä iltapalalle leiriläisten kanssa. 
Treeni-päivään osallistuminen on maksu-
tonta.
Ilmoittautumiset 5.8. mennessä ja lisä-
tiedot: Saila Luumi, puh. 044 323 5661, 
saila.luumi@iki.fi.

TEKSTI: LEENA KUMMU
KUVAT: LEENA KUMMU JA KATJA SAARINEN
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KATJA KARJALAINEN
laji: ratsastus
syntymäaika: 3.4.1962
asuinpaikka: Mäntsälä
luokka: 1b (käynti + ravi)
hevonen: Woikoski Rosie ja
Woikoski  Vi’ mann
valmentaja: Minna Kemppainen
seura: Ratsastusseura Equus (EQ)
 
Saavutukset:
Paralympiahopea (Rosie), 
vapaaohjelma
EM-pronssi (Rosie)
MM-pronssi (Rosie)K
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Sporttiklubi TEKSTI JA KUVAT: SAMPPA RAUTIO

Juniorit riemuitsivat Junior 
Games -kevätkisoissa

Kaksipäiväiset Junior Games -kevätkisat järjestettiin 
perinteisesti huhtikuun puolivälissä. Kevätkisoissa 
koululaiset mittelivät paremmuudesta bocciassa, pu-
hallustikassa, keilauksessa, salibandyssä sekä maali-
pallossa. Kisoihin osallistui noin sata nuorta 17 kou-
lusta.

– Junior Games -kisoissa nuoret koh-
taavat vertaisiaan. Täällä heidät kaikki 
hyväksytään, kertoo turkulaisen Luo-
lavuoren koulun koulunkäynnin oh-
jaaja Anne Jokila. 
– Aivan loistavaa, että tällaisia tapah-
tumia on olemassa!
Luolavuorella pyritään antamaan mah-
dollisimman monelle nuorelle mahdol-
lisuus osallistua kisoihin.
– Joka vuosi toimimme niin, että osa 
porukasta on vanhoja Junior Games 
-konkareita ja osa ensikertalaisia. Ko-
keneet kisailijamme ovat kannusta-
neet uusia todella hienosti, Jokila jat-
kaa.
Kannustusjoukkoihin kuuluu oppilai-
den lisäksi tietysti myös opettajat.

– Minä siellä huudan kovimmalla ää-
nellä, Jokila nauraa.

Yhteen hiileen
Suorituspaikoilla nuoret laittoivat pa-
rastaan saadakseen mahdollisimman 
hyvän tuloksen tai suorituksen aikai-
seksi, mutta menestystä tärkeämpää 
on olla paikassa, jossa tuntee olonsa 
kotoiseksi.
Helsinkiläisen Ruskiksen koulun Joel 
Burgos osallistui Junior Games -kevät-
kisoissa jokaiseen lajiin, suosikkinaan 
salibandy. Burgosinkaan mielestä me-
nestyminen kisoissa on toissijaista.
– Kyllä parasta on tämä jengi. Täällä val-
litsee niin hyvä yhteishenki. Kaikki pu-
haltavat yhteen hiileen, Burgos ilakoi.

Hieno kokemus myös 
toimitsijoille
Kuortaneen Urheiluopiston opiskelijoi-
den opinto-ohjelmaan kuuluu Junior 
Games -kisojen toimitsijoina ja järjes-
telijöinä työskentely. Eeva Kujanpään 
työpisteet olivat keilauksessa, uinnissa 
sekä boccia-kentillä.
– Tämä on ollut hieno kokemus! Eten-
kin ensimmäisen kilpailupäivän päät-
teeksi järjestetyssä bilekeilailussa oli 
mukavaa seurata ja nähdä nuorten 
iloitsevan, Kujanpää summaa.
– Tämä myös kasvattaa ihmisenä, sil-
lä en ole ikinä ollut näin lähellä eri-
tyisnuorten ryhmiä. Osaan nyt nauttia 
ehkä enemmän elämän pienistä iloista.

Ruskislaisilla oli hyvä tsemppi päällä koko kevätkisojen ajan.

Joel Burgos metsästi maalipaikkoja sa-
libandyturnauksessa.
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– Jos ette saavu ajoissa leirillä järjes-
tettäviin harjoituksiin, niin minä kek-
sin jotain, mikä motivoi teitä olemaan 
ajoissa, Frogley huutaa leikkisästi leirin 
aloittaneessa infotilaisuudessa.
Michael Frogley on yksi arvostetuim-
mista henkilöistä pyörätuolikoripal-
lopiireissä. Peliurallaan mies on otta-
nut paralympialaisissa neljännen sijan 
vuonna 1992, mutta valmentajana hä-
nen saavutuksensa hakevat vertais-
taan. 
Hän on toiminut yliopistokoripallo-
valmentajana 21 vuoden ajan, ensin 
Wisconsin-Whitewaterin yliopistossa 
ja vuodesta 1997 alkaen Illinoisin yli-
opistossa. Siinä sivussa hän on ehtinyt 
voittaa Kanadan miesten joukkueen 
peräsimessä kaksi paralympiakultami-
talia ja yhden hopean.
Frogleyn valmennusura Illinoisis-
sa on päättymässä, sillä heinäkuussa 
Kanadan Torontossa aloittaa lahjak-
kaille pelaajille suunnattu pyörätuoli-
koripalloakatemia, jonka päävalmenta-
jana Frogley alkaa työskennellä. Lisäksi 
Frogley on toiminut vuosien ajan val-
mentajana Camp Finland -tyyppisillä 
leirejä ympäri maailmaa.
– Tämä on ensimmäinen kerta, kun yli-
päänsä olen Suomessa. Entinen opis-
kelijani, tämän leirin vastaava Mina 
Mojtahedi puhui minulle jo vuosia sit-
ten mahdollisesta leiristä Suomessa. 

TEKSTI JA KUVA: SAMPPA RAUTIO

Michael Frogley haluaa tulevan akatemiansa olevan maailman paras.

Camp Finland toi legendan Suomeen
Kansainvälinen Camp Fin-
land -pyörätuolikoripal-
loleiri järjestettiin Lohjan 
Kisakalliolla 6.–9. kesä-
kuuta 2013. Leirille osal-
listui 24 pelaajaa ja leirin 
yhteydessä järjestettyi-
hin valmentajaklinikoi-
hin 18 valmentajaa. Leirin 
päävalmentajana toimi 
laji-ikoni, kanadalainen 
Michael Frogley.

Tarkoituksena on pitää tällaisia leire-
jä jatkossakin ja rakentaa perusta sille, 
että suomalaiset järjestäjätahot voivat 
jatkaa näyttämällämme polulla leirien 
vetämisessä, Frogley avaa.
– Totta kai saan myös itse tyydytys-
tä leireistä. Parhaimpana kiitoksena 
toimii se, että näen pelaajien olevan 
tyytyväisiä ja kehittyvän. Valmenta-
jat puolestaan levittävät leireillä oppi-
maansa omiin joukkueisiinsa ja uuden 
sukupolven valmentajille, mikä on lajia 
ajatellen loistava asia.

Akatemian kautta 
näkyvyyttä 
– Akatemia toimii samalla tavalla kuin 
vaikkapa Illinoisin yliopistossa Yhdys-
valloissa. Akatemiaan valitaan lahjak-
kaita nuoria, joiden kanssa tulemme 
työskentelemään aktiivisesti. Pyrimme 
kehittämään heitä niin pyörätuoliko-
ripallossa kuin ihmisinäkin. Akatemia 
antaa heille valmiudet päästä huipul-
le tai levittää lajin oppeja kotimaassa, 
Frogley kertoo.
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Lyhyesti

VAU, Liikuntakeskus Pajulahti ja Arcada 
järjestävät Special Olympics -perhelei-
rin 4.–6. lokakuuta 2013 Liikuntakes-
kus Pajulahdessa, Nastolassa. Leiri on 
suunnattu ensisijaisesti perheille, jois-
sa on 6–20-vuotias kehitysvammainen 
lapsi tai nuori. Leiri on tarkoitettu koko 
perheelle.
Leirillä tutustutaan Special Olympics 
-perhetoimintaan ja saadaan liikun-
nallisia ideoita perheiden arkeen. Lei-
riohjelmassa on mm. ratsastusta, per-
heuintia sekä erilaisia pelejä ja leikkejä 

sekä retki. Leirillä on myös vanhempien 
omaa Special Olympics -ohjelmaa. Lii-
kunnanohjaajina toimivat Arcadan lii-
kunnanohjaajaopiskelijat.
Osallistumismaksu: täysihoito 100 eu-
roa/aikuinen ja 80 euroa/ lapsi (6–16-v). 
Hinta sisältää majoituksen ja ruokailut 
(aamupala, lounas, päivällinen, iltapala 
pe–la).
Ilmoittautumiset 8.9. mennessä VAU:n 
verkkopalvelussa: www.vammaisurhei-
lu.fi. Paikat täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä.

Lisätiedot: VAU, Tuomas Törrönen, 
puh. 050 408 6152, tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi.

Special Olympics -perheleiri Nastolassa 4.-6.10.

Lahjoitus VAU:lle

Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Part-
ners Oy (HPPLAW) lahjoitti joulun alla VAU:lle    
6 000 euroa. Lahjoitussummalla hankittiin 
kymmenen Motoasemat-välinelaukkua paikal-
lisille Sporttiskerhoille. Kuopion Sporttiskerhon  
puolesta laukun vastaanotti  Päivi Niskanen. 
Loput laukut luovutetaan kerhoille Tampereel-
la 8. marraskuuta 2013 järjestettävässä Sport-
tiskerho-ohjaajakoulutuksessa.

TEKSTI JA KUVA: SAMPPA RAUTIO

KUVA: ANU HäMäLäINEN

VAU:n nuorille urheilijoille stipendejä

Kesko myönsi 22. toukokuuta 2013 stipendejä lah-
jakkaille nuorille urheilijoille ja taideaineiden opis-
kelijoille jo 26. kerran. Nuorista vammaisurheilijois-
ta tuhannen euron stipendin saivat uimari Jessica 
Markkanen, judoka Tessa Koponen, hiihtäjä Ink-
ki Inola, taitoluistelija Saul Päivinen sekä saliban-
dypelaaja Lauri Kinnunen.
– Mukava yllätys stipendin saaminen oli, Inola ja 
Kinnunen kommentoivat kuin yhdestä suusta.
Stipendi tuli tarpeeseen, sillä lajeissa tarvitaan 
säännöllisesti uusia välineitä.
– Tällä rahalla kustannetaan ensi kauden varusteet 
ja matkat. Tarvitsen etenkin sisäpelikengät ja pari 
mailaa, Kinnunen miettii.
– Minä taas tarvitsen uusia sauvoja ja suksia. Niillä 
voitetaan sitten näkövammaisten hiihtäjien Suo-
men mestaruus viiden kilometrin vapaahiihdossa 
ensi talvena, Inola jatkaa.
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Tietokonehipassa tai ITC-hipassa leik-
kijät saavat mielikuvituksensa mukaan 
valita, mikä tietokone haluaa olla. Leik-
kijöistä valitaan hippa/hippoja eli virus/
viruksia sekä leikkialue. Hipat eli tietoko-
nevirukset ottavat tietokoneita eli leik-
kijöitä kiinni ja kiinnisaatuaan tietoko-
neen on siirryttävä ennalta määrättyyn 
paikkaan lataamaan uusi ”virustorjunta-

ohjelma”. Se voi olla esim. jokin paikka, 
jossa tehdään vaikka kymmenen X-hyp-
pyä tai jotain muuta liikettä tai vain kes-
kitytään makaamalla tietty aika esim. 
kymmeneen laskien. Tietokone voi pa-
lata takaisin leikkialueelle, kun virustor-
juntaohjelma on ladattu. Peli päättyy, 
kun kaikki tietokoneet ovat lataamassa 
virustorjuntaohjelmaa.

Miten koululiikuntaan 
voi saada enemmän 
liikuntaa?
Koululiikunnan opetussuunnitelman mu-
kaiset liikuntatunnit kuuluvat kaikille. Lii-
kuntatuntien määrä on kuitenkin rajalli-
nen, joten kannattaa miettiä myös muita 
mahdollisuuksia liikkua: koulumatkalla, 
koulupäivän aikana sekä koulupäivän jäl-
keen. Yksi tärkein osa on HOJKS eli henki-
lökohtainen opetuksen järjestämissuun-
nitelma. Kannattaa huolehtia, että liikunta 
ja liikkumisen tukeminen näkyy mahdolli-
simman konkreettisesti HOJKS:ssa.
HOJKS:iin voi esimerkiksi kirjata, että 
vammaisurheilun Junior Games -kisat 
tukevat koulutyötä. Koulua voi vinka-
ta myös hakemaan liikkuvaksi kouluksi. 
Liikkuvassa koulussa koko koulu miettii 
tarkemmin koko koulupäivän parempaa 
liikkumista ja liikuntatarjontaa, kuten vä-
lituntiliikuntaa, esteettömiä liikuntatilo-
ja, liikunnan yhdistämistä muihin oppi-
aineisiin sekä harrastuskerhoja koulussa. 
www.liikkuvakoulu.fi-nettipalvelussa on 
esillä esimerkkejä eri puolilla Suomea to-
teutettavista malleista ja ideoista. Siellä 
voi myös jakaa hyviä ideoita.

Tällä palstalla VAU:n nuori-
sotoiminnan suunnittelija 
Tuomas Törrönen vastaa per-
heiden liikuntaa ja harrasta-
mista koskeviin kysymyksiin. 
Lähetä kysymyksesi osoit-
teeseen tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi.

Törrönen
vastaa

LIIKUNTAVINKKI

Sporttiklubi TEKSTI: TUOMAS TÖRRÖNEN
KUVA: ANU HäMäLäINEN

Tietokonehippa eli 
”ITC-hippa”

Vammaisurheilu rules! -videoskaba on 
suunnattu vammaisurheilun parissa 
toimiville nuorille ja aikuisille, joita kiin-
nostaa vammaisurheilu eri muodoissa. 
Kilpailussa arvioidaan niin luovuutta, 
hyvää tunnelmaa, kannustavaa ja oival-
taa asennetta kuin teknistä toteutusta-
kin. Parhaimmat kilpailutyöt tullaan jul-
kistamaan Tampereella 8. marraskuuta 
2013 järjestettävässä Liikuntamaa-
messutapahtumassa sekä lataamaan 
VAU:n verkkopalveluun (www.vam-
maisurheilu.fi) sekä VAU:n Facebook-
sivuille (www.facebook.com/vammais-
urheilu). Kilpailun tuomareina toimivat 
VAU:n Aija Saari, Teemu Lakkasuo, 

Jukka Parviainen ja Nina Jakonen.
Kilpailun säännöt ja muut ehdot löy-
tyvät VAU:n verkkopalvelusta (www.
vammaisurheilu.fi).
Paras video palkitaan ja pääpalkin-
tona on videokamera. Pääpalkinnon 
lisäksi jaamme erityismainintoja. Voit-
tajille ilmoitetaan voitosta henkilökoh-
taisesti kilpailun jälkeen.
Lähetä vammaisurheilusta kuvattu vi-
deo muistikortilla osoitteeseen VAU/Vi-
deoskaba, Radiokatu 20, 5. krs., 00240 
Helsinki.
Videoskaba pähkinänkuoressa:
TEHTÄVÄ: Tee positiivinen ja vauh-
dikas video vammaisurheilusta esim. 

jostain vammaisurheilulajista, SOLIA:n 
vuokraamasta liikunnan apuvälineestä, 
vammaisurheilutapahtumasta tai -kil-
pailusta jne. Aiheena on ”Vammaisur-
heilu rules!”
KENELLE: kaikille vammaisurheilun 
parissa toimiville nuorille ja aikuisille 
MITÄ: videokilpailu, videon kesto 
maksimissaan kolme (3) minuuttia 
MIKSI: tapa herättää ajatuksia, mah-
dollisuus vaikuttaa luovalla tavalla, 
paikka tulla nähdyksi ja kuulluksi.
MILLOIN: kilpailuaika 10.6.–30.9.2013
Ja sitten ei muuta kuin ylös, ulos ja ku-
vaamaan!

VAU:n videoskaba alkaa!
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KUVA: HENNA HEINONEN

VAU järjestää syksyllä 2013 Sherborne-
peruskurssin 28.–29. syyskuuta Kaa-
rinassa ja 18.–19. lokakuuta Lahdes-
sa. Sherborne-jatkokurssi järjestetään 
9.–10. marraskuuta Kaarinassa.
Sherborne on liikunnan täydennys-
koulutusta liikunnanohjaajille, erityis-
ryhmien ohjaajille sekä kasvatusalan 
ammattilaisille. Veronica Sherbornen 
kehittelemä liikuntamenetelmä eli 
SDM (Sherborne Developmental Mo-
vement) on kokonaisvaltainen harjoi-
tusohjelma, joka tukee monipuolisesti 
motoriikan ja sosiaalisten taitojen ke-
hittymistä.
SDM-harjoitusohjelma on alun perin 
kehitetty kehitysvammaisten lasten ja 
aikuisten tarpeisiin, mutta monipuoli-
suutensa ja muunneltavuutensa ansi-
osta sitä käytetään laajasti sekä yleis- 
että erityisopetuksessa niin kouluissa 
kuin päivähoidossakin. Harjoitusoh-
jelma soveltuu hyvin myös aikuisten 
ja iäkkäiden liikuntaan. VAU järjestää 
SDM-perus- ja jatkokursseja tilaukses-
ta.
Ilmoittautumiset Kaarinan koulutuk-
siin: www.liiku.fi/koulutus/koulutus-
kalenteri, Lahden koulutukseen  www.
paijathameenkesayliopisto.fi/fi/koulu-
tus

Lisätiedot: SDM-koulutusvastaava 
Susa Miettunen, puh. 040 524 3734, 
susamiettunen@gmail.com.

VAU ja Suomen Psykomotoriikkayhdistys ry järjestävät yhteisen kaksipäiväi-
sen seminaarin 21.–22. syyskuuta 2013 Liikuntakeskus Pajulahdessa, Nas-
tolassa.
Seminaari luo lisää vuoropuhelua ja yhteistyömahdollisuuksia Sherborne-
harjoitusohjelman ja psykomotoriikan välille. Koulutus on tarkoitettu henki-
löille, joilla on perustiedot Sherborne-harjoitusohjelmasta ja/tai psykomoto-
riikasta.
Koulutuksen hinta on 150 euroa (sis. majoitus ja ruokailut).
Ilmoittautumiset 17.8. mennessä osoitteessa www.vammaisurheilu.fi.
Huomioithan, että seminaarin osallistujamäärä on rajattu – paikat jaetaan il-
moittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautumisten 
peruutukset ainoastaan lääkärintodistuksella. Ilman lääkärintodistusta mää-
räajan jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista peritään normaali osallistu-
mismaksu. 
Lisätiedot: VAU, koulutuskoordinaattori Piia Korpi, puh. 044 767 1368, piia.
korpi@vammaisurheilu.fi.

ALUSTAVA OHJELMA
LAUANTAI 21.9.
11.00–12.00  Lounasmahdollisuus (omakustanteinen)
12.00–13.30  Avaussanat, Susa Miettunen
  Johdanto seminaarin teemaan, Kaisu Laasonen ja 
  Erwin Borremans
14.00–15.00  Workshopit (setti a)
15.15–16.15  Workshopit (setti b) 
16.30–17.30  Päivällinen
17.30–18.30  Workshopit (setti c)
18.45–19.45  Workshopit (setti a)
20.00   Vapaamuotoista illanviettoa, saunomismahdollisuus

SUNNUNTAI 22.9.
07.00–08.30  Aamiainen
08.30–09.30  Workshopit (setti b)
9.45–10.45  Workshopit (setti c)
10.45–11.00  Kahvitauko
11.00–12.15  Paneelikeskustelut: 
  - Sherborne ja psykomotoriikka kasvatuksen näkökulmasta 
  - Sherborne ja psykomotoriikka terapeuttisesta 
  näkökulmasta 
12.30–13.00  Seminaarin päättäminen, Susa Miettunen
13.00   Lounas

SETTI A: 
- Pirjo Laatikainen: Elämäniloa ja liikettä – psykomotoriikkaa ikäihmisille
- Sari Lehti & Annakaisa Loiri: Sherborne osana lasten fysioterapiaa
- Mauri Pietilä: Leikillä toimintakykyiseksi

SETTI B:
- Monica Limnell: Malttia vauhtiviikareille – rauhoittumiskeinoja psykomoto-
risesta näkökulmasta
- Reetta Niittymaa: Sherborne osana asumisyksikkötoimintaa
- Jari Tiessalo: Musiikki toimintakyvyn tukena

SETTI C:
- Henna Hienonen: Isot ja pienet yhteistyössä – Sherbornea päiväkodissa
- Maarit Käenmäki & Kaisa Saarinen: Leikki löytyy arkiaskareista – perheen tu-
keminen psykomotoriikan keinoin 
- Vetäjä ilmoitetaan myöhemmin: Sherborne (erityis)opetuksessa

Syksyn 
Sherborne-
kurssit

Sherbornea ja psykomotoriikkaa 
-seminaari Nastolassa 21.–22.9.



VAU:n Sporttiskerho-ohjaajien ideapäi-
vä järjestetään 8. marraskuuta 2013 
Liikuntamaa-messutapahtuman yhte-
ydessä Tampereella. Liikuntamaa (7.–
9.11.) on VAU:n Apuväline 13 -messujen 
yhteydessä toteutettava messutapah-
tuma, jossa on tarjolla tietoa erilaisista 
liikuntamahdollisuuksista ja liikkumi-
sen apuvälineistä sekä runsaasti kokei-
lumahdollisuuksia. 
Ideapäivä koostuu kahdesta osuudes-
ta: Pääseekö mukaan? -vammaisurhei-
lun miniseminaarista ja Sporttisker-
ho-ohjaajien täydennyskoulutuksesta. 
Aamupäivän miniseminaari on avoin 
kaikille, eikä siihen tarvitse ilmoittau-
tua ennakkoon. Miniseminaarissa voi 
osallistua koko ohjelmaan tai tulla 

kuuntelemaan vain eniten kiinnostavat 
osuudet. Lue lisää miniseminaarista si-
vulta 21.
Sporttiskerho-ohjaajille suunnattu täy-
dennyskoulutusosuus alkaa klo 13.00 
ja päättyy klo 17.00. 
Ilmoittautumiset 4.10. mennessä ja li-
sätiedot: VAU, koulutuskoordinaattori 
Piia Korpi, puh. 044 767 1368, piia.kor-
pi@vammaisurheilu.fi. Ensimmäise-
nä ilmoittautuneet (ja koulutukseen 
osallistuvat) kuusi kerhoa saavat ilmai-
seksi Motoasemat-laukun, jonka arvo 
on 450 euroa. Motoasemat-laukku si-
sältää kattavan paketin välineitä, kuten 
erilaisia palloja, kartioita, jättikuution, 
vieritysrampin, aktiivityynyn jne.
Koulutuksen ohjelmassa on varattu ai-

kaa kerhoilta tulevien toiveiden mukai-
siin sisältöihin. Kerro ilmoittautumise-
si yhteydessä millaisiin kysymyksiin ja 
teemoihin kaipaisit lisää tietoa tai uusia 
ideoita. Mikä omassa kerhon arjessa/
ohjaajana pohdituttaa? Muista myös il-
moittaa mahdolliset ruoka-aineallergi-
at ja/tai erityisruokavaliot.
VAU kustantaa kerho-ohjaajille sisään-
pääsyn Liikuntamaa-messutapahtu-
maan, ideapäivän lounaan, koulutuk-
sen sekä kahvit/teet ja pientä purtavaa 
iltapäiväksi.
Ilmoittautumisajan jälkeen peruute-
tuista (ilman lääkärintodistusta) ilmoit-
tautumisista peritään koulutuksen hin-
ta 80 euroa. 

Sporttiskerho-ohjaajien ideapäivä Tampereella 8.11. 

International Outdoor Sympo-
sium Porin Yyterissä 15.–18.8.
International Outdoor Symposi-
um 15.–18. elokuuta 2013 tarjo-
aa uusinta tietoa kaikille avoimen 
vesi- ja luontoliikunnan merkityk-
sestä ja mahdollistamisesta so-
veltavan liikunnan, esteettömyy-
den, apu- ja toimintavälinealan 
sekä kuntoutuksen ammattilaisil-
le. Symposium on englanninkieli-
nen.
Nelipäiväisen symposiumin avaa 
Satakunnan ammattikorkeakou-
lun (SAMK) Tiilimäen kampuksella 
torstaina 15. elokuuta järjestettä-
vä Kaikille avoin vesi- ja luontolii-
kunta -seminaari, jossa teemoina 
ovat mm. kaikille avoimet akti-
viteetit ja tasavertaiset osallistu-
misen mahdollisuudet, aktivoiva 
asennontuenta, toimintavälineinnovaatiot, itsenäinen ja avustettu ul-
kona liikkuminen sekä luontoliikunnan esteettömyys.
Käytännön seminaaripäivät 16.–17. elokuuta Yyterissä esittelevät toi-
mintaväline- ja esteettömyysratkaisuja vesi- ja luontoliikuntalajeihin ku-
ten purjehdukseen, melontaan, purjelautailuun, retkeilyyn, ratsastuk-
seen ja suunnistukseen.
Sunnuntain 18. elokuuta päätöstilaisuus suuntaa katseet kaikille avoi-
meen elämys- ja seikkailuliikuntaan sekä esittelee uusia innovaatioita 
liikkumiseen ja aktiivisuuteen.
Lisätiedot ja osallistumismaksut: 300 euroa, vain 15.8. avausse-
minaariin osallistuvat 45/55 euroa. Räätälöidyit seminaaripaketit: 
yyteriforall(at)samk.fi. Erillishinnoittelut ja opiskelijahinnat: www.samk.
fi/yyterisymposium.
Symposiumin järjestävät yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakou-
lu (SAMK) & Innoke-hanke, MALIKE/Kehitysvammaisten Tukiliitto ry ja 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry.

Hae stipendiä 
opinnäytetyöllä
VAU:n ja Soveltava Liikunta SoveLi ry:n yhteisel-
lä stipendijärjestelmällä palkitaan jälleen opin-
näytetöitä. Stipendejä voivat hakea kaikkien 
sellaisten alojen opiskelijat, joiden opinnäyte-
työ käsittelee vammaisurheilua ja -liikuntaa, so-
veltavaa liikuntaa ja liikuntakasvatusta tai terve-
yttä edistävää liikuntaa. Stipendijärjestelmässä 
jaetaan yksi 500 ja kaksi 250 euron stipendiä/
palkittu opinnäytetyö. 
Vuoden 2013 haku on käynnissä 16. syys-
kuuta asti ja palkitseminen tapahtuu Liikun-
tamaassa Apuväline 13 -messujen yhteydessä 
Tampereella torstaina 7. marraskuuta 2013. 
Stipendiä haetaan sähköisellä lomakkeella, joka 
löytyy VAU:n verkkopalvelusta (www.vammais-
urheilu.fi).
Samalla työllä voi hakea stipendiä vain kerran. 
Työn tulee olla kokonaan valmis ja hyväksytty 
kuluvana tai sitä edellisen vuoden aikana. Opis-
kelija hakee stipendiä itse, liittää mukaan työn 
abstraktin ja linkin sähköiseen opinnäytetyö-
hön. Työn voi myös omalla kustannuksellaan 
lähettää postitse molemmille yhteyshenkilöille. 
Työ voi painottua käytäntöön tai teoriaan. Työ 
voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkieli-
nen. Haku on avoin kaiken tasoisille Suomessa 
toteutetuille lopputöille opistotasolta aina pro 
graduihin asti. Arvioinnissa painotetaan ennak-
koluulottomuutta, käytännönläheisyyttä ja mo-
nialaisuutta.

Lisätiedot: 
VAU, Piia Korpi, puh. 044 767 1368, piia.korpi@
vammaisurheilu.fi, www.vammaisurheilu.fi
SoveLi, Virpi Pennanen, puh. 040 551 4468, 
virpi.pennanen@soveli.fi,  www.soveli.fi
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Kuntoillen

Suomen kaltaisessa niemimaassa on 
monta mahdollisuutta merille. Vam-
maisen harrastajan näkökulmasta pur-
jehdustarjonnan saavutettavuus riip-
puu kuitenkin seurasta ja harrastajan 
oma-aloitteisuudesta. Vaihtoehtoja 
riittää, kunhan niitä osaa kysyä ja ha-
kea.
Espoon (EPS) ja Naantalin (NPS) pur-
jehdusseurat ovat arjen esimerkkejä 
urheilutoimijoista, jotka ovat aktiivi-
sesti mukana tekemässä meriteistä eri-
tyisliikkujaystävällisiä. Molempia seu-
roja yhdistää vahva tahto ja taito tuoda 
jokainen purjehduksesta kiinnostunut 
tasavertaisesti merenkulun ilon äärelle.
Pirkko Patja on ollut EPS:n toiminnas-
sa mukana jo vuosia. Purjehtiminen 
on Patjan luissa ja ytimissä, ja merinai-
nen on jo vuosia jakanut purjehduk-
sen tietotaitoa mm. EPS:n vammaisur-
heilutoiminnan kautta. Vaikka nykyään 
vammaisille harrastajille tarjolla oleva 
purjehdusmahdollisuus on osa seuran 
arkea, ei tie merille ole tullut itsestään.
– Ensimmäiseen vammaispurjehdusta-
pahtumaan ei tullut yhtä ainutta osal-
listujaa, Patja muistelee.
Hiljaiselon aika on kuitenkin ohi ja 
ESP:ssä pidetään nykyään viikoittain 
vammaispurjehtijoille sopivat purjeh-
dustreenit. Kesän kynnyksellä järjeste-
tään kokeilupäivä, jonka aikana kaik-
ki purjehduksesta kiinnostuneet ovat 
tervetulleita katsomaan ja kokeile-
maan uutta lajia. 

Esteettömästi vesillä
Naantalin purjehdusseuran hallituksen 
jäsen Vesa Hakkoomäki päätyi pur-
jehtimaan soutuharrastuksen kautta. 
Hakkoomäki kertoo olleensa tuiki ta-
vallinen ”maakrapu”, kunnes meri vei 
mukanaan. Itsensä elävänä esimerkki-
nä antaen Hakkoomäki painottaa, et-

TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA
KUVAT: PIRKKO PATJA

Merikesä
Kesä ei ole ainoastaan uimareiden ja rantaleijonien 
aikaa, vaan purjehduksen kuuminta sesonkia. Pur-
jehdus ei ole pelkkää välineurheilua, vaan tarjoaa 
mahdollisuuden oman liikuntakentän laajentami-
seen maalta merelle. Purjehdus on harrastus, joka 
tarjoaa haastetta tuulen suunnasta riippumatta.

tei purjehdukseen sisälle pääseminen 
vaadi aikaisempaa kokemusta. Vahva 
motivaatio ja luova innostus ratkai-
sevat kiinteiltäkin esteiltä vaikuttavat 
haasteet.
NPS:n erikoisuus muihin seuroihin ver-
rattaessa on vahva osaaminen 2.4mR-
luokassa.
– 2.4mR-luokan veneet ovat pieniko-
koisia purjeveneitä, joiden ohjaaminen 
onnistuu yhden purjehtijan voimin. 
Kaikki lähtevät kilpailuissa samalta vii-
valta, Hakkoomäki korostaa.
– 2.4mR on yksi harvoista luokista, jois-
sa jokainen liikkuja on tavallinen urhei-
lija.
NPS:n viikoittaisissa treeneissä niin 
purjehditaan kuin tutustutaan purjeh-
dusta kehittävään tekniikkaan. Pur-
jehdusharrastus on kuitenkin paljon 
enemmän kuin pelkkää vesiliikenteen 
hallintaa: veneiden huolto, kunnostus 
ja valmistus ovat kaikki osa purjehtijan 
arkea. 
Innosta ja tahdosta riippumatta on itse 
merille pääseminen monelle vammai-
selle harrastajalle haasteellista. Kaik-
ki purjeveneet eivät sovellu vahvasti 
liikuntarajoitteisille, mutta niin Patja 
kuin Hakkoomäki korostavat erilaisten 
välineiden ja luovan soveltamisen se-
lättävän monen näennäisen rajoituk-
sen.
NPS on ottanut esteettömyyskysymys-
ten ratkaisemisen keskeiseksi osaksi 
toimintaansa. Seuralla on käynnissä 
esteettömyysprojekti, jonka tarkoituk-
sena on purjehdusseuran rakennusten 
ja ympäristön kehittäminen mahdolli-
simman helposti lähestyttäväksi. 

Vesilajien helmi
Purjehduksen viehätystä kysyessä Hak-
koomäki ei pohdi vastastaustaan kau-
aa.

– Purjehdus tuo uudenlaisia haasteita 
ja tavoitteellista toimintaa arkipäivään. 
Purjehdus ei ainoastaan haasta fyysi-
sesti, vaan antaa myös monipuolista 
tilannetajua vaativia päättelykykyä ke-
hittäviä kokemuksia.
Patja muistuttaa veden olevan myös 
täysin erilainen elementti, jonka pa-
rissa painovoiman määrittämät lait ei-
vät hallitse samalla tavalla kuin maalla. 
Purjehdusinnon jäädessä päälle on ke-
sällä tarjolla myös tavallisesta treenistä 
poikkeavia tapahtumia. Patja on mu-
kana Purjelaivasäätiön ja Suomen Pur-
jehduksen ja Veneilyn järjestämässä 
esteettömässä seikkailupurjehdukses-
sa. Seikkailumatka taittuu perinteisel-
lä puupurjeveneellä Kuunari Helenalla 
elokuun lopulla.
Kuunari Helenan seikkailupurjehdus 
järjestettiin viime vuonna ensimmäi-
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Info

sen kerran ja palaute on ollut yksin-
omaan positiivista.
– Kolmipäiväisen purjehduksen aikana 
purjehtijat tutustuvat laiva-arjen yksi-
tyiskohtiin oman käden kautta. Laiva-

Esteetön seikkailupurjehdus
Suomen Purjehdus ja Veneily sekä Purjelaivasäätiö järjestävät esteettömän 
seikkailupurjehduksen Purjelaivasäätiön Kuunari Helenalla 15.–17. elokuu-
ta 2013 Turun saaristossa.
Kuunari Helena soveltuu lievästi liikuntavammaisille (ei pyörätuolia käyttä-
välle), näkö-, kuulo- ja kehitysvammaisille henkilöille, jotka tulevat toimeen 
ilman henkilökohtaista avustajaa. 
Purjehdusretki tarjoaa mahdollisuuden tutustua purjehdukseen, saaristoon, 
vallitseviin olosuhteisiin sekä kanssamatkustajiin. Retken lähtö- ja paluusata-
ma on Turku.
Kysy vapaita paikkoja: Pirkko Patja, pirkko.patja(at)gmail.com, puh. 050 565 
8961. 

Näppäile nettiin
Suomen Purjehdus ja Veneily 
www.purjehtija.fi

Suomen2.4 mR liitto 
www.fin24metre.org

Espoon pursiseura EPS 
www.espoonpursiseura.fi

Naantalin purjehdusseura 
www.nps.fi/wp

matkaajat vastaavat itse ruoanlaitosta, 
järjestyksestä ja purjehduksesta avus-
tajien ja ammattimiehistö tuella, ker-
too Patja.
Meren ollessa avoin ei rannalle kannata 

jäädä haikailemaan. Niin EPS kuin NPS 
komppaavat iloisesti toisiaan kutsues-
sa kaikki purjehduksesta ennakkoluu-
lottomasti mukaan toimintaan.

Purjehdus on harrastus, joka tarjoaa 
liikuntahaastetta tuulen suunnasta 
riippumatta.
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Kesä ei ole pelkkää löhöilyä
Kesälomalla on helppo sortua laiskotte-
luun. Kaunis ilma, grilli ja löhöily kuulos-
tavat huomattavasti paremmalta kuin 
itsensä rääkkääminen. Vai kuulostavat-
ko? VAU:n oto-aluetoimijat kehittivät 
kesälomalaisille matalan kynnyksen lii-
kuntavinkkejä, joilla voi estää kesäkilo-
jen kasaantumisen. Liikkeelle vaan!
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Pyöräily käy kaikille
– Viimeistään nyt on aika kaivaa pyörä pois varastos-
ta! Pyöräilyn voi aloittaa jo perheen pienimmätkin 
perheen kanssa yhdessä pyöräillen peräpyörää käyt-
tämällä tai itsenäisesti juoksupyörällä, vinkkaa Nina 
Peltonen.
Jos kaipaa hieman lisää tasapainoa pyöräilyyn, on 
hyvä valinta kolmipyörät. Kolmipyörällä pysyy varmas-
ti pystyssä myös liikennevaloissa, ilman että tarvitsee 
ottaa tukea maasta. Tandemilla sujuu niin kauppamat-
ka kuin pidemmätkin kesälomamatkat.
– Nykyään löytyy myös sähköistettyjä pyöriä, jotka 
helpottavat polkemista ylämäessä ja liikkeelle lähties-
sä, kertoo Peltonen.

Nina Peltonen, oto-liikunnanohjaaja 
puh. 050 400 1532, nina.peltonen@vammaisurheilu.fi

Rohkeasti jotain uutta
– Jos talviharrastukset ovat alkaneet kylläs-
tyttää, niin suosittelen kokeilemaan rohkeasti 
jotakin uutta, mitä ei ole aikaisemmin kokeillut, 
heittää Sari Kuivas.
Kesällä vesillä voi tehdä monenlaista muka-
vaa liikuntaa. Etenkin melonta on kokemuksen 
arvoinen asia.  Mikäli haluaa ottaa haasteen 
vastaan, kannattaa ottaa yhteyttä paikallisiin 
melontaseuroihin ja pursiseuroihin.
– Vesillä mieli lepää ja kiire unohtuu.  Melontaa 
voi harrastaa monella tavalla soveltaen mm. 
perheen ja ystävien kanssa.  Kanootteja löytyy 
monenlaisille käyttäjille, riippuen minkälaisen 
matkan haluaa tehdä.  Mikäli melonta ei onnis-
tu, niin voi olla myös matkustaja ja kuunnella 
veden liplatusta, kertoo Kuivas.

Sari Kuivas, alueellinen yhteyshenkilö 
(pohjoinen alue) puh. 0400 285 530 
sari.kuivas@vammaisurheilu.fi



Pihatalkoiden kautta vaellustapahtumiin
Hyvien kesäkelien vallitessa mukavaa tekemistä ovat erilaiset ulkoalueiden siistimis-, 
puutarha- ja pihatyöt. Ulkotöiden jälkeen on mukavaa rentoutua ja pelata sovellettu-
ja pihapelejä, kuten bocciaa, jalkapalloa tai sählyä.
– Pihapelit ovat hauskaa ajanvietettä iästä riippumatta, kunhan muistaa leikkimielen.  
Kaikista peleistä voidaan tehdä sovellettu versio, ja useimpiin löytyy myös kohtuuhin-
taiset välineet, kertoo Jarmo Koivisto.
Suomen suvi on tunnetusti täynnä jos jonkinlaista kesätapahtumaa. VAU:n varsinais-
ten liikunta- ja lajileirien lisäksi olemassa on myös erilaisia enemmän tai vähemmän 
vakavahenkisiä vaellus-, hölkkä-, maraton- ja muita ulkoilutapahtumia.
– Oppaan/avustajan löytymisessä kannattaa kääntyä hyvissä ajoin vapaaehtoisjärjes-
töjen ja urheiluseurojen puoleen tai tiedustella esimerkiksi VAU:lta avustaja-/opas-
kandidaatteja, muistuttaa Koivisto.

Jarmo Koivisto, alueellinen yhteyshenkilö (pohjoinen alue) 
puh. 040 572 2123, jarmo.koivisto@vammaisurheilu.fi
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Tanssia voi yksinkin
Tanssi yhdistetään usein keinuvaan liitelyyn tans-
siparketilla. Jarno Jokela antaa kesävinkiksi hie-
man erilaisen tanssin – tanssin, jota voi toteuttaa 
yksinkin! Tässä vinkki kaikille manuaalisen pyörä-
tuolin käyttäjille.
– ”Tanssikaveriksi” sopii sopivan korkuinen ja tu-
kevasti paikallaan pysyvä, noin metrin levyinen 
pöytä, jonka alla tuoli ja jalat mahtuvat liikku-
maan helposti. Ja taustalle tietenkin lempimusiik-
ki soimaan!
– Pöydän edessä otetaan tukea molemmilla kä-
sillä samanaikaisesti pöydän molemmista pää-
dyistä. Ja sitten ei muuta kuin kääntämään tuolia 
vuorotellen puolelta toiselle.
Ensin voi käyttää enemmänkin käsiä apuna, 
mutta kannattaa rentouttaa niskan ja hartioiden 
seutu, jolloin käsien käyttö vähenee ja vaikutus 
tuntuu enemmän kehon lihasten toiminnassa.
– Kun polte tuntuu vatsan ja kylkien lihaksissa, 
tanssitaidot ovat hallussa, ohjaa Jokela.

Jarno Jokela, 
alueellinen 
yhteyshenkilö 
(Pirkanmaan alue)
puh. 040 500 9615 
jarno.jokela@
vammaisurheilu.fi

Kuntopiiriä ulkoilun 
yhteydessä
Kesäkuukausina kelit 
ovat parhaimmillaan, 
joten miksei siis kuntoi-
lisi luonnon helmassa. 
Maarit Kaaren kesävink-
ki on muutaman liik-
keen helppo kuntopiiri.
– Suomessa puita riittää 
joka puolella, joten en-
simmäisessä liikkeessä 
nojataan selällä puu-
hun. Polvi nostetaan 
ylös lähelle vatsaa ja 
pidetään siinä hetki – sitten toinen polvi. Liike kannattaa 
tehdä molemmilla jaloilla 10 kertaa. Tällä liikkeellä saadaan 
aktiivisuutta vatsalihaksiin. 
– Toisessa liikkeessä seisotaan tai istutaan ryhdikkäänä ja 
kurkotetaan molemmilla käsillä korkealle. Mielikuvissa voi 
venyttää kättä ikään kuin poimisi omenoita. Tämäkin liike 
kannattaa tehdä 10 kertaa molemmilla käsillä.
– Liike toimii myös toiseen suuntaan eli kurkotetaan sivulle 
alas ikään kuin poimisi perunoita. Ja liike jälleen 10 kertaa. 
Nämä liikkeet venyttävät kylkiä ja käsivarren lihaksia.
– Ja neljäntenä liikkeenä on vatsalihasliike: asetutaan 
penkille tai pengerrykselle istumaan ja nojataan kevyesti 
taaksepäin. Sitten jalat ilmaan ja pyöräillään ilmassa 10–30 
sekuntia, vinkkaa Kaari.

Maarit Kaari, alueellinen yhteyshenkilö (läntinen alue) 
puh. 0400 543 430
maarit.kaari(at)vammaisurheilu.fi
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Lyhyesti

Kuntokeikka Haukiputaalla 7.9.
Kuntokuun liikunnallinen starttipäivä Kuntokeikka järjestetään 7. syyskuuta 
2013 klo 11.00–16.00 Haukiputaalla, Virpiniemen liikuntaopistolla (Hiihtomajan-
tie 27). Kuntokeikka toimii VAU:n Kuntokuun avaustapahtumana, jossa voi kokeil-
la erilaisia liikunnan muotoja ja noutaa Kuntokuu-materiaalia.
Tapahtumassa on mahdollisuus osallistua erilaisiin matalankynnyksen lajikokei-
luihin sekä tutustua SOLIA:n välineisiin. Tapahtuma on osana Virpiniemi 30 vuotta 
-liikuntatoritapahtumaa, jossa on paikalla urheiluseuroja ja yhdistyksiä esittele-
mässä toimintaansa. Tapahtuma on maksuton. 
Ilmoittautumiset yli viiden henkilön ryhmille 30.8. mennessä ja lisätiedot: VAU, 
Sari Kuivas, puh. 0400 285 530, sari.kuivas@vammaisurheilu.fi.

Syyskuussa liikutaan ja kuntoillaan ura-
kalla, sillä silloin vietetään VAU:n Kun-
tokuuta. Tavoitteena on aktivoitua 
liikkumaan ja liikunnan pariin ennen 
talven tuloa. Syyskuussa voi nauttia 
syysilmoista ulkoilemalla, urheilla hiki 
hatussa tai huhkia imurin kanssa. Kun-

tokuuhun voi osallistua kuka tahansa 
liikunnan tasosta riippumatta ja kuu-
kauden aikana voi harrastaa mitä ta-
hansa kunto- ja hyötyliikuntaa. Samal-
la voi myös seurata omaa liikkumista 
oman kuntokortin avulla.

Osallistuminen on helppoa 
myös netissä
Kuntokuun aikana omat liikuntasuori-
tukset merkataan kuntokorttiin: joko 
sähköiseen kuntokorttiin, jota voi täyt-
tää uusitulla Kuntokuu-sivustolla osoit-
teessa www.kuntokuu.fi tai perintei-
seen paperiseen versioon. Paperisen 

kuntokortin voi tilata VAU:n toimistol-
ta tai tulostaa kuntokuu.fi-sivustolta. 
Jokainen sähköisen kuntokortin käyt-
täjäksi rekisteröitynyt tai paperisen 
kuntokortin palauttanut osallistuu au-
tomaattisesti Kuntokuu-arvontaan, jos-
ta voi voittaa liikunnallisia palkintoja.
Kuntokuu-sivustolla voi seurata myös 
erilaisista lähtökohdista liikuntaa har-
rastavien kirjoittajien blogeja ja bon-
gata liikuntavinkkejä. Syyskuun Kun-
tokuun osalta ensimmäinen blogi 
starttaa jo elokuussa, joten pysy kuu-
lolla ja rekisteröidy jo nyt mukaan!
Lisätiedot: www.kuntokuu.fi.

Paikallista toimintaa! -seminaari
VAU järjestää Paikallista toimintaa! -seminaarin vammaisurheilun paikallisen toi-
minnan näkökulmasta 6. syyskuuta 2013 klo 9.00–16.00 Oulussa, Ammattiopis-
to Luovissa  (Nahkatehtaankatu 3). Seminaari on maksuton.
Seminaari on tarkoitettu kaikille VAU:n jäsenyhdistyksille sekä muille paikallisille 
yhdistystoimijoille, kuntatoimijoille, urheiluseuroille, liikunnanohjaajille ja opis-
kelijoille. Seminaarin päätteeksi järjestetään VAU-työpaja 1: Johdanto vammais-
urheiluun ja -liikuntaan.
Ilmoittautumiset 30.8. mennessä ja lisätiedot: VAU, Sari Kuivas, puh. 0400 285 
530, sari.kuivas@vammaisurheilu.fi. Ilmoittaudu ajoissa, sillä paikkoja seminaa-
riin on rajoitetusti.

Alustava ohjelma
09.00 Aamukahvi ja seminaarin avaus
09.30 Paikallisten yhdistysten puheenvuoro
10.10 Erityisliikunta kunnan näkökulmasta
10.40 Seurayhteistyö
11.40 Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta
12.00 Seminaarin päätös
13.00 Johdanto Vammaisurheiluun ja -liikuntaan -työpaja
16.00 Työpaja päättyy

Joogapäivä
Joogapäivä järjestetään 13. heinä-
kuuta 2013 klo 11.00–15.00 Hel-
singin Lauttasaaren uimarannalla. 
Päivä sisältää lempeän liikeosuuden, 
tauon, hengitys- ja keskittymisharjoituk-
sia ja keskustelua mm. joogasta ja kei-
noista vaikuttaa omaan hyvinvointiin-
sa sen avulla. Halutessaan voi osallistua 
vain osaan päivän harjoitteista. Jooga-
päivän ohjaajana toimii Heidi Viheriälä. 
Päivä soveltuu liikuntarajoitteisille, jot-
ka pystyvät tekemään liikkeitä seisten. 
Aiempaa joogakokemusta ei tarvita. 
Ota mukaasi oma (jooga)-alusta ja pyy-
he.
Osallistumismaksu on 10 euroa/hlö. 
Ilmoittautumiset 8.7. mennessä 
ja lisätiedot: Heidi Viheriälä, heidi.
viheriala(at)welho.com, puh. 040 584 
3188.

Kuntokuu tulee syyskuussa – osallistu mukaan!



49

Uimaan!
Kuntoillen

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelas-
tusliiton (SUH) koulutussuunnittelija An-
neli Toivonen on työskennellyt uima-
alalla viisitoista vuotta. Uinnin valvonta ei 
jäänyt pelkäksi kesätyöksi, sillä Toivoselle 
on ollut alusta alkaen selvää uimatiedon 
ja -taidon jakamisen tärkeys. 
– Kesä on uimaopetuksen aikaa. Meidän 
tärkein tehtävä SUH:ssa on mahdollistaa 
uimarin pääsy uimaan, Toivonen kuvaa 
työtään erityisuinnin koulutussuunnitte-
lijana.
Tämän kesän ohjelmaan kuuluu esimer-
kiksi Loiskutellen-uintileirin yhteydessä 
järjestettävä erityisuinnin tekniikkakurssi 
uimaopettajille ja valmentajille. SUH:n työ 
ei pääty kesäkeleihin,  sillä vuoden ym-
päri järjestetään mm. erityisuimaopetta-
ja-, uintiavustaja- sekä taitavaksi vedessä 
-kursseja. SUH tarjoaa myös erityisuinnin 
koulutusta fysioterapeuteille ja kuntou-
tuksen ammattilaisille.
Monipuolisesta toiminnasta huolimatta, 
SUH on ensisijaisesti tiedotus- ja koulutus-
järjestö. Uinnin valmennus ei ole pelkkää 
treeniä, vaan myös asenteiden ja ennak-
koluulojen työstämistä esteiden ja kyn-
nysten madaltamisen puolesta.

Rohkeasti vesillä
Uinnin taika piilee Toivosen mukaan uin-
nin mahdollistamassa tasavertaisuudes-
sa. Vedessä voi tehdä monia asioita, joihin 
maalla ei pysty. Urheilullisesta näkökul-
masta katsottuna uinti on myös erittäin 

Aurinko möllöttää ja asfaltti kuumenee. Kesän on tur-
ha antaa hiostaa ja fiksu suuntaakin lähistön vesistöi-
hin. Oltiinpa maauimalassa, uimahallissa, järvessä tai 
meressä kesä, on vesipedon juhla-aikaa.

TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA
KUVAT: ANNA TERVAHARTIALA, ANNELI TOIVONEN

ko me tulla, vaan hän tietäisi, että tottakai 
hän voi mennä uimaan, Toivonen kuvaa 
työnsä tavoitteita.
Kehittämisen varaa on, mutta tärkeintä on 
muistaa, että oma-aloitteisuudella ja terä-
vällä tilannetajulla pääsee pitkälle. Useat 
esteet ovat siirrettävissä tai kierrettävissä. 
Pienet asiat, kuten laadukkaiden välinei-
den tarjoaminen, huolto, tilan tekeminen 
ja avoin avustaminen ovat yksinkertaisia 
keinoja, joilla jokainen uimala voi karsia 
omia uintikynnyksiään.
Kesäauringon lämpöä odotellessa Anneli 
Toivonen kehottaa uinnista kiinnostunei-
ta hakeutumaan rohkeasti uimakoulutoi-
mintaan. Jokainen vedessä vietetty tunti 
on osa vesiliikkujan kehitystä.
Toivosen tärkein vinkki uinnin aloittajille 
on kannustaminen.
– Uimaria on tsempattava jaksamaan, har-
joittelemaan ja uskomaan omiin taitoihin. 
Uimataidot eivät tule itsestään, vaan pisa-
ra pisaralta, jotka kokonaisuudessa luovat 
taidon, jolla uusi elementti hallitaan.
– Uimaan vaan! Toivonen summaa hy-
myillen.

tehokasta liikuntaa, sillä jo pelkkä olemi-
nen vedessä kuluttaa energiaa.
– Uinti on turvallisuuspassi. Uimataidon 
hallitessa ei ainoastaan voi uida, vaan liik-
kua rohkeasti vesillä, oli se veden päällä 
veneessä tai laiturilla, Toivonen havain-
nollistaa.
Uinnin ilo ei kuitenkaan tule itsestään. 
Uimaan lähteminen ja uimataidon opet-
teleminen vaatii ennen kaikkea intoa ja 
kärsivällisyyttä. Vaikka uimapaikkoja on 
Suomen kaltaisessa maassa riittämiin, ei-
vät esteettömyyskysymykset ole tasapai-
nossa tarjonnan kanssa. 
Toivonen toivookin tulevaisuudessa nä-
kevänsä erityisuintitarjonnan monipuo-
listumisen ja normalisoitumisen.
– Hienointa olisi, jos uimaan tahtovan 
erityisliikkujan ei tarvitsisi kysyä voidaan-
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Toukokuisessa Kansainvälisen paralym-
piakomitean (IPC) VISTA 2013 -konfe-
renssissa Bonnissa, Saksassa esiteltiin 
mm. uusia huipputeknisiä juoksupro-
teeseja. Vastapainoa tälle lähes formula-
autojen suunnittelun tasolle menneelle 
apuvälinekehittelylle VISTA:ssa toi toh-
tori Peter Bukhala Kenyattan yliopis-
tosta Keniasta sekä Chrish Rushman 
Motivation-hyväntekeväisyysjärjestöstä 
Englannista. 
Bukhala toi puheenvuorossaan esille, 
miten köyhemmistä maista tulevilla ur-
heilijoilla ei ole tulevaisuudessa mah-
dollisuutta menestyä paralympialai-
sissa, koska apuvälineiden hinnat ovat 
kivunneet taivaaseen niiden kehittymi-
sen myötä.

TEKSTI: JUKKA PARVIAINEN
KUVA: DAVID CONSTANTINE

Totta vai tarua:

Edullinen liikunnan apuväline?
Urheilun apuvälineiden tuotekehittely on edennyt pit-
källe. Kelaustuoleja ja käsipolkupyöriä valmistetaan 
hiilikuidusta ja ultrakevyestä alumiinista. Hiilikuituis-
ten juoksuproteesien pituuksia kasvatetaan ja niiden 
kimmoisuutta parannetaan.

– Enää ei pärjätä itse tehdyillä kelaustuo-
leilla tai normaalimyynnissä olevilla käsi-
pyörillä, vaan menestyneiden urheilijoi-
den apuvälineiden aerodynamiikkaa on 
paranneltu tuulitunneleissa sekä testat-
tu laboratorioissa, kiteyttää Bukhala.
Motivation on englantilainen vuonna 
1991 perustettu, ympäri maailmaa ke-
hitysmaissa toimiva hyväntekeväisyys-
järjestö, joka tukee liikuntavammaisia 
henkilöitä. Järjestön edulliset, korkea-
laatuiset ja kestävät pyörätuolit on 
suunniteltu kehitysmaiden tarpeita aja-
tellen. Ne on valmistettu aina kyseisestä 
maasta saatavilla materiaaleilla, jotta nii-
den korjaaminen paikan päällä on mah-
dollista.
– Pyörätuolien valmistamisen lisäksi 

työntekijät käyvät opettamassa yksittäi-
siä henkilöitä, sairaanhoitajia ja muita lii-
kuntavammaisten kanssa toimivia hen-
kilöitä. Tavallisten pyörätuolien lisäksi 
järjestömme valmistaa urheilupyörätuo-
leja kelaukseen, pyörätuolitennikseen ja 
pyörätuolikoripalloon, kertoo Rushman.
– Edulliset urheilupyörätuolit antavat kai-
kille mahdollisuuden kokeilla ja harras-
taa pyörätuoliurheilua. Valmistamiamme 
pyörätuolikoripallotuoleja käytetään jo 
ympäri maailmaa. Ne ovat yksikertaisia 
ja kestäviä, eikä niissä ole liikaa säätöjä 
ja ne toimivat kokeilutuoleina erittäin 
hyvin.
Motivation-hyväntekeväisyysjärjestön 
tuotot välineiden myynnistä käytetään 
kehitysmaiden hyväntekeväisyystyö-
hön. SOLIA on tilaamassa järjestöltä 
neljä pyörätuolikoripallotuolia vuok-
rauskäyttöön.  Edulliset pyörätuoliko-
ripallotuolit voisivat olla hyvä mah-
dollisuus lisätä lajin toimintaa myös 
Suomessa.
Lisätiedot www.motivation.org.uk.
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Motionsmånaden 
infaller i september, 
delta!
I september motionerar och idrottar 
vi för fulla muggar, då firas nämligen 
VAU:s Motionsmånad. Syftet är att få 
människor att röra på sig och motio-
nera innan vintern är här. I september 
kan vi njuta av höstvädret och vara 
ute i naturen, idrotta så att svetten 
lackar eller knoga på med dammsu-
garen. Vem som helst kan oberoen-
de av nivån på motionen delta i Mo-
tionsmånaden och under en månads 
tid utöva vad för slag av konditions-
träning eller nyttomotion som helst. 
Samtidigt kan man följa med sitt eget 
motionerande med hjälp av ett kon-
ditionskort.
Under Motionsmånaden antecknas 
de egna motionsprestationerna på 
konditionskortet; antingen på ett 
elektroniskt kort som kan fyllas i på 
den förnyade webbplatsen Kuntokuu 
på adressen www.kuntokuu.fi eller 
på ett traditionellt kort i pappersver-
sion. Sådana kan beställas på VAU:s 
kansli eller skrivas ut på webbplatsen 
ovan. Alla personer som har registre-
rat sig som användare av ett elektro-
niskt konditionskort eller personer 
som har returnerat sitt konditionskort 
i pappersversion deltar automatiskt i 
utlottningen av priser. På webbplat-
sen kan man även följa med bloggar 
skrivna av motionsutövare med olika 
funktionsförmåga och ta del av mo-
tionstips.
Närmare uppgifter: www.kuntokuu.
fi.

Friidrotten har varit föregångare i och med 
att den finländska handikappidrotten har 
lyft sin profil på ett synligt sätt efter de pa-
ralympiska spelen i Aten. För detta kan vi 
i hög grad tacka Leo-Pekka Tähti, säger 
handikappfriidrottens grenchef Marko 
Hyytiäinen. Han är också medveten om 
att fler insatser behövs för att finländarna 
ska kunna hållas med i den internationella 
utvecklingen.
– Handikappidrotten har utvecklats tack 
vare såväl mänskliga, ekonomiska, veten-
skapliga som färdighetsmässiga resurser. 
Utvecklingen har varit kraftig under tio års 
tid, det har vi kunnat lägga märke till på 
alla sätt, säger Hyytiäinen. Hyytiäinen kan 
identifiera en allmän trend, trots att han sä-
ger att han endast koncentrerar sig på att 
”leka i sin egen sandlåda”. Friidrotten har 
hållits med i utvecklingen rätt så väl.
– Om vi vill klara oss måste vi kunna ut-
veckla oss i allt. Den finländska handikapp-
idrotten har inte speciellt mycket förmått 
hänga med i utvecklingen.
Exempel på grenar som har kunnat hänga 
med i utvecklingen är enligt Hyytiäinen 
förutom friidrott också goalball och båg-
skytte. Inom dessa grenar har man utfört 
ett gott arbete på omfattande nivå. En-
ligt Hyytiäinen har nivån på verksamheten 
inom dessa grenar motsvarat det vad den 
internationella handikappidrotten kräver.
– Vi är ett litet land och vi verkar med en li-
ten befolkningsmängd. Då någon idrottare 
eller viktig tränare slutar kan verkningarna 
vara dramatiska i små grenar. Och kanske vi 
inte heller helt har insett vilken kravnivån 
är och hur den kan höjas, säger Hyytiäinen 
när han funderar på orsakerna till att vi inte 
har kunnat följa med utvecklingen.
– Eventuellt kunde ett samarbete och ett 
delat kunnande grenarna emellan hjälpa 
upp situationen.
Ur Marko Hyytiäinens perspektiv är Fin-
lands Paralympiska kommitté, VAU och 

VAU godkändes 
som medlem i 
Finlands Olympiska 
kommitté
Delegationen för Finlands Olympiska 
kommitté godkände på sitt vårmö-
te den 23 april 2013 Finlands Handi-
kappidrott och -motion VAU rf som 
medlem i den Olympiska kommittén. 
Till Finlands Olympiska kommitté hör 
nu 59 medlemsorganisationer.
– Vi vill vara med och utveckla topp-
idrotten och ge vårt värdefulla kun-
nande för handikappidrottens del, 
kommenterar verkställande direktö-
ren Riikka Juntunen belåtet.

VAU, Liikuntakeskus Pajulahti och Arcada ord-
nar ett Special Olympics familjeläger i Liikun-
takeskus Pajulahti i Nastola den 4–6 oktober 
2013. Lägret är främst avsett för familjer som 
har ett 6–20 år gammalt barn eller ungdom 
med utvecklingsstörning. Lägret är avsett för 
hela familjen.
På lägret får deltagarna bekanta sig med Spe-
cial Olympics familjeverksamhet och får idéer 
till motion som kan utövas i familjens vardag. 
På lägerprogrammet finns bland annat ridning, 
simning för hela familjen, olika spel och lekar. 
Deltagarna ger sig också ut på en utfärd. På läg-
ret har även föräldrarna ett eget Special Olym-
pics program. Som idrottsinstruktörer verkar 
idrottsinstruktörsstuderande vid Arcada.

Special Olympics familjeläger i Nastola 4–6.10

Hyytiäinen vill att den finländska 
friidrotten ska bli bredare

KIHU de mest synliga samarbetssektorerna 
inom friidrotten. Samarbetet mellan dessa 
fungerar bra. Konkret samarbete mellan oli-
ka friidrottsgrenar bedrivs enligt Hyytiäinen 
inte nämnvärt. Däremot diskuterar han gär-
na med tränare inom andra grenar.
– Med exempelvis Kyösti Laasonen disku-
terar jag gärna. Han har en enorm erfaren-
het, ett omfattande kunnande och betrak-
telsesätt. Diskussionerna med honom är 
väldigt givande, berättar Hyytiäinen.
Hyytiäinen har också försökt påverka den 
Internationella Paralympiska kommittén 
(IPC). Under de senaste åren har IPC:s beslut 
om grenprogrammen inom elittävlingarna 
förvånat många. Hyytiäinen har lämnat in 
förslag till friidrotten inom IPC att grenur-
valet skulle fördelas på ett mer vettigt och 
jämlikt sätt.
– Om vi hade en bestående grundstruktur 
skulle vi också få större klarhet. Nu håller 
kastgrenarna från stol på att bli färre och 
britternas inflytande är också onödigt stort. 
Man utvecklar för mycket i en riktning som 
beaktar åskådarna och medierna och glöm-
mer bort idrottarna. I grenurvalen borde vi 
vara mer enhetliga och stabila. Vi ska tänka 
mer på idrottarna.

Deltagaravgift: Helpension 100 euro/vuxen 
och 80 euro/barn (6–16 år). I avgiften ingår in-
kvartering och måltider (morgonmål, lunch, 
middag, lätt kvällsmåltid fr–lö).
Anmälningar senast 8.9 på VAU:s webbtjänst: 
www.vammaisurheilu.fi. Platserna fylls i an-
mälningsordning.
Närmare information: VAU, Tuomas Törrö-
nen, tfn 050 408 61 52, tuomas.torronen@
vammaisurheilu.fi.
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Mika Sulin inledde sin tjänst som ge-
neralsekreterare för Finlands Olympiska 
kommitté i oktober. Innan Sulin övergick i 
kommitténs tjänst verkade han som gene-
ralsekreterare för VM-tävlingarna i ishockey 
som ordnades i Finland 2012. I sitt nya arbe-
te har Sulin utöver brådska också fått upple-
va vindar av starka förändringar. Sulin med-
ger att arbetsuppgifterna har varit många 
och att arbetsbördan har varit stor.
– Det är nog så att den finländska topp-
idrotten upplever hektiska och intressan-
ta tider. Toppidrottens förändringsgrupp 
HuMu avslutade sitt arbete vid årsskiftet 
och vi har redan stakat ut våra egna mål-
sättningar och praktiska åtgärder utgående 
från HuMu.s slutrapport, berättar Sulin.
HuMu tillsattes 2010 med uppgift att ut-
veckla den finländska toppidrottens posi-
tion och framtid. HuMu som i synnerhet i 
medierna har utsatts för hård kritik för allt-
för stort slöseri med pengar inkluderade 
i sin slutrapport handikapptoppidrotten 
som en del av den finländska toppidrot-
ten. På basis av HuMu:s slutrapport inledde 
den Olympiska kommitténs toppidrotts-
enhet sin verksamhet vid årsskiftet, med 
bland annat träningschef Kimmo Musto-
nen och utvecklingschef Katja Saarinen 
från Finlands Paralympiska kommitté som 
medlemmar. I det ”civila” är Saarinen också 
alpinåkare inom handikappidrott.
Toppidrottsenheten leder och koordinerar 
verksamheten i toppidrottsnätverket och 
ansvarar tillsammans med grenförbunden 
för toppidrottens framgångar på lång sikt.
– På det här sättet omfattas tränare för icke 
handikappade toppidrottare och tränare 
inom handikapptoppidrotten av samma re-
ferensram, vilket ger mer resurser och för-
bättrar kommunikationen. Vi har integrerat 

Handikappidrott och handikappmotion är 
inte någon raketvetenskap. Trots det ger 
kunnande som man har skaffat genom ex-
empelvis utbildning säkerhet och sänker 
tröskeln att i motions- och träningsgrupper 
ta med även funktionshindrade motionärer. 
I detta avseende är utbildning ett betydan-
de led i att främja inklusion inom idrott och 
motion.
år 2012 förnyades VAU:s utbildningsutbud 
och i år har nya VAU workshopar (tidigare 
VUK workshopar) tagits i bruk.
– Det finns sex olika workshopar och de är 
tre timmar långa utbildningshelheter som 
på ett praktiskt och deltagarengagerande 
sätt behandlar olika slag av temaområden 
inom handikappidrott och handikappmo-
tion. Med workshoparna som bas byggs 
de större utbildningshelheterna ABC för in-
struktörer av handikappidrott och ABC för 

tränare av handikappidrott som ger delta-
garna grundläggande information om och 
färdigheter i handikappidrott och handi-
kappmotion, berättar VAU:s utbildningsko-
ordinator Piia Korpi.
Workshoparna ordnas även separat och av 
dem är det möjligt att skräddarsy olika långa 
och olika slags utbildningshelheter i enlig-
het med beställarens behov och önskemål.
– Avsikten är att med de förnyade worksho-
parna betjäna motionens och idrottens fält 
på ett så omfattande sätt som möjligt och 
via det mångsidigt främja funktionshindra-
de personers möjligheter till idrott och mo-
tion – allt enligt VAU:s vision, fortsätter Korpi.
Ett av de viktigaste målen med de förnyade 
workshoparna är att på ett ännu klarare sätt 
än tidigare rikta in workshoparna på olika 
målgrupper inom handikappidrott och han-
dikappmotion.

– Ett betydande steg mot sällskaps- och för-
eningsaktörerna är ett regionprojekt som in-
leddes i början av året. Inom detta projekt är 
VAU:s workshopar en del av de regionala or-
ganisationernas utbildningsutbud i motion 
och idrott, berättar Korpi.
I år ordnas workshoparna 4 och 6 i samarbe-
te med åtminstone Lounais-Suomen Liikun-
ta ja Urheilu ry (LiikU), Pohjois-Pohjanmaan 
Liikunta ry (PoPLi), Etelä-Suomen Liikunta ja 
Urheilu ry (ESLU) och Hämeen Liikunta ja Ur-
heilu ry (HLU).
– Avsikten är att alla regionala organisatio-
ner som är intresserade av samarbete turvis 
får delta i detta samarbete och att worksho-
parna bestående rotfästs som en del av or-
ganisationernas utbildningsutbud. Genom 
samarbete med de regionala organisatio-
nerna försäkras tillgången till utbildningar-
na runt om i Finland, berättar Korpi.

Handikappidrottaren är en toppidrottare

Förnyade VAU workshopar – kunnande på motionens och idrottens fält

ekonomiförvaltningen och bedriver med-
elanskaffning tillsammans. Sulin analyserar 
de positiva verkningarna av integrationen 
ur handikapptoppidrottens perspektiv.
– Alla parter har nytta av samarbetet. Då en 
större grupp tillsammans uträttar saker och 
ting uppstår lätt nya idéer. Nu kan vi på ett 
bättre sätt fundera på exempelvis gemen-
sam finansiering eller på försäkringsfrågor. 
Genom att göra saker tillsammans fungerar 
vi bättre, fortsätter Sulin.
Mika Sulin döljer inte sin naturliga inställ-
ning till handikappidrott. Han talar inte om 
attityder mot handikappidrott, utan om sät-
tet att verka.
– Det är inte en fråga om några attityder – 

det är självklara saker. Jag tror att allt fler 
handikappidrottare kommer att kunna ver-
ka som professionella idrottare i framtiden.
Vi måste få till stånd förändringar för att 
handikapptoppidrottare i den stora allmän-
hetens ögon ska betraktas som jämbördi-
ga toppidrottare med icke handikappade 
toppidrottare. Omständigheterna måste 
förbättras och medierna måste förstå mer 
om handikapptoppidrotten.
– På varje delområde finns det behov av 
utveckling och en integration främjar ga-
ranterat en sådan utveckling. Vi vill visa 
exempel på att vi tillsammans förmår ut-
rätta goda och viktiga saker och finna sy-
nergier.
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ZZ Toivala pelasi lähes täydellisen kauden istumalentopallon SM-sarjassa. Joukkue ei kokenut yhtään tappiota ja hävisi yhteensä vain 
neljä erää. Finaalisarjassa kaatui KSI Kotka puhtaasti otteluvoitoin 2–0.
– Finaalissa kohtasi kaksi sarjan parasta joukkuetta, mutta olimme parempia kaikilla mittareilla, kommentoi ZZ Toivalan Mika Ylönen.
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VAU:n uutisia 

Henkilöstömuutokset
Viestintäassistentti Lauri Jaakkola palaa hoitovapaalta 12. elo-
kuuta (lauri.jaakkola@vammaisurheilu.fi).
VaU:n uutena alueellisena yhteyshenkilönä (OTO) Pirkanmaan 
alueella aloitti 1. toukokuuta Jarno Jokela (jarno.jokela@vam-
maisurheilu.fi). Jarnon tavoittaa numerosta 040 500 9615.

VaU:n toimisto on kiinni heinäkuussa.

Jäsenyhdistykset: 
kuntokuusta oma 
jäsen- ja liikuntakampanja!
VaU:n kuntokuuta vietetään jälleen syyskuussa liikunnan 
ja kuntoilun parissa. Jäsenyhdistykset voivat käyttää kun-
tokuuta omana jäsenkampanjana ja innostaa jäsenistöä 
liikkumaan – yksin tai porukassa. mikään ei estä myös-
kään järjestämästä omaa arvontaa kaikkien osallistujien 
kesken!

Syyskuussa voi nauttia syysilmoista ulkoilemalla, urheil-
la hiki hatussa tai huhkia imurin kanssa. kuntokuuhun voi 
osallistua kuka tahansa liikunnan tasosta riippumatta ja 
kuukauden aikana voi harrastaa mitä tahansa kunto- ja 
hyötyliikuntaa. Samalla voi myös seurata omaa liikkumis-
ta oman kuntokortin avulla. Tavoite on yksinkertainen: 
aktivoitua liikkumaan ja liikunnan pariin ennen talven tu-
loa.
VaU tarjoaa maksutta jäsenyhdistysten käyttöön kun-
tokuu-materiaalin, johon sisältyy kuntokuu-esite, kunto-
kortti sekä kuntokuu-juliste. Tilauksia voi tehdä jo kesä-
kuusta alkaen yhdistyksittäin ja yhdistykset voivat jakaa 
materiaalia eteenpäin jäsenilleen. kuntokortilla jokainen 
voi seurata omaa päivittäistä liikkumista. kuntokortin voi 
täyttää myös sähköisesti osoitteessa www.kuntokuu.fi.

Osallistuminen on helppoa!
kuntokuun aikana jokainen merkkaa omat liikuntasuori-
tukset omaan kuntokorttiin: joko perinteiseen paperiseen 
versioon tai sähköiseen kuntokorttiin, jota voi täyttää uu-
situlla kuntokuu-sivustolla osoitteessa www.kuntokuu.fi.
Kuntokortit palautetaan VaU:n toimistolle yhdistyksit-
täin 15.10. mennessä. kaikki täytettynä palautetut kun-
tokortit sekä jokainen sähköisen kuntokortin käyttäjäksi 
rekisteröitynyt osallistuu automaattisesti kuntokuu-ar-
vontaan, josta voi voittaa liikunnallisia palkintoja.
kuntokuu-sivustolla voi seurata myös erilaisista lähtökoh-
dista liikuntaa harrastavien kirjoittajien blogeja ja bonga-
ta liikuntavinkkejä. Syyskuun kuntokuun osalta ensim-
mäinen blogi starttaa jo elokuussa, joten pysy kuulolla!
Kuntokorttitilaukset: VaU, Teemu lakkasuo, puh. 040 
565 1001, teemu.lakkasuo@vammaisurheilu.fi, www.kun-
tokuu.fi.

iloliikuttajat-vertaisohjaaja-
koulutus ilmajoella 27.–29.9.
VaU järjestää iloliikuttajat-vertaisohjaajakoulutuksen 27.–
29. syyskuuta 2013 ilmajoella, etelä-Pohjanmaan opistol-
la (Opistontie 111). löytyykö yhdistyksestänne liikuntavas-
taava tai joku muu liikunnasta ja liikuttamisesta innostunut 
ihminen? Olisiko hänestä tai sinusta iloliikuttajaksi eli ver-
taisohjaajaksi?
VaU:n ilo liikkua -ohjelma on kouluttanut vertaisohjaajia 
eli iloliikuttajia. Vertaisohjaajat ovat nimensä mukaan ver-
taisia, itsekin tavalla tai toisella kropassaan rempat ja ra-
joitteet kokeneita. iloliikuttajat ohjaavat helposti sovel-
lettavaa liikuntaa, johon kaikki voivat osallistua. Jokainen 
ohjaa omalla tasollaan ja taitojensa mukaan. Jos olet kiin-
nostunut ohjaamaan, oppimaan ja innostamaan muita liik-
kumaan, niin lähde koulutukseen iloisten liikkujien pariin.
koulutuksessa käydään läpi ohjaamisen perusteita, sovel-
tamista erilaisille liikkujille, jumppia ja pienpelejä, ryhmän 
perustamista ym. Osallistujilta ei vaadita liikunnan ohjaa-
misen taitoja. koulutus on tarkoitettu yli 40-vuotiaille.
Osallistumismaksu on 80 euroa, joka sisältää täysihoidon, 
materiaalin ja ohjauksen. matkoista aiheutuvat kulut osal-
listujat maksavat itse. Paikkoja on rajoitetusti.
Haku koulutukseen tapahtuu vapaamuotoisella kirjoituk-
sella, johon tulee kertoa itsestäsi, liikunnan harrastamises-
ta ja mihin VaU:n jäsenyhdistykseen kuulut.
Hakemukset 30.8. mennessä ja lisätiedot: VaU, Tiina Sii-
vonen, Radiokatu 20, 5krs., 00240 Helsinki, puh. 040 833 
4869, tiina.siivonen@vammaisurheilu.fi.

VaU:n valtuusto 
kokoontui Helsingissä
VaU:n valtuusto pohti vammaisurheilun tulevaisuutta en-
nen valtuuston kokousta järjestetyssä Tulevaisuussemi-
naarissa 27. huhtikuuta 2013 Helsingissä.
Seminaarissa käytiin läpi mm. VaU:n strategiaan 2021 sisäl-
tyvät kolmen kolmivuotiskauden painopisteet ja mietittiin 
pienryhmissä, mitä kukin valtuuston jäsen voi henkilökoh-
taisesti tehdä asioiden edistämiseksi.
Valtuuston kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisinä asioi-
na vuoden 2012 vuosikertomus ja tilinpäätös, joka osoitti 
ylijäämää 359,31 euroa. kokouksessa vahvistettiin kuluvan 
vuoden toimintasuunnitelma ja sekä talousarvio. Valtuus-
ton varapuheenjohtajaksi kaudelle 2013–2015 valittiin 
Hannu Ouvinen. Puheenjohtajana toimii jo toista kaut-
taan Markku Möttönen.
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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

Jarno Jokela
alueellinen yhteyshenkilö (Pirkanmaa, toimintaa 
koordinoidaan Tampereelta)
jarno.jokela@vammaisurheilu.fi, puh. 040 500 9615

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
tutkimuspäällikkö
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
- elinsiirtoväen urheilu- 
  toiminnan koordinointi

Tiina Siivonen
tapahtumakoordinaattori
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)

KILPA- JA HUIPPU-URHEILU
Hannele Pöysti
toimialapäällikkö, 
puh. 050 517 6151, 
hannele.poysti@
vammaisurheilu.fi
- kilpa- ja huippu-urheilun 
  koordinointi
- lajiliittointegraatio

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

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

Suvi Blechschmidt
lajikoordinaattori
(äitiyslomalla)

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

Viivi Kuja-Kyyny
toimistoassistentti, 
puh. (09) 4257 9824, 
viivi.kuja-kyyny@
vammaisurheilu.fi
- toimistoasiat
- asiakasrekisterin ylläpito
- lehti- ja materiaalitilaukset
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KILPAILUKUTSUJA

BOCCIA

I EURAJOKI-BOCCIA
eurajoen eläkkeensaajat ry järjestää kaikille avoimet i eurajoki-
Boccian parikilpailut 6. heinäkuuta 2013 klo 9.00 alkaen eurajo-
en liikuntakeskuksen hiekkatekonurmella (koulutie 1).
Sarjat: naiset ja yleinen.
Osallistumismaksu on 16 euroa/pari ja se maksetaan eurajoen 
eläkkeensaajien bocciajaoston tilille: Fi86 4450 0010 0733 74 tai 
kilpailupaikalla.
Ilmoittautumiset 2.7. mennessä ja lisätiedot: Veijo Savolainen, 
puh. 041 433 9988 tai veijo.savolainen@gmail.com.
Omat pallot mukaan. kilpailupaikalla ruokailimahdollisuus, kah-
via ja arpajaiset.

II KEURUU-BOCCIA (PARI)
keuruun eläkkeensaajat ry järjestää 20. heinäkuuta 2013 klo 
9.00 avoimen boccian parikilpailun keuruun vanhalla urheilu-
kentällä (einari Vuorelantie 4–6).
Sarjat: yleinen ja naiset. Hyvityspisteet eivät ole käytössä.
Osallistumismaksu on 16 euroa/pari ja se maksetaan keuruun 
eläkkeensaajat ry:n tilille: Fi92 4762 1020 0205 23.
Ilmoittautumiset 13.7. mennessä ja lisätiedot: Sirkka koskelai-
nen, puh. 040 579 4423.
kilpailupaikalla kahvio, makkaraa, arpoja ym. Omat pallot mu-
kaan.

KAHVI-BOCCIA (PARI)
kahvi-Boccian avoimet parikilpailut järjestetään 23. heinäkuu-
ta 2013 klo 12.00 Raumalla, lapin koulukeskuksen palloiluken-
tällä (kirkkotie 6).      
Sarjat: naiset ja yleinen.
Osallistumismaksu on 14 euroa/pari ja se maksetaan paikan 
päällä.
Ilmoittautumiset 15.7. mennessä ja lisätiedot: marko yli-klee-
mola, puh. 045 126 5974, markoyk@gmail.com. kilpailupaikalla 
ruokailumahdollisuus. Omat pallot mukaan.

HÄRMÄ KESÄBOCCIA (HENK.KOHT., PARI) 
Härmäin invalidit ry järjestää Härmä kesäboccian henkilökohtai-
set ja parikilpailut 27. heinäkuuta 2013 klo 9.00 alkaen alahär-
män keskusurheilukentällä (Pirintie 12).
Sarjat: yleinen ja naiset pari, luokat 1–3 henk.koht. luokissa 1–3 
hyvityspisteet käytössä.
Osallistumismaksu on 10 euroa/henkilö tai 14 euroa/pari ja se 
maksetaan tilille: 474010-221569.
Ilmoittautumiset 24.7. mennessä ja lisätiedot: Pentti Suoma-
lainen, puh. 040 524 3410, pentti.suomalainen@netikka.fi. Omat 
pallot ja mittatikut mukaan. kilpailupaikalla kanttiini.

KESÄ-BOCCIA (PARI)
kaikille avoin kesä-Boccian parikilpailu järjestetään 10. elokuu-
ta 2013 klo 10.00 lappeenrannassa, kisapuiston tekonurmella. 
(kisakatu 9).
Sarjat: naiset, yleinen ja luokat 1–3. luokkien 1–3 pelaajien hy-
vityspisteet ovat käytössä.
Parin muodostaa kaksi pelaajaa samasta seurasta tai yhdistyk-
sestä. kuitenkaan 1–3 sarjan pelaajien ei tarvitse kuulua samaan 
seuraan tai yhdistykseen.
Osallistumismaksu on 14 euroa/pari ja se maksetaan 2.8. men-
nessä etelä-Saimaan invalidit ry:n tilille: SHB 313130-1208008.
Ilmoittautumiset 2.8. mennessä ja lisätiedot: marjatta Hirvi-
kallio, kalliopellonkatu 3 a 4 53850 lappeenranta, puh. 040 776 
6388 tai marjatta.hirvikallio@saunalahti.fi.
Omat pallot mukaan. Paikan päällä puffetti ja arpajaiset.

BOCCIAN IX KIVIKYLÄ-TURNAUS (JOUKKUE) 
Boccian avoin iX kivikylä-turnaus järjestetään 8. syyskuuta 
2013 klo 9.00 Raumalla, Uotilan ala-asteella ja palloiluhallilla 
(Siilotie 2). Osanottovarmistus klo 8.30 Uotilan ala-asteella.
Sarjat: a (yleinen) ja B (naiset). B-sarjan voittaja pääsee pelaa-
maan rahapalkinnoista a-sarjan parhaiden kanssa.
Osallistumismaksu on 18 euroa/joukkue ja se maksetaan 
Rauman invalidit ry:n tilille: Fi55 5630 0020 2694 00.
Ilmoittautumiset kirjallisesti 30.8. mennessä ja lisätiedot: 
marko yli-kleemola, kouvulankatu 16, 26200 Rauma, marko-
yk@gmail.com, puh. 045 126 5974. kilpailupaikalla ruokailu-
mahdollisuus. Omat pallot mukaan.

VII LEMPÄÄLÄ-BOCCIA (JOUKKUE)
lempäälän eläkkeensaajat ry järjestää avoimet boccian jouk-
kuekilpailut 14. syyskuuta 2013 klo 9.00 lempäälässä, kuljun 
koululla (Tampereentie 262). 
Sarjat: yleinen ja naiset
Osallistumismaksu on 18 euroa/joukkue ja se maksetaan il-
moittautumisen yhteydessä tilille: Fi2742520010051255.
Ilmoittautumiset 9.9. mennessä ja lisätiedot: lempäälän 
eläkkeensaajat ry, lasse mäkinen Tampereentie 480,  
33880 lempäälä tai teemu.makinen2@gmail.com.
kilpailupaikalla mahdollisuus ruokailuun ja kahviin. Omat pal-
lot ja mittatikut mukaan.

KEILAILU

KEILACUP 2013-2014, 1. OSAKILPAILU 
keilacupin kauden 2013–2014 ensimmäinen osakilpailu järjes-
tetään 14. syyskuuta 2013 klo 11.30 Tampereella, kaupin kei-
lahallissa (keilakuja 1). kilpailussa noudatetaan kauden 2013–
2014 sääntöjä. 

Luokat: a, B, C, D, e, ja F.   
e-luokka: näkövammaiset ka. alle 100 ja F-luokka: uudet heit-
täjät. Jokaisen luokan 3 parasta palkitaan.  
Osallistumismaksu on 25 euroa/kilpailija ja se on maksettava 
yhdistyksittäin 30.8 mennessä tilille: Tampereen Seudun näkö-
vammaiset ry Fi098000 1901257056. maksua suorittaessa käy-
tettävä viitenumeroa 19017.
Ilmoittautumiset 30.8. mennessä ja lisätiedot: leena yrjänäi-
nen, leenayr@hotmail.com, puh. 040 729 1053. ilmoittautumi-
set suoritettava yhdistyksittäin, josta on selvittävä osanottajan 
nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö yhteystietoineen. Jälki-il-
moittautumiset eivät ole mahdollisia.
keilahallilla on ravintola.

KEILACUP 2013–2014, 2. OSAKILPAILU
keilacupin kauden 2013–2014 toinen osakilpailu järjestetään 
19. lokakuuta 2013 klo 10.00 Vaasassa (Ruutikellarintie 2). kil-
pailussa noudatetaan kauden 2013-2014 sääntöjä. kaikilla nä-
kövammaisilla keilaajilla  tulee  olla  voimassa oleva luokitus 
B1-B4.
Luokat: a, B, C, D, e, ja F.   
e-luokka: näkövammaiset ka. alle 100 ja F-luokka: uudet heit-
täjät. Jokaisen luokan 3 parasta palkitaan.  
Osallistumismaksu on 25 euroa/keilaaja ja se maksetaan yh-
distyksittäin Pohjanmaan  näkövammaiset ry:n tilille: 800019-
652885.
Ilmoittautumiset 5.10. mennessä: Ritva Peltokangas, ritva.
peltokangas@multi.fi tai ritva.peltokangas@pp.nkl.fi. ilmoit-
tautuessa ilmoitettava kelaajan nimi ja kilpailuluokka sekä yh-
teyshenkilön nimi ja yhteystiedot.
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Lisätiedot: Ritva Peltokangas, puh. 0500 159 339, ritva.pelto-
kangas@multi.fi, ritva.peltokangas@pp.nkl.fi tai maarit kaari, 
puh. 0400 543 430.

LENTOPALLO

BEACH VOLLEYN  
SPECIAL OLYMPICS UNIfIED-TURNAUS 
Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat ja kaikkien yyteri 
-projekti järjestävät beach volleyn Special Olympics Unified-turna-
uksen 3. elokuuta 2013 klo 12.00 alkaen Porin yyterissä. Tapahtu-
man kokoontumis- ja majoittumispaikka sijaitsee yyteri Beach lo-
makeskuksessa (Hiekkarannantie 189). 
Sarjat: Unified 2 vs. 2 ja kokeilusarjana 4 vs. 4. Osallistuminen on 
maksutonta. 
Ilmoittautumiset 30.6. mennessä ja lisätiedot: eija Helander-nie-
minen, puh. 040 715 3505. 
Paikan päällä buffetti.

MAALIPALLO

SMY CUP 2013
Suomen maalipalloyhdistys järjestää yhteistyössä VaU:n kanssa 
kaikille avoimen Smy Cup 2013 -maalipalloturnauksen 
17. elokuuta 2013 klo 10.00 espoossa, leppävaaran urheiluhallis-
sa (Veräjäpellonkatu 6). 
Turnaus pelataan yhtenä sarjana, joukkueiden määrä ratkeaa il-
moittautuneiden pelaajien määrän perusteella. Joukkueet raken-
netaan ja kokoonpanot julkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. 
Osallistumismaksu on 20 euroa/pelaaja, paitsi Suomen maalipal-
loyhdistyksen kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneilta jäseniltä 
5 euroa/pelaaja ja se maksetaan 9.8. mennessä Suomen maalipal-
loyhdistys ry:n tilille: Fi65 5780 4120 0204 14. Viestikenttään mer-
kintä ”Smy Cup 2013” sekä pelaajan nimi. mikäli pelaaja jää pois, 
turnausmaksua ei palauteta.
Ilmoittautumiset 2.8. mennessä ja lisätiedot: erkki miinala, puh. 
044 291 2126, eki86@luukku.com.
Turnauspaikalla on kanttiini, jonka tuotot ohjataan Suomen maali-
palloyhdistyksen hyväksi.

MELONTA

RATAMELONNAN  SPECIAL OLYMPICS -KILPAILUT 
VaU ja Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat järjestävät ra-
tamelonnan Special Olympics -kilpailut 4. elokuuta 2013 klo 12.00 
Porin Hevosluodossa.
Matkat: 200 m kajakkiyksiköllä. melojalla on oltava oma kanootti 
ja kelluntaliivi. ei osallistumismaksua.
Ilmoittautumiset 22.7. mennessä ja lisätiedot: Hilkka leskinen-
nikander, puh. 045 773 04549, hilkka.leskinen-nikander@hmllii-
kuntahallit.fi.

PURJEHDUS

SPECIAL OLYMPICS -PURJEHDUSKILPAILUT
Turun Pursiseura ry, VaU ja Suomen Purjehdus ja Veneily ry järjestä-
vät Special Olympics -purjehduskilpailut 25. elokuuta 2013 Turus-
sa, Turun Pursiseuralla.
kilpailussa noudatetaan iSaF:n purjehduksen kilpailusääntöjä 
2013–2016, Special Olympics purjehduksen kilpailusääntöjä 2008 
sekä purjehdusohjeita. Purjehdusohjeet annetaan kilpailutoimis-
tosta ilmoittautumisen yhteydessä.
Radat vastatuuli–myötätuuli tai kolmioratoja. kilpailuissa purjehdi-
taan neljä lähtöä. Ratamerkkeinä käytetään tarvittaessa äänipoiju-

ja. kilpailut purjehditaan 606-veneillä. Järjestäjällä on tarvittaessa 
veneitä kilpailijoiden käyttöön.
Luokat: Special Olympics -luokat: level 1 – purjehtija hoitaa etu-
purjeen, Unified-partneri on kippari; level 2 – purjehtija on kip-
pari, Unified-partneri huolehtii purjeista ja antaa suullisia ohjeita 
(partneri saa osallistua ohjaamiseen ennalta sovitun aikamää-
rään mukaisesti) sekä level 3 – kaksi purjehtijaa hoitaa sekä pur-
jeet että ohjaamisen (veneessä mukana oleva valmentaja voi an-
taa vain sanallisia ohjeita).
Aikataulu: 11.00 ilmoittautuminen kilpailutoimistossa, 12.00 i 
purjehduksen lähtö.
Osallistumismaksu on 45 euroa/venekunta ja se maksetaan 5.8. 
mennessä tilille: Turun Pursiseura ry: iBan: Fi05 5710 0420 1482 
98 / BiC: OkOyFiHH.
Ilmoittautumiset 5.8 mennessä: Turun pursiseura ry, katja Ryt-
könen, toimisto@turunpursiseura.fi. ilmoittautumisen yhteydes-
sä ilmoitettava, tarvitseeko tarvitsetko järjestäjän puolesta part-
nerin, vai onko oma partneri.
Lisätiedot: Johanna Roivanen, puh.050 303 5591, johanna.roiva-
nen@raseko.fi.

VAMMAISPURJEHDUKSEN AVOIMET  
MESTARUUSKILPAILUT 
espoon Pursiseura ry, VaU ja Suomen Purjehdus ja Veneily ry jär-
jestävät Vammaispurjehduksen avoimet mestaruuskilpailut 31. 
elokuuta 2013 espoon nuottaniemen vesiurheilukeskuksessa 
(nuottatie 19).
kilpailuihin voivat osallistua liikunta-, cp-, kehitys-, kuulo-, näkö-
vammaiset ja elinsiirron saaneet tai muut vammaiseksi itsensä 
tuntevat henkilöt. kilpailussa noudatetaan iSaF:n purjehduksen 
kilpailusääntöjä 2013–2016, sekä purjehdusohjeita. Purjehdusoh-
jeet annetaan kilpailutoimistosta ilmoittautumisen yhteydessä.
Radat vastatuuli–myötätuuli, tai kolmioratoja. kilpailuissa purjeh-
ditaan neljä lähtöä. Ratamerkkeinä käytetään tarvittaessa ääni-
poijuja. kilpailut purjehditaan 606-veneillä. Järjestäjällä on tarvit-
taessa veneitä kilpailijoiden käyttöön.
Luokat: köliveneluokat: 2 purjehtijan kölivene – kaikki purjeh-
tijat ovat vammaisia (tarvittaessa ”partneri” veneessä mukana) 
sekä 3 purjehtijan kölivene – kaikki purjehtijat ovat vammaisia 
(tarvittaessa ”partneri” veneessä mukana) tai edellä mainittujen 
luokkien yhdistelmä.
Aikataulu: 10.00 ilmoittautuminen kilpailutoimistossa, 10.30 
kipparikokous, 11.00 i purjehduksen lähtö.
Osallistumismaksu on 30 euroa/purjehtija (sis. lounaan ja vene-
maksun) ja se maksetaan 15.8. mennessä tilille: Pursiseura ePS ry 
Fi79 800019-70929247. Tulosta kuitti mukaasi maksusta, tarkiste-
taan ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautumiset sähköpostilla 15.8 mennessä ja lisätiedot: 
erkka ikonen, eikonen@iki.fi, puh. 044 364 5505. ilmoittautuessa 
ilmoitettava myös, tarvitseeko partnerin järjestäjän puolesta vai 
onko oma partneri.

PYÖRÄTUOLITANSSI

PYÖRÄTUOLITANSSIN SM-KILPAILUT  
Suomen pyörätuolitanssiliitto ja VaU järjestävät pyörätuolitans-
sin Sm-kilpailut 22. syyskuuta 2013 lohjan kisakalliossa (kisa-
kalliontie 284). 

Sarjat
Tulokkaat: combi 1 ja 2 sekä duo 1 ja 2: 
hidas valssi, tango ja samba
Pre-Champion: combi 1 ja 2 sekä duo 1 ja 2: 
vakiotanssit combi: hidas valssi, tango, hidas foxtrot ja quick step
 - vakiotanssit duo: hidas valssi, tango, wieninvalssi ja quick step
 - latinalaistanssit combi: samba, cha-cha-cha, rumba ja jive
 - latinalaistanssit duo: samba, cha-cha-cha, rumba ja paso doble
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Kilpailujen tulokset löytyvät
VAU:n verkkopalvelusta lajeittain

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

kilpailujärjestäjältä tai
VAU:n toimistolta.

Champion: combi 1 ja 2 sekä duo 1 ja 2
- vakiotanssit:  hidas valssi, tango, wieninvalssi, hidas foxtrot ja 
quick step
- latinalaistanssit: samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble ja jive
Single-tanssi - hidas valssi ja samba
Tanssit, joiden minimiaika on 1,5 min: hidas valssi, tango, hidas fox-
trot, quickstep, samba, cha cha, rumba, paso doble.
Tanssit, joiden minimiaika on 1 min: wieninvalssi, jive. 
Osallistumismaksu on 10 euroa/hlö, jälki-ilmoittautuneille  
15 euroa/hlö.
 Ilmoittautumiset 6.9. mennessä ja lisätiedot: Pirjo malmberg-
Tarvonen, pirjomalmbergtarvonen@gmail.com, puh. 045 324 
2100. Jälki-ilmoittautumiset kilpailupäivää edeltävänä päivänä. 
majoitukseen ilmoittautumiset 20.8. mennessä.

VAMMAISRATSASTUS 

KOULURATSASTUKSEN KEHITYSVAMMAISTEN 
MESTARUUSKILPAILUT JA SPECIAL OLYMPICS 
-MESTARUUSKILPAILUT
kouluratsastuksen kehitysvammaisten mestaruuskilpailut ja Spe-
cial Olympics -mestaruuskilpailut järjestetään 12.–13. lokakuuta 
2013 Ravijoella, Harjun oppimiskeskuksessa.
Lisätiedot: www.ratsastus.fi/lajit/vammaisratsastus.

YLEISURHEILU

YLEISURHEILUN SM-KILPAILUT
VaU sekä Seinäjoen Seudun Urheilijat ry järjestävät 31.8.–
1.9.2013 yleisurheilun Sm-kilpailut näkö-, liikunta- ja kehitysvam-
maisille sekä elinsiirtoväelle Seinäjoen keskusurheilukentällä. 
Urheilijat luokitellaan omien kansallisten/kansainvälisten luokitus-
ten mukaan. lisäksi järjestetään kilpailut avoimissa luokissa, johon 
voivat osallistua vammaisurheilijat, joilla ei ole luokitusta: liikunta-
vammaiset avoin (pysty- ja tuoliluokka), näkövammaiset avoin ja 
kehitysvammaiset avoin. Järjestäjällä on oikeus yhdistää luokkia 
osanottajien lukumäärän vähyyden vuoksi, kun osallistujia on vä-
hemmän kuin kolme. 
Kilpailuluokat ja sarjat: liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten luo-
kat m/n, m/n19, m/n, yli 50v ja elinsiirtoväen ikäluokat m/n: 18–
39v, 40–59v ja yli 60v. kilpailuissa noudatetaan VaU: n Sm-kilpailu-
sääntöjä.
Lajit:
31.8. klo 12.00 alkaen: 100 m, 400 m, 800 m, pituushyppy, kuu-
lantyöntö, linkopallo (näkövammaiset), pallonheitto (elinsiirtovä-

ki), 3-ottelu (kehitysvammaiset) m/n, 5-ottelu (näkövammaiset, lii-
kuntavammaiset m/n).
1.9. klo 10.00 alkaen: 200 m, 1500 m, 3000 m, 3000 m kävely, 5000 
m (ei elinsiirtoväki), korkeushyppy, kiekonheitto, keihäänheitto, 4 
x 100 m (m/n).
kilpailun tarkempi aikataulu nähtävissä ilmoittautumisajan pää-
tyttyä osoitteessa www.ssu-yu.fi ja tiedusteltavissa VaU:n toimis-
tolta, puh.(09) 4257 9824.
Osallistumismaksu on 10 euroa/laji ja se maksetaan 14.8. men-
nessä Seinäjoen Seudun Urheilijat ry:n tilille: Danske Bank Fi54 
8309 6710 0004 88. Tiedoksi kilpailijan nimi ja VaU yU Sm 2013. 
Jälki-ilmoittautumismaksu on 30 euroa/laji ja se maksetaan 25.8. 
mennessä samalle tilille. 
Ilmoittautumiset 14.8. mennessä ilmoittautumislomakkeella 
(www.vammaisurheilu.fi/tapahtumakalenteri) tai lähettämällä il-
moittautumislomake postitse: Seinäjoen Seudun Urheilijat, Hyl-
lykalliontie 5, 69510 Seinäjoki. ilmoittautumislomakkeen voi tar-
vittaessa tilata VaU:sta: Viivi kuja-kyyny, puh. (09) 4257 9824, viivi.
kuja-kyyny@vammaisurheilu.fi.  
Majoitus:   
Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27 60200 Seinäjoki, www.sorsan-
pesa.fi, varauskoodi VaU
Hotelli Fooninki kaarretie 4 60150 Hyllykallio, www.hotellifoonin-
ki.fi
Sokos Hotel lakeus Torikatu 2 60100 Seinäjoki, www.lakeus.sei-
najoki@sok.fi
Sokos Hotel Vaakuna kauppatori 1-3 60100 Seinäjoki, www.vaa-
kuna.seinajoki@sok.fi
Lisätiedot: SSU, Pentti Poikus, puh. 050 529 4175, penttipoikus@
gmail.com tai VaU, Harri lindblom, puh. 044 3617 353, harri.lind-
blom@vammaisurheilu.fi

VAU:N LAJIUUTISET

PyöRÄTUOliTanSSi
TANSSI ESTOITTA -TAPAHTUMA
Pyörätuolitanssiliitto ja VaU järjestävät pyörätuolitanssin 
Tanssi estoitta -tapahtuman 20.–21. syyskuuta lohjassa, ki-
sakallion urheiluopistolla (kisakalliontie 284). Tapahtuman 
opettajina toimivat Lucienne Swinnen ja Mij Ang Chen.
Lisätiedot: Suomen pyörätuolitanssiliitto ry, www.pyoratuo-
litanssi.fi, puh. 045 324 2100.

PYÖRÄTUOLITANSSIN ELOLEIRI
Uudenmaan pyörätuolitanssijat järjestää pyörätuolitans-
sin eloleirin 24.–25. elokuuta 2013 Helsingissä, Synapsiassa 
(nordenskiöldinkatu 18 B).

Lisätiedot: Uudenmaan pyörätuolitanssijat ry, www.up-ry.fi, 
puh. 045 359 3995.

keilailU
KAUSI 2013-2014
keilacup 2013–2014 syksyn kilpailuajankohdat ovat seuraa-
vat: 14.9., 19.10., 17.11. ja 14.12. kaudelle 2013–2014 on 
tullut myös luokkamuutoksia luokkiin e ja F. e-luokka, joka vii-
me kaudella oli tarkoitettu heittäjille, joiden ka. on alle 100, 
on tällä kaudella tarkoitettu vain näkövammaisille heittäjille, 
joiden ka. on alle 100. F-luokka, joka oli viime kaudella näkö-
vammaisten luokka, on tällä kaudella uusien heittäjien luok-
ka.
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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
@gmail.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 heinä-syyskuu
E = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat

Heinäkuu
1.7. Boccian EKL:n 
piirinmestaruuskilpailut (l, n) kurikka
1.–5.7. Pitkis-pyörätuolikoripalloleiri (l) 
kokemäki
1.–5.7. Pitkis-Sport futuurileiri (e, k, l, n) 
kokemäki
4.–7.7. Uinnin pitkän radan SM-kilpailut  
(l, n) Jyväskylä
5.–6.7. Tarkkussuunnistuskilpailut (e, k, l, 
n) kontiolahti
6.7. I Eurajoki-Boccia (pari) (l, n) eurajoki
8.–12.7. Suunnistuksen ja 
tarkkuussuunnistuksen MM-kilpailut (e, k, 
l, n) Sotkamo
12.–14.7. Sokkopingiksen Teams 
tournament (n) Trakai, liettua
13.7. Kesäpäivä-Boccia (joukkue) (l, n) 
kangasala
13.7. Joogapäivä (e, k, l, n) Helsinki
14.–18.7. Jalkapallon Kim Källström 
Trophy (k) Goteborg, Ruotsi
16.7. Harjavallan Hakan 50 v. Boccia (pari) 
(n, l) Harjavalta
20.7. II Keuruu-Boccia (pari) (l, n) keuruu
20.–29.7. Yleisurheilun IPC MM-kilpailut (k, 
l, n) lyon, Ranska
21.–27.7. golfin World Disabled Team Cup 
(l) Glasgow, Skotlanti
23.7. Kahvi-Boccia (pari) (l, n) Rauma
27.7. Härmä Kesäboccia (pari) (l, n) 
kauhava
28.7.-1.8. Erityisryhmien ratsastusleiri (e, k, 
l, n) Huittinen
28.7.–3.8. Pohjoismainen NIfU 
-kilpailutapahtuma (k, l, n) Oksbøl, Tanska
28.7.–4.8. World Transplant games (e) 
Durban, etelä-afrikka
30.7.–1.8. Lounais-Suomen Liikunnan ja 
Urheilun Sporttsleiri (e, k, l, n) Salo

Elokuu
2.–4.8. Special Olympics -valmennusleirit 
(k) Pori
3.8. Jalkapallon Masto Cup (k, l) lahti
3.8. Special Olympics Beach Volley 
-turnaus (k) Pori
3.8. Vesilauantai (e, k, l, n) Pori
3.8. Jalkapallon Masto Cup (k, l) lahti
4.8. Törnävä-Boccia (pari, joukkue) (l, n) 
Seinäjoki
4.8. Ratamelonnan Special Olympics 
-kilpailut (k) Pori
4.8. Ratamelonnan Special Olympics 
-kilpailut (k) Pori
3.–4.8. Purjehduksen anking-kilpailu 4, 
2.4mR (avoin) naantali

6.–14.8. IWAS World Junior games (l) 
Puerto Rico
9.8. golfin E-Tour kilpailu II, AVY golf (k, 
l) Vihti
10.8. Likkojen lenkki (e, k, l, n) Oulu
10.8. Kesä-Boccia (pari) (l, n) lappeenranta
10.8. II Kasperi-Boccia (joukkue) (l, n) 
Seinäjoki
10.8. Sähköpyörätuolisalibandyn treeni-
päivä (e, k, l, n) Högsund
10.–11.8. Purjehduksen PM-kilpailut, 
ranking-kilpailu 5, 2.4mR (avoin) Turku
10.–18.8. Pyörätuolirugbyn EM-kilpailut (l) 
antwerpen, Belgia
12.–18.8. Uinnin IPC MM-kilpailut (k, l, n) 
montreal, kanada
13.8. Boccian EKL:n 
piirinmestaruuskilpailut (joukkue) (l, n) 
Jalasjärvi
14.–18.8. Sokkopingiksen MM-kilpailut (n) 
kamnik, Slovenia
15.–17.8. Esteetön seikkailupurjehdus (e, 
k, l, n) Turku
15.–18.8. International Outdoor 
Symposium Pori
16.-17.8. Kehitysvammaisten ratsastusleiri 
(k) Tuusula
16.–24.8. Voimanoston British Open (l) 
lontoo, iso-Britannia
17.8. Maalipallon SMY Cup (n) espoo
17.–18.8. VAU:n kouluttajatapaaminen 
nastola
18.8. Ratsastuksen seurakilpailut (e, k, l, 
n) Tuusula
20.–25.8. Vammaisratsastuksen EM-
kilpailut (l, n) Herning, Tanska
22.–25.8. Vammaispyöräilyn MM-kilpailut 
(l, n) Baie-Comeau, kanada
22.–30.8. Purjehduksen IfDS MM-kilpailut 
(l) kinsale, irlanti
23.8.–1.9. Keilailun EM-kilpailut (n) Praha, 
Tšekki
24.8. Kesä-Boccia (pari, joukkue) (l, n) 
kurikka
24.–25.8. Pyörätuolitanssin eloleiri (l) 
Helsinki
25.8. Tarkkuussuunnistuskilpailut (e, k, l, 
n) Sastamala
25.8. Purjehduksen Special Olympics 
-kilpailut (k) Turku
26.8. Liiku Mieli Hyväksi -seminaari 
nastola
26.–27.8. Liiku Mieli Hyväksi -seminaari 
nastola
26.–28.8. EKL:n boccian ulkokenttien SM-
kilpailut (joukkue) (l, n)
28.8. Vesiliikuntakoulutus Helsinki
29.–31.8. golfin E-Tour kilpailu III, SM-
kilpailut (e, k, l, n) kytäjä

31.8. Vammaispurjehduksen avoimet 
mestaruuskilpailut (e, k, l, n) espoo
31.8.–1.9. Tarkkuussuunnistuksen SM-
kilpailut (e, k, l, n) kerava
31.8.–1.9. Yleisurheilun SM-kilpailut (e, k, l, 
n) Seinäjoki

Syyskuu
6.9. Paikallista toimintaa! -seminaari Oulu
7.9. Kuntokuun liikunnallinen starttipäivä 
(e, k, l, n) Haukipudas
7.–8.9. Pyörätuolitanssin Continent’s Cup 
(l) Pietari, Venäjä
7.–14.9. Purjehduksen MM-kilpailut, 
2.4mR (avoin) Poole, iso-Britannia
8.9. Boccian IX Kivikylä-turnaus (joukkue) 
(l, n) Rauma
10.9. Näkövammaisten koululaisten 
yleisurheilukilpailut (n) Jyväskylä
10.–12.9. golfin Italian Open (l) Torino, 
italia
14.9. Jalkapalloseminaari nastola
14.9. Keilacup 2013–2014, 1. osakilpailu 
(e, k, l, n) Tampere
14.9. VII Lempäälä-Boccia (joukkue) (l, n) 
lempäälä
14.–15.9. Maalipallon tuomarikurssi 
nastola
14.–22.9. IWAS World games 2013 (l) 
Stadskanaal, Hollanti
15.9. Maalipallon SM-sarjan 
aloitusturnaus (n) nastola
16.–21.9. Istumalentopallon EM-kilpailut 
(l) elblag, Puola
20.9. Yötarkkuussuunnistuskilpailut (e, k, 
l, n) Sastamala
20.–21.9. Pyörätuolitanssin Tanssi estoitta 
-tapahtuma (l) lohja
20.-21.9. Ratsastusleiri (e, k, l, n) Huittinen
20.-22.9. Ratsastuksen valmennusleiri (e, k, 
l, n) kiuruvesi
21.9. Tie Tähtiin -päivä (l, n) kuopio
21.–22.9. Sherborne- ja 
psykomotoriikkaseminaari nastola
21.–22.9. Tarkkuussuunnistuksen 
Pohjoismainen maaottelu ja kansallinen 
kilpailu (e, k, l, n) Sastamala
22.9. Pyörätuolitanssin SM-kilpailut (l) 
lohja
22.9. Ratsastuksen seurakilpailut (k) 
Huittinen
27.–29.9. Iloliikuttajat-
vertaisohjaajakoulutus (e, k, l, n) ilmajoki
28.9. Nokia-Boccia (henk.koht.) (l, n) nokia
28.–29.9. Sherborne-peruskurssi kaarina
28.–29.9. Lajien koulutuspäivät nastola
29.9.–5.10. Pöytätenniksen EM-kilpailut (l) 
ligano, italia



Sopur Helium Pro
Sopur Helium Pro on moderni 
ultrakevyt pyörätuoli tyylikkäällä 
ulkonäöllä ja designilla. Pro-ver-
siossa on täysin hitsattu runko, 
jonka johdosta se on kelausomi-
naisuuksiltaan huippuluokkaa.

Keveimmillään Sopur Helium Pro 
painaa vain 6 kg, joten pakkaat 
sen mukaan autoon helposti ja 
kevyesti. 
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Käsipolkupyörän käyttö 
on pyörätuolin käyttäjälle 
monipuolista lihasharjoi-
tusta verrattuna varsin 
yksipuoliseen kelaa-
miseen. 

Pyörittävä liike on 
monipuolinen ja kuormit-
taa käsien ja hartiaseu-
dun lihaksia tasaisem-
min. 
 
Tutustu PT-keskuksen
laajaan käsipolkupyörä-
valikoimaan 
www.ptkeskus.fi

Strickerin käsipolkupyörät 
sopivat lähes jokaiseen 
pyörätuoliin 


