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KANNEN KUVA 
Triathlon on paralympialaisten uusi 
tulokas
Kuva: Erin Grene

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

Faktat esiin ja korjaamaan
Esteelliset liikuntatilat mielletään helposti vain pyörätuolilla liikkuvien urhei-
lijoiden ongelmaksi, vaikka esteettömistä liikuntapaikoista hyötyvät vam-
maisurheilijoiden lisäksi myös terveysliikkujat, lapsiperheet ja ikäihmiset. 
Pelkkä esteetön sisään pääsy ei riitä. Tilassa täytyy voida myös toimia turval-
lisesti ja esteettömästi. Lisäksi tarvitaan lajiin soveltuvat olosuhteet, välineet 
ja esimerkiksi lattiamateriaali. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan 
(2011) onkin kirjattu tavoite laajoja käyttäjäryhmiä palvelevien liikuntapaik-
kojen esteettömyyden lisäämiseksi.

Englanninkielinen termi accessibility kääntyy saavutettavuudeksi. Sen rin-
nalla käytetään barrier-free, design for all-, universal design- ja inclusive de-
sign -käsitteitä.  Itse käytän käsitteitä esteettömyys ja saavutettavuus, välillä 
erikseen ja välillä rinnakkain. Toisinaan yritän täsmentää puhunko psyykki-
sestä, sosiaalisesta, psykologisesta, pedagogisesta vai taloudellisesta esteet-
tömyydestä, vai kenties ympäristön, opetuksen tai tiedottamisen esteettö-
myydestä vai asenteellisesta tai toiminnallisesta esteettömyydestä.

Tyypillisimmät rakennetun liikuntaympäristön puutteet ovat mm. esteet-
tömän WC:n puuttuminen tai väärä mitoitus, sujuva pääsy rakennuksen eri 
kerroksiin, riittämätön määrä esteettömiä autopaikkoja ja pyörätuolipaikko-
ja katsomotiloissa sekä opasteiden toimivuus. Ongelmat selittyvät vanhalla 
rakennuskannalla ja tietämättömyydellä. 

Tänään tiedämme, että liikuntarakentamisessa täy-
tyy huomioida liikkumisen lisäksi myös kuulemisen, 
näkemisen ja ymmärtämisen esteettömyys.  Esteet-
tömyyttä tarvitsevat myös vahtimestarit, ohjaajat ja 
valmentajat.  Myös yleisö- ja muiden palvelutilojen 
tulee olla esteettömiä. 

Uusi Esteettömät liikuntatilat -kirja päivittää liikunta-
suunnittelijat tälle vuosituhannelle. Se ottaa huomi-
oon terveysliikkujat, urheilijat ja muut toimijat. Vuon-
na 2009 ESTE-hankkeessa käynnistynyt kirjatyö on ollut 
laajan yhteistyön tulos, jossa Kynnys ry:n Niina Kilpelän 
ja VAU:n liikuntapaikkaosaamista on täydennetty 
vammaisjärjestöjen tiedolla. Laadukasta tie-
toa on nyt kaikkien saatavilla.

Julkaisemiensa oppaiden lisäksi ope-
tus- ja kulttuuriministeriö ohjaa suo-
malaista liikuntarakentamista rahalla. 
Suomessa on noin 30 000 liikunta-
paikkaa, joista jopa puolet on pe-
ruskorjauksen tarpeessa. VAU on 
esittänyt, että haettaessa ministe-
riön valtionapua peruskorjaukseen 
mukaan tulee liittää esteettömyys-
kartoitusraportti. Kävelykierros ei 
kelpaa kartoitukseksi. Kartoitustyö 
on annettava koulutetulle esteettö-
myyskartoittajalle, jos halutaan luotet-
tavaa tietoa. Tietoa löytyy ja koulutettuja 
kartoittajiakin on. Nyt faktat esiin ja korjaa-
maan.

AIJA SAArI
TUTKIMUSPääLLIKKÖ

KUVA: NINA JAKONEN
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Teema TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: ERKKI HäMäLäINEN, LAURI JAAKKOLA

Moderni esteettömyysajattelu Suomes-
sa näkee esteettömyyden ja saavutet-
tavuuden monitahoisena kokonaisuu-
tena. Sitä tulee tarkastella liikkumisen, 
näkemisen ja kuulemisen esteettömyy-
den sekä tilojen helpon ymmärrettä-
vyyden näkökulmasta.
VAU:n ja Kynnys ry:n toteuttamassa lii-
kunta- ja urheiluympäristöjen esteet-
tömyyteen keskittyneessä ESTE-hank-
keessa (2009–2011) havaittiin, että 
eniten työnsarkaa esteettömän liikun-
taympäristön saavuttamiseksi on aisti-
ympäristöön, eli näköön ja kuuloon, liit-
tyvissä seikoissa.
– Suomen rakennuslainsäädännössä 
sanotaan hyvin tarkasti millainen on 
esteetön ympäristö, mutta se käsittää 

Valistusta päättäjille ja 
valaistusta liikuntatiloihin
Näkövammaisten Keskusliiton (NKL) esteettömyys-
asiamies Hanna-Leena rissanen toivoo, että suoma-
lainen yhteiskunta heräisi näkemään esteettömyyden 
laajemmin myös aistiympäristön esteettömyytenä.

oikeastaan vain liikuntaesteiset. Siellä 
sanotaan vain, että pitää olla turvalli-
nen näkövammaisten kannalta, mutta 
ei esimerkiksi vaadita hisseihin kohonu-
meroita, ei vaadita pistekirjoitusta, eikä 
valaistuksesta sanota paljon mitään, 
luettelee NKL:n esteettömyysasiamies 
Hanna-Leena Rissanen, joka toimi myös 
ESTE-hankkeen ohjausryhmässä.
EU-direktiivit voivat olla kirosana eten-
kin suomalaiselle maatalousväestölle, 
mutta näkö- ja kuulovammaisten kan-
nalta EU-jäsenyydestä on ollut runsaasti 
hyötyä. Euroopassa esteettömyysajat-
telu on ollut Suomea edellä.
– EU:n valaistusdirektiivissä on valais-
tussuositukset, jotka ovat hyvin tarkat 
myös urheilutilojen osalta, eli paljonko 

pitää olla lukseja (valaistusvoimakkuu-
den yksikkö) pukuhuoneissa, käytävis-
sä, koulun liikuntasaleissa jne., Rissanen 
kiittelee.
– Suomessa näitä kaikkia asioita ei ole 
määritelty missään, mutta ehkä ESTE-
hankkeen pohjalta tehty Esteettömät 
sisäliikuntatilat -kirja voisi olla sellai-
nen, jonka avulla arkkitehdit ja liikun-
tapaikkojen suunnittelijat, jos he saa-
vat sen käsiinsä, voisivat orientoitua 
siihen, mitä esteettömyys tarkoittaa nä-
kövammaisten ja monesti myös kuulo-
vammaisten kannalta. Kuulovammaiset 
hyötyvät samoista asioista: hyvästä va-
laistuksesta ja hyvistä kontrasteista, Ris-
sanen jatkaa.

Muutos parempaan 
näköpiirissä
Mutta miksi Suomessa esteettömyys 
on niin pitkään nähty lähinnä liikku-

Liikuntatilojen esteettömyyden yksi peruselementeistä on riittävä ja häikäisemätön valaistus. Kuva Pajulahti-hallista.
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Näkemis- ja kuulemisympäristön es-
teettömyys koostuu urheilu- ja liikun-
tatiloissa lopulta melko yksinkertai-
sista tekijöistä. Näkemisympäristön 
osalta tärkein tekijä on valaistus, kuu-
lemisympäristön osalta akustiikka.
Valaistustason pitää olla riittävä, mut-
ta valaistus ei missään nimessä saa 
olla häikäisevää. Valaistusta pitää li-

säksi riittää liikuntatilan joka kolk-
kaan.
Kuulemisen kannalta pahimpia ovat 
kaikuiset tilat, jollaisia etenkin van-
hemmat liikuntahallit saattavat usein 
olla. Kaikuisuutta pystyy parhaiten 
vaimentamaan pehmeillä materiaa-
leilla, kuten akustisilla verhouksilla.
Näkövammaisille henkilöille tärkei-

tä ovat myös tummuuskontrastit ti-
lan hahmottamisen helpottamiseksi 
sekä selkeät, saavutettavasti asetel-
lut opasteet ja turvallista kulkua oh-
jaavat kohomerkinnät lattiapinnassa 
pääkulkureiteillä. Kuulovammaisten 
elämää helpottavat toimiva äänen-
toisto ja induktiosilmukat esimerkiksi 
liikuntatilojen palvelutiskeillä.

Aistiympäristön esteettömyyden A ja O

misesteisten henkilöiden asiana? Rissa-
nen keksii kaksi päätekijää: ensinnäkin 
liikuntavammaisten osuus esteettö-
myyttä tarvitsevista ihmisistä on suuri 
ja toisekseen liikuntavammaisten koh-
dalla esteettömyyshistoria Suomessa 
on pitkä.
– Kun toisesta maailmansodasta tuli 
vammautuneita ihmisiä, heille pyrittiin 
löytämään erilaisia ratkaisuja näihin ky-
symyksiin. Nämä kysymykset ovat ol-
leet pitkään esillä. Invalidiliitolla on nyt 
75-vuotisjuhlat, Rissanen sanoo.
– On NKL:kin 85-vuotias, mutta täällä 
edunvalvonnan painotus on ollut ehkä 
enemmän tiedonsaannissa: pistekirjoi-
tuksessa ja myöhemmin äänitteissä.
– Esteetön rakennettu ympäristö on 
tullut voimakkaammin mukaan myö-
hemmin, ja oikeastaan etenkin nyt, kun 
on olemassa laitteet, joilla voi helposti 
tehdä kohosymboliopasteita ja piste-
kirjoitusopasteita.
Tuotantomenetelmien kehittyminen mah-
dollistaa siis sen, että erilaisten opasteiden 
ja esimerkiksi kuulovammaisille tarkoitettu-
jen induktiosilmukoiden lisääminen ei to-
teutuksellisesti ole ongelmallista. Isoimmat 
ongelmat ovat tilaajien, suunnittelijoiden ja 
rakennuttajien puutteellisissa tiedoissa.
– Yksi herättävä tekijä voisi olla se, että 
ikääntyneiden määrä kasvaa, ja isolla 
osalla heistä näkö menee huonoksi. Suu-
rin osa NKL:n uusista jäsenistä on nimen-
omaan ikääntyneitä, Rissanen sanoo.
Hänen mielestään esimerkiksi uima-
hallit ovat tiloja, joissa näkemisen es-
teettömyyteen pitäisi kiinnittää erityis-
huomiota, koska silmälaseja käyttävät 
ihmiset eivät pidä lasejaan saunassa, 
suihkussa ja altaassa. Silti allastilojen 
värikontrastit ovat usein huonot, valais-
tus häikäisevä ja pukukoppitilat autta-
mattoman hämäriä.

NKL:n esteettömyysasimie-
hen Hanna-Leena Rissasen 
mielestä uimahallit ovat 
paikkoja, joissa esteettö-
myyteen tulisi kiinnittää 
erityishuomiota, sillä silmä-
lasittomuus tekee monista 
uimahallin käyttäjistä väliai-
kaisesti heikkonäköisiä.

Altaaseen hyppäämisen kieltävän opasteen raksi ei voi olla hyppääjähahmon päällä, 
koska se tekisi kohokuvasta tunnustelemisen kannalta epäselvän.
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Lyhyesti

Liikuntatieteellinen 
Seura on käynnistä-
nyt järjestyksessään 
neljännen kuntien 
erityisliikunnan ke-
hittämishankkeen.
Erityisliikuntaa  kun-

tiin 2013–2015 -hankkeessa kehitetään 
seitsemän yhteistyökunnan kanssa eri-
tyisryhmille nykyistä tasa-arvoisemmat 
liikuntaedellytykset.
Hanke on kohdennettu niihin yli 10 000 
asukkaan kuntiin, joissa ei ole erityisliikun-
nanohjaajaa. Yhteistyökunniksi lähtivät 
mukaan Eura, Huittinen, Loviisa, Orimatti-
la, Mänttä-Vilppula, Alajärvi ja Kalajoki.
Erityisliikuntaa kuntiin -hankkeen tavoit-
teena on lisätä erityisliikuntatoimijoiden 
yhteistyötä paikallistasolla, selkiinnyttää 
työn- ja vastuunjakoa, lisätä ammattitai-

toisten ohjaajien ja erityisliikuntaryhmien 
määrää sekä luoda perusteita paikallista-
solle resurssien kohdentamiseksi erityislii-
kuntaan.
Näiden valtakunnallisen hankkeen ta-
voitteiden lisäksi jokainen yhteistyökun-
ta asettaa omat yksityiskohtaisemmat ta-
voitteet erityisliikunnan kehittämiselle.
Ensimmäisenä toimenpiteenä yhteistyö-
kunnat ovat kasanneet keskeisistä paikal-
lisista toimijoista kehittämistyöryhmän, 
joka on lähtenyt kartoittamaan kunnassa 
järjestettävien erityisliikuntapalveluiden 
tilaa ja tarpeita. Vuoden lopussa jokainen 
yhteistyökunta tietää nykytilanteensa, 
minkä jälkeen kunnissa aletaan miettiä 
ratkaisumalleja havaittuihin kehittämis-
kohtiin. Kaikki tämä halutaan tehdä hy-
vässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, 
joten hanke tulee olemaan aktiivisesti yh-

teyksissä niin valtakunnallisiin kuin paikal-
lisiin erityisliikuntatoimijoihin.
– On ehdottomasti myös VAU:n etu, että 
erityisliikunnan kehittämiseen panoste-
taan kunnissa. Suuri merkitys on myös 
kuntien liikuntatiloilla ja siihen tiistaine jul-
kistettu Esteettömät sisäliikuntatilat -kirja 
tuo konkreettisen työkalun, kommentoi 
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU 
ry:n toiminnanjohtaja riikka Juntunen. 
VAU:n harraste- ja jäsenpalvelujen toimi-
alapäällikkö Teemu Lakkasuo on mu-
kana Erityisliikuntaa kuntiin 2013–2015 
-hankkeen ohjausryhmässä. Hankkeen 
etenemistä voi seurata osoitteessa www.
lts.fi/soveltava-liikunta. Hanketta ra-
hoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 
Lisätiedot: LTS, projektipäällikkö Saku Ri-
kala, puh. 010 778 6605 tai saku.rikala@lts.
fi.

Neljäs Erityisliikuntaa kuntiin -hanke on käynnistynyt

Kasvatustieteen tohtori Simo Vehmas 
aloitti elokuussa Suomen ensimmäise-
nä vammaistutkimuksen professorina. 
Viisivuotinen professuuri on perustet-
tu Helsingin yliopiston valtiotieteelli-
seen tiedekuntaan vammaisjärjestöjen 
tuella.
Vammaistutkimusta on kaivattu vam-
maisten yhteiskunnallisen aseman ar-
viointiin ja poliittisen päätöksenteon 
tueksi. Kokonaiskuva esimerkiksi vam-
maisten työllistymisestä, koulutukses-
ta, sosiaaliturvasta ja itsenäistä elämää 
koskevista järjestelyistä on vielä puut-

teellinen.
Laajempi ideologinen ja käytännölli-
nen kysymys on, millaiset mahdollisuu-
det hyvään elämään hyvinvointiyhteis-
kunta tarjoaa vammaisille.
– Mitä paremmin vammaisuuden il-
miöitä ymmärretään, sitä paremmin 
osaamme edistää erilaisten ihmisten 
hyvinvointia ja yhteiskunnallista tasa-
vertaisuutta. Esimerkiksi vammaisten 
ihmisten sosiaalisen osallistumisen es-
teet johtuvat usein yhteiskunnallisista 
järjestelyistä ja toisaalta ihmisten asen-
teista, Vehmas painottaa.

Vehmas vammaistutkimuksen 
professoriksi

UNICEF haastaa 
Sinut mukaan!
UNICEF haastaa kaikki Suomen harras-
tus- ja vapaa-ajan toimijat tekemään 
toiminnastaan esteetöntä! Haaste on 
osa marraskuussa alkavaa kampanjaa, 
jonka tavoitteena on parantaa vam-
maisten lasten osallistumismahdol-
lisuuksia. Lapsen oikeuksien päivänä 
20. marraskuuta 2013 alkava kampan-
ja toteutetaan yhdessä VAU:n ja mui-
den kumppanijärjestöjen kanssa.
Lisätiedot: Suomen UNICEF ry, www.
unicef.fi/mukana.

Liikunta- ja kuntoutusalan ammattilais-
ten opetukseen soveltuva Soveltavan lii-
kunnan opetus-/opiskeluaineisto EIPET 
löytyy nyt myös suomenkielellä Liikun-
tatieteellisen Seuran sivuilta. Aineisto 
perustuu eurooppalaiseen ja Euroopan 
Unionin tuella tehtyyn englanninkieli-
seen EIPET-opetusaineistoon (European 
Inclusive Physical Education Teaching).
Aineiston on alun perin kääntänyt FM 
Jenni Vuorela ja käännöksen jälkeen 
sitä on muokannut Suomen oloihin lii-
kuntatieteiden kandidaatti Piia Pöyhö-

nen. Muokkauksessa ovat asiantuntija-
apua antaneet professori Pauli rintala 
ja vanhempi lehtori Terhi Huovinen 
Jyväskylän Yliopistosta, tutkimuspääl-
likkö Aija Saari Suomen Vammaisur-
heilu- ja liikunta VAU ry:stä sekä van-
hempi lehtori Jyrki Vilhu Haaga-Helia 
ammattikorkeakoulusta.
Aineisto on luonteeltaan avoin eli kuka 
tahansa voi ladata tiedostoja ja sen jäl-
keen muokata vapaasti omaan käyttöön. 
EIPET-logon suositellaan kuitenkin pysy-
vän mahdollisen muokkauksen jälkeen-

kin. Se ei siis pohjaudu oppikirjamaiseen 
lähestymistapaan, vaan on tarkoitettu 
avuksi opetus-/luentotilaisuuksiin tai mi-
hin tahansa käyttöön, minkä kukin näkee 
itselleen viisaaksi.

Suomenkielinen EIPET-aineisto:
www.lts.fi/%5Bmenu-link-parent-
path-raw%5D/soveltavan-liikunnan-
opetus-opiskeluaineisto-eipet
Alkuperäisen englanninkielisen aineis-
ton saa halutessaan Jyrki Vilhulta (jyrki.
vilhu@haaga-helia.fi).

Soveltavan liikunnan EIPET-aineisto nyt saatavilla myös suomeksi
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Kolumni

Esteettömyys on viime vuosina ollut ta-
petilla monissa paikoissa: kaivataan jul-
kisten tilojen esteettömyyttä, esteettömiä 
asuntoja ja urheiluopistojenkin esteet-
tömyys on ollut suurennuslasin alla. Ylei-
sessä esteettömyyskeskustelussa keskity-
tään enimmäkseen nimenomaan tilojen 
esteettömyyteen ja etenkin siltä kantilta, 
pääseekö paikkoihin pyörätuolilla. Mut-
ta ei se ole koko totuus. Vaikka pyörätuo-
liluiskista ja tilavista kylpuhuoneista on 
hyötyä monille, eivät ne kaikkea pelasta.
Jo ennen aktiiviurheilijan uraani olen har-
rastanut liikuntaa eri muodoissaan – taito-
luistelusta sukellukseen ja ratsastuksesta 
sokkopingikseen – käytännössä siis aina. 
Minun urheiluharrastukselleni ei ole ollut 
esteenä se, onko johonkin tilaan hissiä. 
Minulle urheilun esteettömyys tarkoittaa 
erityisesti sitä, että on saatavilla ihmisiä. 
Kohdallani tärkeä seikka on myös siinä, 
että liikuntatiloihin on mahdollisimman 
hyvät julkiset kulkuyhteydet, sillä kulje-
tuspalvelumatkat eivät riittäisi mihinkään.
Nuorempana, kun näköä vielä riitti toi-
mia ryhmässä muiden mukana, ei ihmis-
ten saatavuus ollut niin tärkeä asia. Oli 
minulla kyllä myös 7-vuotiaana sukellus-
ryhmässä isoveli mukana. Myöskään jo 
valmiiksi erityisryhmissä tapahtunut ur-

heilutoiminta, kuten vammaisratsastus, 
Sporttiskerhot ja maalipallo, eivät vaa-
tineet mitään suurempaa. Kaikki näistä 
olisivat tosin voineet tapahtua hieman 
lähempänä kotia kuin 15–30 kilometrin 
päässä, mutta vanhemmat toki kuskasi-
vat. Sen sijaan nykyistä lajiani yleisurhei-
lua en olisi pystynyt aloittamaan, ellei pai-
kallisseurasta olisi löytynyt kiinnostunutta 
ihmistä kanssani toimimaan.
Nykyään oikeastaan kaikki urheilutoi-
mintani on riippuvaista toisista ihmisistä. 
Välillä se on rasittavaa, kun ei ole ketään 
saatavilla kanssani lenkille tai valmentaja 
sairastuu ja opas on töissä. Silloin minä-
kään en treenaa. Lajitreenit ovat mahdot-
tomia ilman opasta tai valmentajaa, kos-
ka urheilukentällä on vähän pakko nähdä, 
mihin juoksee. Salillekaan ei oikein yksin 
voi mennä, sillä en varmaan löytäisi mi-
tään laitteita. Tietysti, jos olisi riittävän tut-
tu ja rauhallinen kuntosali, olisi salilla itse-
näisesti käyminen ehkä mahdollista. Olen 
törmännyt vain yhteen oikeasti sopivaan 
saliin, näkövammaisten Iiris-keskuksessa. 
Tuusulan uimahallin kuntosali voisi sinän-
sä myös toimia, mutta Helsingistä on sin-
ne vähän pitkä matka. Iirikseen on huo-
noihin aikoihin olemassa vuoroja, joilla 
voisin käydä. Muuten sali on lähinnä Iirik-

sen henkilökunnan käytössä.
Ilman toista ihmistä pystyn kyllä kotona 
polkemaan kuntopyörää ja tekemään li-
haskuntoa. Myös tutussa uimahallissa 
käyminen itsenäisesti onnistuu, kun hen-
kilökunnalta saa apua tyhjimmän radan 
valitsemiseen ja vielä kyltin kertomaan 
muille uimareille, että radalla on näkö-
vammainen. 
Kun pienenä sukelluksessa oli isoveli apu-
na, niin nytkin aktiivisen urheiluni mah-
dollistaa veli – toinen sellainen. Muut 
kanssani urheilleet oppaat ovat joko 
muuttaneet toiselle paikakkunnalle opis-
kelemaan tai eivät muuten pysty jatku-
vasti käymään kanssani treeneissä. Iso-
veli opiskelee joustavasti, eikä käy töissä 
kuin kesäisin. Ehkä myös sukulaissuhde 
ja minun maksamat piikkarit sitouttavat 
häntä sopivasti niin, että nykyään ei ko-
vin usein tule sitä tilannetta vastaan, ettei 
olisi ihmistä saatavilla. Hyvä niin, sillä toi-
sista ihmisistä johtuvat epäsäännölliset 
harjoitukset ja jatkuvasti vaihtuvat juok-
suoppaat eivät taatusti ole hyväksi kehit-
tymiselle. Nyt minulla on ehkä opas, joka 
suuntaa kanssani paralympialaisiin Rioon.

rONJA OJA
PITUUSHYPPääJä

 ” Minun urheiluhar-
rastukselleni ei ole 
ollut esteenä se, onko 
johonkin tilaan hissiä. 
Minulle urheilun es-
teettömyys tarkoittaa 
erityisesti sitä, että on 
saatavilla ihmisiä. 

Esteetön urheilu vaatii ihmistä
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TEKSTI JA KUVAT: ANNA TERVAHARTIALA

Niina Kilpelä tietää mitä esteettömyys 
merkitsee. Hän tuntee kysymyksen niin 
omasta kokemuksesta kuin ammattilai-
sen näkökulmasta. Arkkitehdiksi koulut-
tautunut Kilpelä on työskennellyt vam-

Esteettömyys on ajatusmalli
Niina Kilpelä on arkkitehti ja esteettömyyden 
asiantuntija. Hän ei ainoastaan kartoita ja tutki, 
vaan konsultoi ja tarjoaa konkreettisia vastauksia. 
Tieto, taito ja tuntemus ovat kiteytyneet syksyl-
lä julkaistuksi kirjaksi, joka on opas esteettömään 
huomiseen.

maisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys 
ry:ssä seitsemän vuoden ajan rakenne-
tun ympäristön ja esteettömyyden asi-
antuntijana.
Esteettömyys merkitsee kaikille toimivaa 

ja kaikkien saavutettavaa ympäristöä. 
Esteen ei tarvitse olla ylitsepääsemätön 
ollakseen häiritsevä ja tavallista toimin-
taa vaikeuttava. Kahden sentin kynnys 
on este. Puuttuva opaste on este. Huono 
akustiikka on este. Esteet ovat niin konk-
reettisia kuin abstrakteja asioita, jotka te-
kevät tilasta epätasa-arvoisen.

Asenne-esteet isoimpia 
esteitä
Kilpelä on uransa aikana nähnyt esteet-
tömyysasioiden kohentumista, muttei 
ratkaisua. Suurin este esteettömyyden 
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iskostumisessa osaksi rakennussuunnit-
telua piilee asenteissa. Ennakkoluulot, 
pelot ja väärinymmärrykset ovat jatku-
via haasteita, jotka ovat konkreettisia 
korokkeita vaikeammin ylitettävissä.
– Esteettömyys koetaan monella tapaa 
vaikeaksi, Kilpelä kuvailee rakennusalan 
tämän hetkistä ilmapiiriä. 
Esteettömän rakentamisen vaatimaa 
lisähuomiota on turha vähätellä – es-
teettömyys vaatii suunnittelijoiden huo-
miokyvyn ja ammattiosaamisen laa-
jentamista. Esteettömyys ei kuitenkaan 
lähtökohtaisesti synnytä ongelmia, vaan 

tarjoaa ratkaisuja. Tällä hetkellä raken-
nussuunnittelu ei valjasta nykyistä tek-
niikkaa ja tietämystä sen täydessä po-
tentiaalissa. Esteettömyyskysymyksiin 
vastataan määräysten rimoja hipoen ja 
ne koetaan kuluja lisäävänä työnä, jotka 
pahimmillaan rumentavat tilaa. Samalla 
esteettömyyden lukuisat hyödyt jäävät 
täysin huomiotta.
– Esteettömyys ei ole erikoisratkaisu, 
Kilpelä toteaa kumoten usean ennak-
ko-oletuksen.
– Se on hyviä perusratkaisuja ja mah-
dollisuuksien tarjoamista.

Esteettömyys ei ole 
erikoistapaus
Esteiden poistaminen alkaa tiedon ja-
kamisesta. Tiedon jakaminen on pieniä, 
joskin helposti unohtuvia tekoja, kuten 
esimerkiksi verkkosivu, jossa kerrotaan 
tilan esteettömyydestä ja tilassa liikku-
misesta.
– Kukaan ei tee esteitä tahallaan, Kilpelä 
toteaa ja hymyilee.
– Tiedon puute ilmenee myös esteet-
tömyyden yksioikoisessa tarkastelussa. 
Toisin kuin usein ajatellaan, esteettö-
myys ei koske pelkkiä liikkumisesteisiä, 
vaan vaatii kykyä nähdä tilat eri aistien 
kautta. Kuulo-, näkö- ja ymmärrysvaike-
udet asettavat aivan yhtä konkreettisia 
rajoituksia toimijalle kuin helposti hah-
motettavissa olevat liikkumista vaikeut-
tavat tekijät.
Toinen esteettömyyskeskustelun koh-
taama haaste piilee kysymysten mus-
tavalkoisessa käsittelyssä. Esteettömyys 
luokitellaan erikoistapaukseksi, vaikka 
se on todellisuudessa kaikkia edesaut-
tava ja yleistä hyvinvointia edistävä ta-
voite.

Liikuntatilat ovat jääneet 
harmaalle alueelle
Terveyden ja esteettömyyden yksi vah-
vimmista suhteista on kytkös liikun-
taan. Liikkuvat ihmiset ovat keskimää-
rin paremmin voivia ihmisiä. Paremmin 
voivat ihmiset tarvitsevat vähemmän 
terveyspalveluita, mikä vastaavasti mer-
kitsee vähemmän terveydenhuoltoon 
uppoavia kuluja.
– Nämä laskelmat harvemmin näkyvät 
esteettömien tilojen kuluarvioissa. Ku-
lujen suhteuttaminen pitkän aikavälin 
säästöihin on avain kestävään ja järke-
vään rakentamiseen, kertoo Niina Kil-
pelä.
Pohtiessaan esteettömyyskysymysten 
roolia kokonaiskuvien hallinnassa Kil-
pelä nostaa esille liikuntatilat esimerk-
kinä erikoistilosta, jotka jäävät tällä het-
kellä esteettömyysmääräysten harmaalle 
alueelle. Liian yleispätevät esteettömyys-
määräykset aiheuttavat tilanteita, joissa 
esimerkiksi varastotiloihin tai laitteiden 
pariin pääsyä ei ole mietitty henkilökun-
nan tai säännöllisesti tilaa käyttävien 
henkilöiden kannalta. Satunnaisesta ur-
heilusta ei koskaan tule vakituista harras-
tusta, jos liikuntatilaan kulkeminen jo it-
sessään vaatii suuria ponnisteluja.
Jotta esteettömyys saataisiin kiinteäksi 

– Esteettömyys ei ole erikoisratkaisu. Se on hyviä perusratkaisuja ja mahdollisuuksien 
tarjoamista, sanoo Niina Kilpelä.



osaksi suunnittelutyötä, Kilpelä on ol-
lut aktiivisesti mukana ajankohtaisten 
esteettömyyskartoitusten tekemises-
sä. Työ kiteytyi syksyllä julkaistuun Es-
teettömät sisäliikuntatilat -kirjaan. Teos 
käsittelee esteettömyyttä niin arkisen 
liikkumisen kuin urheiluliikunnan näkö-
kulmasta. 
– Kirjan ja hankkeen tavoite on ollut ko-
rostaa esteettömyyden katkeamatonta 
ketjua, Kilpelä havainnollistaa.

Esteettömyys voi olla 
tulevaisuuden myyntivaltti
Vielä ylittämättömistä askelmista huo-
limatta Kilpelä näkee nykytilanteen po-
sitiivisesti.

– Esteettömyys on jopa trendi. Palve-
lumuotoilu, käyttäjälähtöisyys ja käyt-
täjäystävällisyys ovat tämän hetken 
muotoilijoiden, arkkitehtien ja ympäris-
tösuunnittelijoiden huulilla kaareilevia 
sanoja. Esteettömyydellä on potentiaa-
lia olla tulevaisuuden myyntivaltti.
Jotta toivottu muutos toteutuisi, on 
kaikkien osattava vaatia esteetöntä ym-
päristöä. Väliaikaisratkaisuihin ja kiin-
tiösuorituksiin ei ole tyytyminen, sillä 
jokaisella on oikeus esteettömään liik-
kumiseen ja elämään pysyvästi. Esteet-
tömyys merkitsekin kokonaisratkaisuja, 
jotka eivät ole pelkkien esteiden pois-
tamista. Se on toimintaa ohjaava ajatus-
malli.

Teema

Esteettömät liikuntatilat tarjoavat mah-
dollisuuden  urheilu- ja kulttuurielämyk-
siin yhdessä perheen tai ystävien kanssa. 
Liikunta vaikuttaa myönteisesti sekä ter-
veyteen että  toimintakykyyn ja sitä kaut-
ta elämänlaatuun.  Runsaasti kuvitettu 
kirja antaa esimerkkejä kaikkien liikun-
taympäristöjen kehittämiseen. Kirja kes-
kittyy tilojen toimivaan mitoitukseen ja 
varusteluu, ja esittelee myös vammaisur-
heilun ja soveltavan liikunnan suoritus-
paikkojen esteettömiä ratkaisuja.
Kynnys ry:ssä työskentelevän arkkiteh-
ti Niina Kilpelän toimittama kirja on 
kokonaan uudistunut julkaisu vuoden 
1997 Esteettömät liikuntatilat -kirjasta. 
– Esteettömät ratkaisut, kuten riittävä 
mutta häikäisemätön valaistus liikun-
tahallissa, hyödyntävät kaikkia. Kun 
kaikki käyttäjät huomioidaan alusta al-
kaen, säästytään usein kalliilta erityis-
järjestelyiltä, toteaa Kilpelä. 
– Suunnittelijan on hyvä tietää kuinka 
paljon tilaa vaatii esimerkiksi pyörä-

tuolirugbyn pelituoli tai millainen lat-
tiamateriaali on toimiva ja turvallinen 
myös eri lajien vammaisurheilijoille.
Kirja on suunnattu päättäjille, suun-
nittelijoille, rakentajille, toiminnan jär-
jestäjille sekä ylläpitäjille, mutta myös 
kaikille esteetöntä liikkumisympäristöä 
tarvitseville.

Esteettömät sisäliikuntatilat
Niina Kilpelä (toim.) & Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU ry 
Opetus- ja kulttuuriministeriö liikunta-
paikkajulkaisu no 106 
Rakennustieto Oy 
ISBN 978-952-267-049-6
Hinta: 42 euroa + toimituskulut.
Tilaukset: VAU, toimisto@vammaisur-
heilu.fi, puh. (09) 4257 9824
www.vammaisurheilu.fi.
Saavutettava äänikirja näkövammai-
sille ja lukemisesteisille: Celia-kirjasto, 
puh. (09) 2295 2200, palvelut@celia.fi.

Uusi Esteettömät sisäliikuntatilat 
-kirja on ilmestynyt!

Uusi Esteettömät sisäliikuntatilat -kirja esittelee erilaisia ratkaisuja,
 joiden avulla liikuntatilat soveltuvat mahdollisimman 

laajoille käyttäjäryhmille. 
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Olosuhdetyö on liikunta-alan osa-alue, 
joka urheillessa harvemmin näkyy, saa-
tikka kuuluu. Se on urheilun taustalla 
tehtyä työtä, joka yhdistää poliittisen 
vaikuttamisen, talouden, suunnitte-
lutyön, ammattitaidon ja toteutuksen 
urheilun arkeen. Olosuhdetyö on ur-
heiluolosuhteiden ylläpitoa, kehitystä 
ja laajennusta.
Kuortaneen urheiluopiston valmen-
nuskeskuksen johtajalla Tapio Kor-
juksella on pitkälle ulottuva urheilu-
tausta. Keihäänheiton olympiavoittaja 
ja liikuntatieteiden maisteri summaa 
olosuhdetyön vaikutusalueen ytimek-
käästi.
– Olosuhdetyöllä hahmotellaan, miten 
urheilijan polun olosuhteet saataisiin 
palvelemaan urheilijan kehityskaarta 
mahdollisimman hyvin. 
Oman huippu-urheilu-uran päätyt-
tyä Korjus siirtyi kilpailukentiltä jär-

TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA
KUVAT: SUOMEN OLYMPIAKOMITEA, PAULIINA SURAKKA, NINA JAKONEN

Liikuntaolosuhteiden anatomia
Esteettömät olosuhteet eivät synny itsestään. Lii-
kuntaolosuhteet syntyvät poliittisten päätösten, re-
surssien, tilojen ja toiminnan saumattomasta liitosta. 
Kyseinen työ luo mahdollisuuden urheilullisiin onnis-
tumisiin ja kehitykseen niin huippujen kuin harrasteli-
joiden kesken. 

jestö- ja vaikuttamistyöhön. Korjus 
on toiminut mm. Suomen olympia-
komitean olosuhdetyön johtajana 
ja 20 vuotta valtion liikuntaneuvos-
ton jäsenenä. Korjuksen valtti olo-
suhdetyötehtävissä on ollut laaja 
näkökulma niin urheilumaailman yk-
sityiskohtiin kuin suuriin kehityslin-
joihin. Laadukkaiden, ajankohtaisten 
ja tarvittavien liikuntaolosuhteiden 
luominen vaatii ymmärrystä huip-
pu-urheilun, terveysliikunnan, ruo-
honjuuritoiminnan ja poliittisen vai-
kuttamisen tahoilta.

rakennusaineina resurssit
Liikuntaolosuhteet ovat kaikessa yk-
sinkertaisuudessaan liikuntapaikkoja 
ja -tiloja, jotka tarjoavat urheilullisen 
kehityksen ja tason konkreettisimmat 
voimavarat.
Olosuhteiden taustavaikuttajia avates-

saan Korjus jakaa työn rakenteen kol-
men resurssin vuoropuheluun.
– Ensimmäiset olosuhteisiin vaikutta-
vat tekijät ovat ns. euroresursseja, ta-
lous- ja raharesursseja, joiden avulla 
olosuhteista syntyvät kulut katetaan.
– Toinen olosuhteisin kiinteästi vai-
kuttava tekijä piilee ammattitaidos-
sa – tavassa, jolla alan osaamista hyö-
dynnetään laadukkaiden olosuhteiden 
luomiseksi.
– Kolmas resurssi on jo olemassa olevat 
olosuhderesurssit, toisin sanoen yllämai-
nittujen resurssien ja jo olemassa olevien 
rakenteiden yhteenliittymä. Kestävästi 
näitä resursseja hyödyntämällä pyritään 
luomaan olosuhteita, jotka eivät ainoas-
taan palvele käyttäjää vaan edistävät ur-
heilullista kehitystä ja kasvua jatkuvasti.

Politiikan ja urheilun 
kentillä
Olosuhteet on otettu vakavasti liikun-
nan uuden kattojärjestön Valon toi-
menkuvassa. Konkreettisten olosuh-
teiden taustalla vaikuttavin tekijöihin 
on panostettu toiminnassa huomat-
tavasti ja Valon yhteiskuntasuhtei-
den johtaja Nelli Kuokka korostaakin 
työn vaativan vahvaa liitosta poliitti-
seen päätöksentekoon niin kunnalli-

Tapio Korjus johtaa huippu-urhei-
lun olosuhdetyötä.
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Teema
sella kuin kansainvälisellä tasolla.
– Kunnan tai valtion tekemä päätös pa-
nostaa yleisiin urheilumahdollisuuk-
siin on neuvottelupöytien äärellä tehty 
päätös, joka vaikuttaa konkreettises-
ti urheilijoiden arjessa joko toimintaa 
mahdollistavana tai vaikeuttavana te-
kijänä. Samalla kansainväliset urhei-
lustandardit ovat ohjenuoria, joiden 
soveltaminen Suomen olosuhteisiin 
on työhön jatkuvasti vaikuttava tekijä. 
Nämä ovat kysymyksiä joihin Valokin 
pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan.

Haastavista olosuhteista 
parempiin olosuhteisiin
Käytännön olosuhdetyön yksi suu-
rimmista haasteista on ajan henkeen 
ja vaatimuksiin vastaaminen käytössä 
olevia resursseja hyödyntäen. Lajikoh-
taiset vaatimukset, talous ja asenneil-
mapiiri antavat haasteita työlle, jonka 
tarkoitus olisi mahdollistaa rajaami-
sen sijaan. Yksi haaste piilee Kuokan 
mukaan juuri asenteissa ja ajattelussa.
– Olisi tärkeä edistää käyttöä sallivaa 
kulttuuria, joka tekisi olosuhdetyös-
tä mahdollistamistyötä rajaamisen si-
jaan, Kuokka kertoo.
Mahdollistaminen lähtee yksinkertai-
sista teoista, kuten jo olemassa olevi-
en tilojen käyttöasteen nostamisesta. 
Viikonloppuisin tyhjänä seisovat lii-
kuntatilat koulujen yhteydessä ovat 

esimerkkejä olosuhteista, jotka eivät 
vielä ole päässeet täyteen potentiaa-
liinsa.
Olosuhdetyön ei kuitenkaan tulisi no-
jata yksinomaan ammattilaisten har-
teilla. Kuokka huomioi erityisesti kan-
salaisaktiivisuuden arvon ja käyttäjien 
äänen kuulemisen keskeisenä osana 
liikuntaolosuhteiden kehitystyötä.
– Kuuntelemalla käyttäjiä ja vastaa-
malla heidän toiveisiin pystytään to-
della luomaan olosuhteita, jotka tule-
vat tarpeeseen ja edistävät tavoiteltua 
hyvinvointia ja liikunnan iloa.

rakenteet, jotka 
rakentavat
Tapio Korjuksen mukaan olosuhde-
työn tavoite on selkeä: saada Suomeen 
parempia liikuntapaikkoja ja -olosuh-
teita, jotka ovat entistä paremmin 
kaikkien käytettävissä. Olosuhteiden 
arvo mitataan niiden käytettävyydes-
sä: esteettömyys on integroitu osa tätä 
tavoitetta. Huippu-urheilun kannalta 
tavoitteet merkitsevät myös kilpailuky-
vyn säilyttämistä ja parantamista. Ky-
seessä ei siis ole konkreettisten nume-
roiden saavuttaminen, vaan laadun ja 
käytön kehittäminen. 
Tavoitteita ja tulevaisuutta pohtiessa niin 
Korjus kuin Kuokka painottavat urheilu-
organisaatioiden, poliittisten päätök-
sentekijöiden ja muiden intressiryhmien 

ammattitaidon ja järjestöjen välisen yh-
teistyön vaalimista. 
– Kaikki tietotaito pidetään jatkuvasti 
pöydällä hölmöjen ratkaisujen välttä-
miseksi, Korjus toteaa.
Olosuhdetyötä lopuksi kokonaisuute-
na tarkastellessa Korjus vertaa urhei-
luolosuhteita rakennukseen. Käytössä 
olevan rakennuksen rakenteiden on 
oltava toimivat, laadukkaat ja turvalli-
set, jotta siinä voi asua. Rakennus saa 
merkityksensä vasta käytössä. Samoin 
urheiluolosuhteet saavat merkityksen-
sä vasta päästessään käyttöön ja edis-
tämään urheilukulttuuria niin arjen 
pienissä kuin suurissa liikkeissä.

Nelli Kuokka.
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tutkittua
TEKSTI: AIJA SAARI

Sivistystä vapaasti kaikille? -raportissa 
(Laitinen ja Nurmi, 2013) esteettömyyt-
tä lähestytään laajana ihmisten, ympä-
ristön ja käytänteiden kokonaisuutena. 
Aiheesta jatkaa Laitisen (2013) toimit-
tama Miksi joka paikkaan pitää pääs-
tä? -teos, jossa tarkastellaan käytännön 
tasoilla mitä on tehty, mitä pitäisi vielä 
tehdä ja mihin laki velvoittaa.

Kuusi pilottikohdetta
Tutkimushankkeessa kartoitettiin es-
teettömyyttä kuudessa pilottikohtees-
sa. Opiskelijoiden kokemuksia kartoitet-
tiin kahdella pro gradu -tutkimuksella 
(Markkanen 2011; Suni 2012). Lisäksi 
tehtiin kysely kansalais- ja kansanopis-
tojen rehtoreille. Tutkimushankkeen 
käynnistyessä Suomessa oli yhteensä 
281 kansalaisopistoa ja kansanopistoa, 
joista 231 (82,2 prosenttia) vastasi ky-
selyyn. Kuten kyselyissä aina käy, jotkut 
jättivät vastaamatta. Tutkijat arvelevat 
samojen tekijöiden, jotka ylläpitävät es-
teellisyyttä, voivan haitata myös vastaa-
mista. Yksinkertaistaen: on suuri houku-
tus jättää vastaamatta, jos et ymmärrä 
mitä kysytään tai tiedät opistosi tilan-
teen olevan kehno.
Tutkimus osoitti, että useimmissa opis-
toissa on selviä puutteita, jos asiaa tar-
kastellaan vammaisten opiskelijoiden 
näkökulmasta. Kansanopistot ovat es-
teettömämpiä kuin kansalaisopistot, 
suuret opistot ovat esteettömämpiä 
kuin pienet ja ruotsinkieliset tai kaksi-
kieliset hivenen esteettömämpiä kuin 
suomenkieliset opistot. Rakennetus-
sa ympäristössä oli esteitä sekä tilojen 
liikkumisympäristössä, aistiympäristös-
sä (näkeminen ja kuuleminen) että in-

Vapaan sivistystyön 
esteettömyyden tutkimus
Erilaiset liikuntakurssit muodostavat noin kymmenes-
osan kansalaisopistojen kurssitarjonnasta. Vammais-
ten tai liikkumis- ja toimimisesteisten osallistujien 
määrää ei kuitenkaan tiedetä.  Kansalaisopistojen ja 
kansanopistojen esteettömyyttä on selvitetty Kyn-
nys ry:n koordinoimassa Vapaan sivistystyön es-
teettömyys -tutkimusprojektissa.  

duktiosilmukan käytössä. Joka 
toisessa opistossa vain noin 
puolet sisätiloista soveltui 
apuvälineen käyttäjälle.
Henkilökunnan asenteet 
vammaisia opiskelijoita 
kohtaan olivat myön-
teiset, mutta tämä 
näkyi huonosti opis-
tojen hallinnossa, 
ohjeistuksessa ja 
tiedotuksessa.
Kaikkien opisto-
jen opettajat ei-
vät saaneet kylliksi tukea 
esteettömän opetuksen toteut-
tamiseen. 

Mitä pitäisi tehdä?
Esteettömyyskorjausten lisäksi ehdote-
taan parannuksia yhdenvertaisuuspoli-
tiikkaan ja opetuskäytäntöihin. Esteet-
tömyys tulisi sisällyttää oppilaitosten 
strategioihin.  Osa suosituksista kohdis-
tuu opetus- ja kulttuuriministeriöön (kan-
sanopistot) ja osa kunnille, joiden kiin-
teistöissä kansalaisopistojen opetusta 
pääosin toteutetaan.  Kaikkiaan ra-
portin lopussa on 25 erillissuositus-
ta.

Lähteet
Laitinen & Nurmi 2013. Sivis-
tystä vapaasti kaikille? Tutki-
mus kansalaisopistojen ja 
kansanopistojen esteettö-
myydestä. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö.
Laitinen 2013 (toim). Miksi joka paikkaan 
pitää päästä? Kansanvalistusseura.

kansanvalistusseura

Millainen työpaikka on kansalaisopisto?

Entä mikä on sivistystyön seuraava askel?

Vapaan sivistystyön koulutusorganisaatiot tarvitsevat uuden-

laisia toimintatapoja ja tuoretta ajattelua. Vapaan sivistystyön 

yhteisjärjestön ja Turun yliopiston koulutus- ja kehittämis- 

keskus Brahean koulutushankkeessa opistojen työntekijät 

johtajasta tuntiopettajaan toteuttivat kehitysprojekteja omissa 

organisaatioissaan.
Vapaus ja vastuu -kirjan artikkelit esittelevät hankkeen tu-

loksia. Kirjoittajat lähestyvät konkreettisesti vapaan sivistys-

työn historiaa, murrosta ja uusia mahdollisuuksia. Kirja tarjoaa  

uusia näkökulmia vapaan sivistystyön ja kasvatustieteiden 

ammattilaisille ja opiskelijoille.

ISBN 978-951-9140-60-5

38.6
Kansanvalistusseura

www.kansanvalistusseura.fi

M
iksi joka paikkaan pitäisi päästä? 

kansanvalistusseura

kvs-kirjat ● kvs.fi 

MATTI LAITINEN (TOIM.)

Miksi joka paikkaan 
pitää päästä

ISBN 978-952-263-198-5 (nid.)

ISBN 978-952-263-199-2 (PDF)

ISSN-L 1799-0343    

ISSN 1799-0351 (painettu) 

ISSN 1799-0351 (PDF)       

Helsinki 2013

Sivistystä vapaasti kaikille?

Tutkimus kansalaisopistojen ja kansanopistojen esteettömyydestä

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:3  

Matti Laitinen & Kari E. Nurmi
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TEKSTI: KARI HUUSKONEN, FT 
POLITIIKAN AKTIIVINEN PENK-
KIURHEILIJA, JOKA TYÖSKEN-
TELEE NäKÖVAMMAISMUSEON 
AMANUENSSINA

K
U

VA
: J

U
H

A
 S

EP
Pä

Lä

Teema

Aj
as

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

Tyhjää parempaa politiikkaa

Politiikka on erimielisyyksien yhteensovittamista kompromissien avulla. 
Se on käytännöllinen keino saavuttaa sopu, säästö tai mielenrauha. Silti 
tekee mieli kysyä, onko kompromisseista tullut meille jo yleinen vitsaus?

Näkövammaisena aktiiviliikkujana ja -kansalaisena en oikein tiedä itkeä-
kö vai nauraa nykyiselle maailmanmenolle. Suomalainen rakentamisen 
kulttuuri on nimittäin täynnä toinen toistaan parempia lupauksia ja ai-
keita, jotka kuitenkin lässähtävät rahan puutteessa ja politikoinnin tu-
loksena ”tyhjää paremmiksi” kompromissiratkaisuiksi. Tällaisella lyhytnä-
köisellä politiikalla luodaan samalla malleja ja mekanismeja tulevienkin 
päätösten pohjaksi. Kun kukaan ei muista myöhemmin jonkin ratkaisu-
mallin taustalla käytyjä kriittisiä keskusteluja, erilaiset suunnitteluvirheet 
kostautuvat äkkiä moninkertaisesti niitä kopioitaessa. Pahimmillaan jo-
kin kompromissiratkaisu muuttuu yleispäteväksi malliksi, jota ei enää 
muuksi muuteta.

Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris on saanut viime vuosi-
na paljon ansaittua kiitosta arkkitehtonisista ratkaisuista. En kuitenkaan 
suosittele ketään tulevaa arkkitehtia kopioimaan kaikkea näkemäänsä. 
Käytäntö on esimerkiksi osoittanut, ettei auditoriota ja liikuntasalia kan-
nata missään nimessä sijoittaa vierekkäin. Tai vielä pahempaa: suunni-
tella ne yhdistettäväksi monitoimitilaksi. Ne toimivat ratkaisuina yhtä 
huonosti kuin rinnakkaiselo pyörä- ja jalankulkuväylillä. Kummassakin 
tapauksessa käyttäjäosapuolet tuntuvat vain häiriintyvän toisistaan. Jäl-
kimmäisessä tapauksessa en edes uskalla ajatella, kuinka paljon Suo-
messa tapahtuu pyöräonnettomuuksia tilanteissa, joissa jalankulkijat 
ryhmittyvät pyöräkaistalle päästäkseen nousemaan pysäkiltä bussiin tai 
ylittämään kadun.
 
Poliittisessa toiminnassa vähän voi olla joskus saavutuksena parempi 
kuin ei mitään. Mutta voiko sellaista politiikkaa sanoa tyhjää paremmak-
si, jossa esimerkiksi epäkäytännöllisten monitoimitilojen käyttöasteet 
jäävät lopulta niin alhaisiksi, ettei niillä kateta edes kunnolla lämmitys-
kustannuksia. Ehkä meidän olisi korkea aika opetella uudenlaista pää-
töksenteon kulttuuria. Kompromissi ei ole välttämättä aina paras tae so-
vulle, säästölle tai mielenrauhalle.
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Leppoisaa kopsetta

” Lauantaista ki-
saa ei tarvinnut 

katsoa kauaa, kun 
jo ymmärsi, että 
nyt ei oltu ensim-
mäistä kertaa kuu-
lia vippaamassa.”

Toimittaja Juha Tuu-
na kävi tutustumas-
sa bocciaan Salon 
Raittiusyhdistyksen 
125-vuotisjuhla-
kilpailussa. Salon 
Seudun Sanomat 
13.8.2013.

lehti-
katsaus

Tällä palstalla seurataan vammaisurheiluun 
liittyvien aiheiden käsittelyä meillä ja muualla.

termin-
selittäjä

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

1Kansainvälinen pyörätuolisym-
boli, ISA-symboli

Alkuperäinen ISA-sym-
boli, kansainvälinen pyö-
rätuolitunnus. Symbolia 
voi käyttää myös peili-
kuvana. Tunnuksen on 
hyväksynyt vuonna 1969 
Rehabilitation Interna-
tional (Rl).

Kansainvälistä pyörätuolisymbolia (ISA, 
International Symbol of Access), jossa 
on valkoinen kuva tummansinisellä tai 
mustalla pohjalla, käytetään esteettö-
mien autopaikkojen, kulkureittien, si-
säänkäyntien, hissien ja hygieniatilo-
jen merkitsemiseen. Mikäli vanhoissa 
rakennuksissa ei ole esteetöntä pääsi-
säänkäyntiä, tulija opastetaan heti alu-
eelle tai tontille saavuttaessa vaihtoeh-
toiselle esteettömälle sisäänkäynnille 
pyörätuolisymbolin avulla. Reitti esteet-
tömälle sisäänkäynnille tulee opastaa 
myös muilta sisäänkäynneiltä.

2Näkövammais- 
symboli

Näkövammaissymbolia 
käytetään näkövammai-
sille soveltuvissa kohteis-
sa. Näkövammaiset hen-
kilöt, jotka eivät käytä 
valkoista keppiä, voivat 

tiedottaa vammastaan 
esimerkiksi symbolilla varustetulla rinta-
merkillä.

3ETSI-standardin mukainen in-
duktiosilmukan symboli

Tilat, joissa on indukti-
osilmukka, tulee merki-
tä kansainvälisellä ETSI-
standardin (ETSI EN 301 
462 Symbols to identify 
telecommunications fa-
cilities for deaf and hard 

of hearing people) mukaisella symbolilla.

Lisätiedot: Helsinki kaikille, 
www.hel.fi/helsinkikaikille.

Esteettömyyssymbolit
Rakennetun ympäristön esteettömyyssymboleja löy-
tyy runsaasti. Tässä esittelemme niistä kolme.

Antaa palaa!

” Pyörätuolirugby on 
kuin koripalloa,jota 

saa pelata kuin amerik-
kalaista jalkapalloa ja jo-
ta pelataan törmäilyau-
toilla.”

Maajoukkueen päävalmen-
taja Valtteri Lehtinen tii-
visti pyörätuolirugbyn hie-
nouden. Iltalehti 7.8.2013.
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Teema
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: TANJA TUOMINEN, LAURI JAAKKOLA 

Kirsti Pesola havaitsi 2000-luvun al-
kupuolella Invalidiliiton esteettömyys-
projektin asiantuntijana toimiessaan, 
että rakennetun ympäristön esteet-
tömyyttä arvioivia kriteeristöjä löytyy 
Suomesta melkoinen liuta.
Itse asiassa kriteeristö on sanana liian 
mairitteleva sille suositusten ja tarkis-
tuslistojen osin ristiriitaiselle sekamels-
kalle, johon Pesola uppoutui. Johto-
päätös oli helppo vetää.
– Koska meillä on yksi ainoa rakennet-
tu ympäristö, jossa me kaikki joudum-
me toimimaan riippumatta siitä, olem-
meko näkövammaisia, onko meillä 
nivelreuma tai käytämmekö pyörätuo-
lia, täytyy meillä olla myös sellainen so-
vittu kriteeristö, jonka mukaan raken-
nettu ympäristö olisi kaikille hyvä ja 
esteetön, nykyään Invalidiliiton alaisen 
Esteettömyyskeskuksen johtajana toi-
miva Pesola sanoo.
Keväällä 2007 käynnistettiin Raha-au-
tomaattiyhdistyksen rahoituksella ES-
KEH-projekti (Esteettömyyden arvioin-
timenetelmän ja kartoituslomakkeen 
kehittäminen), jonka tuloksena syntyi 
ESKEH-menetelmä, joka on objektiivi-
nen, yhteismitallinen ja perustuu tark-
kaan mittaustyöhön. Projektissa oli 
mukana laaja-alainen joukko eri vam-
maisjärjestöjen edustajia, joten sen 
pohjalta esteettömyyttä osataan kat-
soa usealta kantilta.
– Esteettömyys ei voi olla mielipide, 
että minun mielestäni tämä on estee-

Esteettömyys 
ei voi olla mielipide
Invalidiliiton ESKEH-pro-
jekti (2007–2009) teki 
esteettömyydestä ob-
jektiivista ja mitattavaa. 
Liikuntatilojen esteettö-
myyskartoittajakurssin 
myötä ESKEH-menetel-
män hedelmistä pääsevät 
hyötymään myös liikkujat.

tön, vaan sen pitää olla jotain mitä voi 
mitata, linjaa Pesola, joka oli ESKEH-
projektin kehittämistyöstä vastan-
neen työryhmän puheenjohtaja.
Kun ESKEH-projekti ja Rakenne-
tun ympäristön esteettömyyskar-
toitus -opas oli vuonna 2009 saatu 
valmiiksi, tarvittiin vielä osaavia ih-
misiä tekemään esteettömyyskartoi-
tuksia. Invalidiliitto toteutti Metro-
polia-ammattikorkeakoulun kanssa 
kaksi ensimmäistä esteettömyyskar-
toituskoulutusta. Nyt koulutusta on 
saatavilla jo useammassa oppilaitok-
sessa eri puolella Suomea. Koulutuk-
siin on osallistunut ihmisiä eri aloilta: 
isännöitsijätoimistojen työntekijöitä, 
vammaisjärjestöjen edustajia, kunti-
en virkamiehiä, arkkitehtejä ja muita 
suunnittelijoita jne.
Kirsti Pesola ei usko, että Suomessa 
toimii vielä yhtään pelkästään esteet-
tömyyskartoituksista elantonsa tie-

naavaa henkilöä, mutta yhä enemmän 
sellaisia, joiden käyntikorteissa lukee 
muiden tittelien jatkeena esteettö-
myyskartoittaja.

Liikuntatilatietous 
täydennyskoulutuksena?
Vuonna 2012 VAU ja Liikuntakeskus Pa-
julahti järjestivät ensimmäisen liikunta- 
ja urheiluympäristöjen esteettömyy-
teen erikoistuneen kartoittajakurssin, 
joka myös perustui ESKEH-menetel-
mään. Kurssilta valmistuneet ovat vuo-
den 2013 aikana kartoittaneet Suomen 
urheiluopistoja.
Pesola pitää positiivisena, että Suo-
mesta löytyy myös liikuntatilojen es-
teettömyyteen erikoistuneita kartoit-
tajia.
– Ne ihmiset, jotka kävivät VAU:n ja Pa-
julahden yhteisen kartoittajakurssin, 
osaavat kyllä kartoittaa muitakin jul-
kisia rakennuksia, mutta heillä on pa-

Esteettömyyskartoitukset ovat tarkkaa mittaamista...



VAU koordinoi liikunnan koulutus-
keskusten eli urheiluopistojen es-
teettömyyskartoitushanketta, jonka 
pohjalta kaikki 15 opistoa on tarkoi-
tus saada kartoitettua vuoden 2013 
aikana.
Kartoituksia toteuttavat liikuntatilo-
jen kartoitukseen erikoistuneet es-
teettömyyskartoittajat 2–3 hengen 
ryhmissä. Yhtä ryhmää vetää nurmi-
järveläinen Ari Aalto, joka suoritti 
VAU:n ja Liikuntakeskus Pajulahden 
järjestämän liikunta- ja urheiluym-
päristöjen esteettömyyskartoittaja-
koulutuksen syksyllä 2012.
Aallon vastuulla on kuusi urheilu-
opistoa, mm. Vierumäen ja Itä-Suo-
men opistot. Aalto laatii esteettö-
myyskartoituksen pohjalta kullekin 
opistolle raportin, joka esitellään 
sen valmistuttua urheiluopiston 
edustajille.
ESKEH-menetelmä on hyvin pikku-
tarkkaa mittaamista paikan päällä 
ja siitä kirjoitettava raportti on yksi-
tyiskohtainen. Kaiken lähtökohta on, 
että esteettömyyskartoituksen tu-
lokset olisivat yhteismitalliset mui-
den ESKEH-menetelmän kartoitus-
ten kanssa.
– Oli tiedossa, että raporttien laatimi-
nen kartoituksen pohjalta on työlästä 
hommaa. Tekstin sanamuodot ovat 
hyvin tarkat ja raportin pitää olla kai-
kille ymmärrettävää, Aalto kertoo.

Urheiluopistojen 
esteettömys-
kartoitustyö on 
pikkutarkkaa ja 
aikaa vievää
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remmat valmiudet liikuntatilojen puo-
lelle kuin muilla kartoittajilla, Pesola 
sanoo.
– Perusfaktat ja mittausmenetelmät 
ovat periaatteessa ihan samat. Liikun-
tatilat tuovat vain lisää mittauskritee-
rejä, joita alkuperäisessä Rakennetun 
ympäristön esteettömyskartoitus -op-
paassa ei ole, hän jatkaa.
Pesola näkeekin, että aiemmin valmis-
tuneet esteettömyyskartoittajat voi-
sivat halutessaan opiskella liikuntati-
lojen esteettömyyteen liittyvät seikat 
täydennyskoulutuksena.
– Olemme Invalidiliitossa järjestämäs-
sä marraskuussa Apuväline 13 -mes-
sujen yhteydessä esteettömyyskartoit-
tajien tapaamista, ja minun visioni on, 
että jatkossa järjestäisimme sellaisen 
joka vuosi, Pesola kertoo.
– Siellä tämä nuori ammattikunta, joka 
pikku hiljaa kasvaa, saisi mahdollisuu-
den jakaa kokemuksiaan, ja se voisi 
olla myös paikka täydennyskoulutuk-
selle. Liikuntatilat esimerkiksi voisivat 
olla yksi luennon aihe nyt, kun Esteet-
tömät liikuntatilat -kirja on ilmestynyt.
Pesolalla on pieni huoli siitä, että es-
teettömyyskartoittajakoulutus pää-
see villiintymään, jos koulutuksia jär-
jestävät jatkossa sellaisetkin tahot, 
joilla asiantuntemus ei riitä ESKEH-
menetelmän riittävän laadukkaaseen 

opettamiseen. Tällöin jalo ajatus yh-
destä yhteismitallisesta esteettömyys-
kriteeristöstä haihtuu ja lähdetään 
taas kulkemaan kohti aikaa, jolloin es-
teettömyyttä arvioitiin erilaisten muis-
tilistojen ja suositusten pohjalta.
– Toivottavasti tämä esteettömyyskar-
toittajakoulutus saataisiin sertifioitua, 
jotta taso säilyy ja esteettömyyskar-
toittajaksi itseään tituleeraavat henki-
löt oikeasti hallitsevat ne asiat, Pesola 
toteaa.

Kirsti Pesola.

Kaikki VAU:n esteettömyyskartoi-
tuksiin liittyvät materiaalit ovat 
ladattavissa VAU:n verkkopalve-
lusta osoitteesta www.vammais-
urheilu.fi/fin/materiaalit/esteet-
tömyys.

Näppäile nettiin

... ja tarkkaa raportointia.
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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 hiihtokoulus-
sa on opettajana vammainen henkilö, 
on myös vammaisilla harrastajilla ma-
talampi kynnys tulla mukaan laskette-
luharrastuksen pariin, kiteyttää Catani 
lahjoituksensa ideaa.
Catani on vuosien ajan tehnyt työtä 
vammaislaskettelun hyväksi ja hänen 
ansiostaan vammaislaskijoita koskevat 
asiat on tänä päivänä huomioitu useissa 
hiihtokeskuksissa ympäri Suomen. 
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 Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU ry:n 21. lokakuuta 2013 
mennessä. Stipendin saajille ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti viimeistään lokakuun 
lopussa. Stipendien saajien tulee olla 
paikalla stipendien luovutustilaisuudes-
sa Skiexpo-messuilla 1.11.
Lisätiedot: VAU, Anu Hämäläinen, puh. 
044  752 9373, anu.hamalainen@vam-
maisurheilu.fi.

Catani-stipendit jälleen jaossa

Kansainvälisen vammaisurheilun kiristy-
nyt kilpailu muuttaa vammaisurheilulajien 
kotipesää. VAU:n strategiassa asetettiin ta-
voitteeksi, että kaikki sellaiset vammaisur-
heilulajit, joissa on olemassa lajiliitto, ovat 
vuoteen 2021 mennessä siirtyneet koko-
naan lajiliiton katon alle. Samalla linjattiin, 
että VAU toimii lajiliittojen kehityskumppa-
nina integraatioprosessin aikana auttaen, 
opastaen ja neuvoen ongelmakysymyksis-
sä. VAU tukee jatkossa myös kaikkia lajiliit-
toja uusien urheilijoiden rekrytoinnissa.
Lajiliittointegraation seurauksena suurin 
osa paralympialajien maajoukkuetoimin-
nasta on siirtynyt lajiliiton alle, mutta näi-
den paralympialajien ruohonjuuritasosta 
vastaa suurelta osin edelleenkin VAU. Osa 
paralympialajeista on edelleen vielä koko-
naan VAU:ssa. On myös lajeja, jotka eivät 
halua kumpaankaan. Esimerkiksi osa pyö-
rätuolitanssijoista on julistautunut itsenäi-
seksi liitoksi. Lisäksi on vain tietyille vam-
maryhmille tarkoitettuja lajeja, joille ei edes 
ole olemassa ns. emäliittoa. Näkövammais-

ten lajeista tällaisia ovat maalipallo ja sok-
kopingis, liikuntavammaisten lajeista boc-
cia ja pyörätuolirugby. Näiden lajien osalta 
VAU toimii ainakin toistaiseksi näiden lajien 
lajiliittona.
Hitaimmin lajiliittointegraatio etenee Spe-
cial Olympics -lajeissa ja elinsiirtourheilun 
lajeissa, sillä esimerkiksi 18 Special Olym-
pics -lajin urheilijoista vain judokat ja rat-
sastajat toimivat lajiliiton katon alla.

Vastaa kyselyyn!
Olit sitten oman lajisi harrastaja, valmenta-
ja, avustaja, opas, pilotti, toimitsija tai missä 
roolissa tahansa, niin… Mikä on Sinun mie-
lestäsi lajisi paikka? Kerro mielipiteesi VAU:n 
verkkopalvelussa (www.vammaisurheilu.fi) 
tai osallistu keskusteluun VAU:n Facebook-
sivuilla (www.facebook.com/vammaisur-
heilu). Vastausaikaa on 1.11. asti. Osallis-
tu ja voita omaksesi VAU:n tuotepalkinto. 
Palkinnot arvotaan kaikkien vastanneiden 
kesken.

Lyhyt kysely vammaisurheilulajien 
integroitumisesta  lajiliittoon – vastaa ja voita!

Ahos-säätiö on Suomen Punaisen 
Ristin alainen säätiö, joka jakaa kak-
si kertaa vuodessa apurahaa VAU:n 
toiminnassa mukana oleville ohjaa-
jille ja valmentajille vammaisurhei-
lua ja -liikuntaa hyödyttäviin kou-
lutustapahtumiin osallistumiseksi. 
Apurahaa ei voi hakea perus- tai jat-
koasteen ammatillisissa oppilaitok-
sissa opiskeluun, omaan valmentau-
tumiseen tai kilpailuihin. Etusijalla 
ovat sellaiset ohjaajat ja valmenta-
jat, joilla on jokin toimimis- tai liik-
kumiseste.

Hakuaika päättyy 31.10.
Apurahaa voi hakea kaksi kertaa 
vuodessa. Hakuaika päättyy hel-
mi- ja lokakuun viimeinen päivä. 
Apurahaa haetaan lomakkeella, joi-
ta on saatavilla VAU:n verkkopalve-
lusta (www.vammaisurheilu.fi -> 
Materiaalit) sekä VAU:n toimistosta. 
Myöhästyneitä ja puutteellisia ha-
kemuksia ei käsitellä. Apurahaa ei 
myöskään voi hakea jälkikäteen. Ha-
kuajan päättymisen jälkeen VAU:n 
koulutustyöryhmä toimittaa hake-
mukset ja oman lausuntonsa Ahos-
säätiölle. Ahos-säätiö tiedottaa 
myöntämänsä apurahat VAU:n toi-
mistoon noin kahden kuukauden 
kuluessa hakuajan päättymisestä. 
Yleensä hakijalta edellytetään noin 
20 prosentin omavastuuta haetusta 
summasta.
Lisätiedot: VAU, koulutuskoordi-
naattori Piia Korpi, puh. 044 767 
1368, piia.korpi@vammaisurheilu.fi

Ahos-apurahan  
haku on käynnissä!

Urheilun Unelma-arvat ovat kestotilausarpa-
jaiset, jossa voitot peritään tavaravoittoina. 
Päävoittona on tavaroita, jopa 200 000 euron 
edestä. Erityiseksi arpajaiset tekee upea voit-
toluettelo, vapaavalintaisuus ja monipuoliset 
voittomahdollisuudet. Ostamalla Urheilun 
Unelma-arpoja tuet samalla Suomen nuoria 
sekä iäkkäämpiä urheilijoita ja liikkujia.
Urheilun Unelma-arpa -arpajaisten ylijäämä 
menee Valo ry:lle ja 16 muulle urheilujärjes-
töille, joista mukana ovat VAU:n ohella mm. 
Suomen Voimisteluliitto, Suomen Lentopal-
loliitto, Suomen Urheiluliitto, Suomen Sul-

Tue VAU:n toimintaa ja osta Urheilun Unelma-arpa

kapalloliitto, Suomen Miekkailuliitto, Fin-
lands Svenska Idottsförbund, Työväen 
Urheiluliitto ja Suomen Olympiakomitea.
Kiinnostuitko? Lue lisää ja rekisteröidy 
asiakkaaksi: www.unelma-arpa.fi.
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TEKSTI JA KUVAT: ANNA TERVAHARTIALA
 Teema

Christa Sågbom aloitti voimistelun 
4-vuotiaana. Muutaman vuoden jälkeen 
alkoi seitsemän vuoden kilpailu-ura. Kil-
pailusta nuori voimistelija siirtyi valmen-
tamiseen ja myöhemmin erityisryhmän 
ohjaajaksi. Vaikka Sågbom ei enää toimi 
aktiiviohjaajana, on kokemus erityisryh-
män vetämisestä  antanut paljon – niin 
itse ohjaajalle kuin iloiselle ryhmälle voi-
mistelijoita.
Jo vuonna 1919 perustettu Grankulla 
GF ei ole jäykkien perinteiden liikunta-
seura. Intoa uudistaa ja uudistua riittää, 
mistä esimerkkinä toimii 1990-luvun lop-
pupuolella perustettu erityisryhmä. Toi-
minnan tavoitteeksi asetettiin kaikille so-
veltuva jumppatunti, joka oli suunnattu 
kouluikäisille. Myöhemmin ikärajoituk-
set ovat venyneet ja voimistelijoiden kir-
jo on kasvanut. Tämä ei ole haitannut, sil-
lä liikunnan synnyttämä ilo on kantanut 
pitkälle.
Ensimmäisten vuosien aikana eritysryh-
miä oli yksi, nyttemmin ryhmiä on kaksi. 
Ryhmät koostuvat noin 5–10 voimiste-
lijasta ja kahdesta ohjaajasta. Tunneilla 
treenataan erilaisia liikkeitä ja liikesarjoja 
leikkimielisesti ja mielikuvituksella.
– Tunnit ovat todella monipuolisia, Såg-
bom kertoo naurahtaen.
– Tunneilla harjoitellaan niin motoriikkaa 
kuin voimaa hauskan voimistelun muo-
dossa. Ryhmän kehitys on silminnähtä-
vää, mutta kunnon ja taitojen kehityk-
sestä huolimatta kisaaminen on jätetty 
muille. Ilo – se on se tärkein juttu.

Aitoa kiinnostusta
Tekemisen riemusta huolimatta erityis-
ryhmien vetäminen vaatii antaumusta. 
Ryhmän monipuolisuudesta johtuen oh-
jaajan on huomioitava voimistelijoiden 

Grankulla Gymnastikföreningissä  
yhdistyy voimistelu ja ilo

Voimistelua monipuolisempaa liikuntaa saa hakea. 
Grankulla Gymnastikförening on tarjonnut hyppyjä, 
venytyksiä, pelejä ja leikkejä kaikille jo lähes 15 vuot-
ta. Eikä loppua näy.

erilaiset tarpeen hyvin ja hartaasti. Ohjaa-
jalta vaaditaan ennen kaikkea kärsivälli-
syyttä, kekseliäisyyttä ja tilanteenhallin-
nantaitoja.
– Spontaanius, kärsivällisyys ja aito kiin-
nostus ovat avuksi treenejä vetäessä. Tär-
keintä on kuitenkin positiivisen asenteen 
vaaliminen – niin kauan kun ohjaaja py-

syy tyynenä, pysyvät voimistelijatkin, ker-
too Sågbom. 
Erityisryhmän perustamisen plussia ja 
miinuksia pohtiville Sågbom toteaa ryh-
män ehdottoman vahvuuden olevan 
suorassa palautteessa. Kehitys on silmiin-
pistävää niin liikkujan ja ohjaajan kannal-
ta.
– Palautteen näkee kasvoilta, Sågbom 
kertoo.
– Myös vanhemmilta saatu palaute ryh-
män toiminnasta on ollut yksinomaan 
positiivista. Ryhmä on selkeästi tullut tar-
peeseen.
Sågbom suosittelee lajia erityisesti mo-
nipuolista ja hauskaa liikuntaa kaipaa-
ville. Voimistelu tarjoaa mahdollisuuden 
liikunnallisten onnistumisen saavuttami-
seen, kunnon kohotukseen ja oman ke-
honhallinnan kehittämiseen energisen 
harjoituksen kautta. Yhdessä tehty voi-
mistelutreeni pitää sisällään myös jaetun 
ilon voiman.
Vaikka tavoitteena ei ole kisavoitto, mai-
ne taikka kunnia, tähtää Grankulla Gym-
nastikförening mitalipaikkojakin kor-
keammalle. Tavoitteena on toiminnan 
jatkaminen vielä vuosia eteenpäin. Näillä 
näkymin haave tullaan täyttämään, sillä 
kiinnostusta erityisryhmää kohtaan kas-
vaa vuosittain. Voimistelun ajattomalle 
viehätykselle ei ole loppua.
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Esteettömyys on tämän päivän sana, 
joten esteettömyysasiat ovat vahvas-
ti esillä myös Liikuntamaassa. Paikan 
päällä voi tavata koulutettuja liikunta-
tilojen esteettömyyskartoittajia, joilta 
voi kysyä vinkkejä erilaisiin liikuntatiloi-
hin liittyen. Uutuusjulkaisuna messuilla 
esitellään myös Esteettömät sisäliikun-
tatilat -kirja.
VAU:n koulutuspaketti on uudistunut 
kuluvan vuoden aikana, sillä VAU-työ-
pajakoulutukset on hiottu uuteen kuo-
siin ja kokonaan uutena koulutuksena 
VAU:n koulutustarjontaan tuli mukaan 
Motoasemat-koulutus. Koulutuksia on 
tarjolla ympäri vuoden, joten Liikunta-
maassa on hyvä tilaisuus tutustua tule-
viin koulutuksiin.

Messujen aikaan talvi kolkuttelee jo 
ovella, joten Liikuntamaa tarjoaa oi-
van paikan kokeilla erilaisten talvilajien 
tarjontaa. Liikuntamaahan rakennetul-
la tekojäällä voi ottaa tuntumaa mm. 
kelkkajääkiekkoon ja luisteluun. Ohjel-
ma-areenalla annetaan puolestaan ti-
laa talvella pelattaville sisälajeille, joten 
esittelyssä on nippu eri palloilulajeja is-
tumalentopallosta sähköpyörätuolisali-
bandyyn.
Oman kunnon ylläpitämisessä erilaiset 
liikunnan apuvälineet ovat usein avain-
asemassa. Toimintavälineitä sekä vam-
maisurheilun ja -liikunnan apuvälinei-
tä vuokraavien tahojen yhteinen www.
välineet.fi-verkkopalvelu tuo Liikunta-
maahan oman toimintapisteensä. Pai-

kan päälle on rakennettu pyöräilyrata, 
jossa voi kokeilla erilaisia pyöriä.
Ennen kaikkea Liikuntamaassa on kyse 
mahdollisuudesta kokeilla. Erilaisia lii-
kunnan muotoja ja niihin liittyviä apu-
välineitä ja sovelluksia on tarjolla lu-
kuisia. Viikonlopun aikana voi löytää 
itselleen kokonaan uuden harrastuksen 
esimerkiksi ratsastuksesta, pyörätuoli-
rugbysta tai vaikkapa lumikenkäilystä.
VAU:n toimintapisteellä on myös tarjol-
la runsaasti tietoa liikunnasta ja urhei-
lusta niin harrastajille ja liikkujille kuin 
alan ammattilaisillekin. Toimintapis-
teessä voi tutustua mm. lasten ja nuor-
ten Sporttiklubitoimintaan, VAU:n ma-
teriaaleihin, Vammaisurheilu & -liikunta 
-lehteen ja paljon muuhun. 

Liikuntamaa on vammais-
urheilun mahtava 
näyteikkuna
VAU isännöi jo perinteeksi muodostunutta Liikun-
tamaata Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 
7.–9. marraskuuta 2013. Tarjolla on E-hallin täydel-
tä tietoa vammaisliikunnasta ja vammaisliikunnan 
apuvälineistä. Kolmen päivän aikana voi tutustua la-
jeihin, välineisiin ja harrastusmahdollisuuksiin yli 30 
toimintapisteessä.

MESSUJEN 
AUKIOLOAJAT

to 7.11. 9.00–17.00 
(vain ammattilaisille)

pe 8.11. 9.00–17.00 
(myös yleisölle)

la 9.11. 9.00–16.00 
(myös yleisölle)

 
Tule, kokeile ja innostu!

www.facebook.com/liikuntamaa 
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Liikuntamaa Tampereella 7.–9.11.2013
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Info

Liikuntamaa-vinkit…
Liikunnan 
ammattilaisille 
ja kuntouttajille
Liikuntamaa tarjoaa eri alojen ammat-
tilaisille roppakaupalla tietoa koulu-
tuksista, välineistä ja alan ajankohtai-
sista asioista, mutta informaatiotulvan 
lomassa Liikuntamaa antaa ammatti-
laisille mahdollisuuden myös tutustua 
käytännössä esimerkiksi välineisiin ja 
koulutussisältöihin.

Esteettömyyttä ja koulutusta
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n toimintapis-
teellä on kootusti runsaasti tarpeellista tietoa liikunta-alan 
ammattilaisille, kuntouttajille sekä esimerkiksi kuntapäättä-
jille ja suunnittelijoille.
VAU:n toimintapisteellä voi tutustua syksyllä ilmestyneeseen 
Esteettömät sisäliikuntatilat -kirjaan ja ostaa sen omaksi sekä 
tavata koulutettuja liikuntatilojen esteettömyyskartoittajia. 
He ovat kartoittaneet vuoden 2013 aikana kaikki liikunnan 
koulutuskeskukset Suomessa. Heidän kartoitustyönsä antaa 
viitteitä siitä, mitkä asiat ovat esteettömyysnäkökulmasta 
eniten rempallaan suomalaisessa liikuntatilarakentamisessa.
VAU:n toimintapisteellä on myös saatavilla tietoa tulevista ja 
samalla myös uudistuneista VAU-työpajoista, jotka ovat kol-
mituntisia koulutuspaketteja vammaisurheilun ja -liikunnan 
eri teemoihin. Työpajoissa on hyvin käytännönläheinen ja 
toiminnallinen ote ja ne soveltuvat esimerkiksi liikunnan oh-
jaamisesta kiinnostuneille, vammaisten parissa työskentele-
ville sekä seura- ja yhdistystoimijoille.

Motoasemat
Special Olympics -liikkeen innoittamat Motoasemat ovat 
motoristen perustaitojen hallintaan tähtääviä liikunnallisia 
harjoitteluasemia, joihin voi tutustua käytännössä Motoase-
mat-toimintapisteellä.
Motoasemat-kokonaisuus sisältää kuusi erilaista harjoittelu-
asemaa, joiden tehtäviä voidaan helpottaa, vaikeuttaa, so-
veltaa ja eriyttää. Näin Motoasemat kannustavat liikkumaan 
asettamalla sopivia haasteita ja tuomalla onnistumisen elä-
myksiä myös vaikeasti kehitysvammaisille liikkujille. Moto-
asemilla harjoiteltavia tehtäviä ovat esimerkiksi potkaisemi-
nen, heittäminen, tasapainotehtävät ja pujotteluradat. 
Motoasemaharjoittelusta voi edetä lajitaitojen harjoitteluun 
esim. jalkapalloon ja voimisteluun.
Kolmituntisia Motoasemat-koulutuksia voi tilata järjestettä-
väksi esimerkiksi päiväkodeissa, harrasteryhmissä, yhdistyk-
sissä, asuntoloissa sekä työ- ja toimintakeskuksissa. Motoase-
mat-opas on myynnissä Liikuntamaassa niin suomen- kuin 
ruotsinkielisenäkin.

Pääseekö mukaan? -vammaisurhei-
luseminaari
Perjantaina 8.11. järjestettävässä mak-
suttomassa seminaarissa kuullaan mm. 
kokemuksia lasten ja nuorten matalan 
kynnyksen liikuntakerhon aloittami-
sesta. Osallistua voi koko ohjelmaan tai 
vain osaan seminaariosuuksista.

www.välineet.fi
Vammaisurheilun ja -liikunnan apu-
välineitä Suomessa vuokraavat tahot 

esittelevät valikoimaansa Liikunta-
maassa. Välineiden vuokrausjärjestel-
män avulla säästytään monesti turhilta 
välineinvestoinneilta, kun on mahdol-
lisuus kokeilla ennen ostopäätöstä.

Sherborne-menetelmä ja Psykomo-
toriikkayhdistys
Motoasemat-pisteen yhteydessä on 
tavattavissa myös Sherborne-menetel-
män ja psykomotoriikan rautaisimmat 
ammattilaiset Suomessa.

HUr-kuntosali
Suomalaisen HUR-kuntosalilaiteyrityk-
sen Easy Access Line -laitesarjan väli-
neet on suunniteltu pyörätuolikäyt-
täjien sekä muiden erityisryhmien 
ehdoilla. Niihin pääsee tutustumaan 
HUR:in toimintapisteessä.

Liikuntamaassa on myös…

Messut ja kongressi
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Liikuntamaa-vinkit…
Lajia etsiville
On vaikea kuvitella Liikuntamaata 
parempaa paikkaa löytää itselleen 
oma urheilu- tai harrastelaji. Lähes 
kaikki mahdolliset vammaisurhei-
lulajit ovat esillä Liikuntamaassa 
ja niitä pääsee vieläpä lähes poik-
keuksetta myös itse kokeilemaan. 
Pyörätuolirugby, maalipallo, pöy-
tätennis, taitoluistelu… lajeja lai-
dasta laitaan.

Talviareena
Talvi on tuloillaan ja lisäksi kulman takana odottavat talven 
2014 Sotshin paralympialaiset, joissa suomalaisurheilijoi-
ta osallistuu maasto- ja ampumahiihtoon, alppihiihtoon ja 
pyörätuolicurlingiin. Liikuntamaassa pääsee mm. kokeile-
maan simulaattorin välityksellä, millaista on kelkka-alppi-
hiihtäjän tasapainoilu pujottelurinteessä.
Liikuntamaan Talviareenan todellinen vetonaula on teko-
jää, jossa voi kokeilla esimerkiksi kelkkajääkiekkoa – Sotshin 
paralympialaji sekin – tai ihan vain rusettiluistelua. Special 
Olympics -taitoluistelijat saapuvat myös Liikuntamaahan 
esittelemään taitojaan. 
Paralympialaisiin valmistautuva pyörätuolicurlingmaajouk-
kue saa lauantaina ohjelma-aseenalla vastaansa Summerin 
juontajat Juliannan ja Joesin sisäcurlingottelussa.

Ohjelma-areenan lajiesittelyt
Liikuntamaan keskellä sijaitsevalla Ohjelma-areenalla esitel-
lään kolmen messupäivän aikana liuta vammaisurheilulaje-
ja, mm. sähköpyörätuolisalibandya, istumalentopalloa, maa-
lipalloa ja pyörätuolirugbya.
Sähköpyörätuolisalibandy on Suomen suurin vaikeavam-
maisten joukkuepalloilulaji, jossa joukkueita löytyy isoim-
mista kaupungeista ympäri Suomea. Istumalentopallo on 
Suomen perinteinen menestyslaji, joka on etenkin Itä-Suo-
messa suosiossa myös vammattomien puolella.
Maalipallo on näkövammaisten vauhdikas joukkuepalloilu-
laji, jossa Suomi on miesten hallitseva paralympiavoittaja ja 
Espoo isännöi kesällä 2014 lajin MM-kilpailuja. Pyörätuoli-
rugby on alkuperäiseltä englanninkieliseltä nimeltään Mur-
derball ja sopii rymistelyyn mieltyneille. 

Info
Liikuntamaassa on myös…

Pöytätennis
Pallotykki tarjoaa itse kullekin riittä-
västi vastusta.

Sokkopingis
Hieman kuin pöytätennis, mutta il-
man verkkoa ja näkökykyä.

Boccia
Supersuosittu petanquen sukulainen 
soveltuu myös vaikeavammaisille.

Sulkapallo
Pelaaminen onnistuu seisten, pyörä-
tuolissa ja jopa lattialla istuen.

Pyörätuolikoripallo
Donkkeja ei ole luvassa, mutta erit-
täin vauhdikasta menoa silti.

Jousiammunta
Kokeile sykkiikö suonissasi Robin Hoo-
din veri.

Keilailu
Yksi suosituimmista vammaisurheilu-
lajeista sopii kaikille kehitysvammai-
sista näkövammaisiin henkilöihin.

Golf
Puttaaminen onnistuu pyörätuolis-
takin. Vammaisgolf kasvattaa suosio-
taan Suomessa.
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Tule, kokeile ja innostu!

www.facebook.com/liikuntamaa 
Liikuntamaa Tampereella 7.–9.11.2013
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www.välineet.fi
www.välineet.fi on merkittävimpien vammaisurheilun ja 
-liikunnan apuvälineitä vuokraavien tahojen yhteinen verk-
kopalvelu. Kun apuvälineen vuokraaminen tulee ajankoh-
taiseksi, on välineet.fi helpoin reitti löytää sopiva väline 
mahdollisimman läheltä.
Välineet.fi-verkkopalvelun toimijoilla on Liikuntamaassa iso 
toimintapiste, jonka merkittävin vetonaula on halliin raken-
nettu pyöräilyrata, jossa voi kokeilla monia erilaisia pyöriä 
käsipyöristä nojapyöriin.
Toimintapisteellä ovat esillä myös välineet.fi:n toimijatahot, 
kuten Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA, Kehi-
tysvammaisten Tukiliiton alainen Malike, Nastolasta käsin 
toimiva alueellinen Pajulahden soveltavan liikunnan osaa-
mis- ja resurssikeskus sekä vesiliikunnan apuvälineitä vuok-
raava Kaikkien Yyteri.

Kuntokuu
Kuntokuu on VAU:n helmi- ja syyskuussa järjestettävä oma-
ehtoiseen liikuntaan kannustava harrasteliikuntakampanja. 
Liikuntamaassa voi tutustua Kuntokuun ideaan ja saada mu-
kaansa Kuntokuu-materiaalit helmikuun Kuntokuuta varten.
Kuntokuuhun osallistumisen perusta on kuntokortti, johon 
merkataan omat liikkumiset kuukauden ajalta. Samalla osal-
listuja pysyy myös paremmin kärryillä siitä, mitä kaikkea sitä 
tulee oikeastaan kunnossa pysymisensä eteen tehtyä. Kun-
tokortteja voi napata matkaan Liikuntamaasta tai rekiste-
röityä paikan päällä Kuntokuu-sivustolla (www.kuntokuu.fi) 
sähköisen kuntokortin käyttäjäksi.
Liikuntamaa on oiva paikka hakea vinkkejä siitä, miten omaa 
liikuntamuotojen kirjoaan voisi kasvattaa esimerkiksi juuri 
Kuntokuuta ajatellen. Hyvä on kuitenkin myös muistaa, että 
esimerkiksi haravointi, lumen luonti ja kävellen tehdyt kaup-
pareissutkin ovat myös aivan käypää hyötyliikuntaa.

Liikuntamaassa huomioidaan toti-
semmasta urheilusta innostunei-
den ohella myös ne messuvieraat, 
jotka ovat kiinnostuneita lähinnä 
mielekkäistä tavoista pitää itsensä 
kunnossa. Aktiivisesta elämänta-
vasta kiinnipitäminen on tärkeää 
itse kullekin, ja Liikuntamaassa on 
tarjolla paljon vinkkejä siihen mi-
ten se onnistuu.

Liikuntamaa-vinkit…
Kuntoilijoille

HUr-kuntosali
Toimintapisteessä voi tutustua help-
pokulkuisiin ja -käyttöisiin Easy Ac-
cess -kuntosalilaitteisiin osaavassa ja 
turvallisessa ohjauksessa.

Talviliikunta
Liikuntamaassa on esillä alkavan tal-
viliikuntakauden oleellisimmat väli-
neet hiihtokelkoista lumikenkiin. 

SoveLi ry
Soveltava Liikunta SoveLi ry on valta-
kunnallinen liikuntajärjestö, joka pyr-
kii edistämään pitkäaikaissairaiden 
ja vammaisten ihmisten mahdolli-
suuksia aktiiviseen elämäntapaan. 
SoveLi esittelee toimintaansa Liikun-
tamaassa. 

Boccia
Boccia on huippusuosittu laji eten-
kin yhdistysten liikuntatoiminnassa. 
Mukaansatempaava ja sovellettavis-
sa oleva peli sopii kaikille toimintaky-
kyyn katsomatta.

Jumppakuminauha
Jumppakuminauha on mitä kätevin 
ja tehokkain liikuntaväline, joka kul-
kee mukana vaikka lompakossa. Myy-
tävänä VAU:n toimintapisteellä.
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Liikuntamaassa on myös…
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Liikuntamaa-vinkit…
Nuorille
Jos messut sanana kuulostaa 
nuoren korviin tympeältä pö-
nötykseltä, niin Liikuntamaa on 
aivan jotain muuta. Kaikkea pää-
see itse kokeilemaan ja hien saa 
pintaan alta aikayksikön.
Liikuntamaasta löytyy myös tie-
toa siitä, mitä tehdä jos laji- tai 
liikuntakärpänen puraisee oikein 
todenteolla.

Temppuja ja kehonhallintaa
Soveltavan telinevoimistelun grand old man Erkki Tervo tuo 
Liikuntamaahan jälleen kerran valloittavan Temppuja ja ke-
honhallintaa -radan. Liikuntamaassa on siis luvassa kiipei-
lyä, hyppimistä ja tasapainoilua jokaiselle oman tasonsa mu-
kaan.
Temppuja ja  kehonhallintaa -rata on kaikille avoin. Elastisim-
mat hurjapäät voivat heitellä voltteja temppuradalla, mutta 
yhtälailla sieltä voivat saada liikunnan nautintoa myös vai-
keavammaiset henkilöt.
Alustat, tangot ja telineet on sovellettu sellaisiksi, että erityis-
liikkujat voivat käyttää niitä. Lisäksi temppuradalla on tarjolla 
apua Liikuntamaan toteuttamiseen osallistuvilta opiskelijoil-
ta.

Sporttiklubi
Jos Liikuntamaassa innostuu toden teolla jostain lajista tai 
ihan vain liikunnan harrastamisesta yleensä, niin heti paikan 
päällä on mahdollista ilmoittautua lasten ja nuorten Sportti-
klubin jäseneksi. Sporttiklubi on vammaisten ja erityistä tu-
kea tarvitsevien lasten ja nuorten väylä VAU:n toiminnan pa-
riin.
Sporttiklubiin liittyminen on maksutonta. Tervetulopaket-
tiin kuuluu Sporttiklubin t-paita. Sporttiklubin jäsenet saavat 
ajankohtaista tietoa liikuntatarjonnasta, lajikokeiluista, ta-
pahtumista ja kisoista sekä Vammaisurheilu & -liikunta -leh-
den maksutta kotiinsa.
Liittyminen Sporttiklubiin on mainio tapa muuntaa Liikunta-
maasta saatu urheiluinnostus uudeksi harrastukseksi.

Info
Liikuntamaassa on myös…
Palloiluareena
Pyörätuolirugbya, sokkopingistä, maa-
lipalloa, pyörätuolikoripalloa… ehtiikö 
niitä kaikkia edes kokeilemaan?

Nuori toimija -koulutus
Jos haluaa ensi kerralla olla mukana 
järjestämässä Liikuntamaata, kan-
nattaa tutustua keväällä alkavaan 
Nuori toimija -koulutukseen.

Special Olympics -toiminta
Kehitysvammaisille suunnattu Spe-
cial Olympics -toiminta voi viedä ur-
heilemaan isoihin kisoihin maailman 
ääriin, ja tietoa siitä löytyy Liikunta-
maasta.

Erilainen koulupäivä
Liikunnallinen ja takuulla tavallises-
ta poikkeava koulupäivä on tarjolla 
koululuokille torstaina 7.11. ja per-
jantaina 8.11. klo 09.00–15.00

Välineet.fi
Liian erikoisen näköisiä pyöräviritel-
miä, jotta ne voisi jättää testaamatta.

Talviareena
Onko se oikeaa jäätä? Kelkkalätkää 
on ainakin päästävä kokeilemaan!
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www.facebook.com/liikuntamaa 
Liikuntamaa Tampereella 7.–9.11.2013
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VAU järjestää Pääseekö mukaan? 
-vammaisurheilun miniseminaa-
rin Liikuntamaan yhteydessä 8. 
marraskuuta 2013 klo 9.00–
12.15 Tampereen Messu- ja Urhei-
lukeskuksessa.
Osallistu koko ohjelmaan tai poi-
mi vain itseäsi kiinnostavat osuu-
det! Seminaari on maksuton, eikä 
siihen tarvitse ilmoittautua etukä-
teen. 
Lisätiedot: 
VAU, koulutuskoordinaattori 
Piia Korpi, puh. 044 767 1368, 
piia.korpi@vammaisurheilu.fi.
 

Pääseekö mukaan? 
-vammaisurheilun mini-
seminaari Tampereella 8.11.

09.00–09.30  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

Erilainen koulupäivä tarjoaa jäl-
leen Tampereen seudun koululaisil-
le mahdollisuuden tulla viettämään 
Liikuntamaahan liikunnallinen ja 
takuulla tavallisesta poikkeava kou-
lupäivä, jonka aikana voi kokeilla 
eri vammaisurheilun lajeja ja sovel-
luksia. Erilainen koulupäivä on kou-
luille tarjolla Liikuntamaassa tors-
taina 7.11. ja perjantaina 8.11. 
klo 9.00–15.00. Merkkaa aika ka-
lenteriin ja ole ajoissa liikkeellä – 
paikkoja on rajoitetusti!
Liikuntamaa on ainutlaatuinen ti-
laisuus päästä kokeilemaan näin 
suurta määrää eri vammaisurhei-
lulajeja. Pelaamaan ja liikkumaan 
pääsee niin pystyssä kuin pyörä-
tuolissa ja niin näkevät kuin näkö-
vammaiset. Tervetulleita ovat vam-
maiset ja vammattomat koululaiset 
– Liikuntamaa sopii kaikille!
Ilmoittautumiset 25.10. mennes-
sä ja lisätiedot: VAU, nuorisotoi-
minnan suunnittelija, Tuomas Tör-
rönen, puh. 050 408 6152,
tuomas.torronen@vammaisurhei-
lu.fi

Käy tutustumassa Liikuntamaahan 
ja fiilistele vuoden 2011 tapah-
tumia Liikuntamaan Facebook-
sivuilla www.facebook.com/lii-
kuntamaa. Tykkää Sinäkin!

Liikuntamaa 
on aarreaitta 
lapsille ja 
nuorille

Ohjelma
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 L I I K U N T A M

A
A

TOrSTAI 7.11.  Juontajana Eija Vilpas
10.00  Avajaiset   
10.30  Helppo liikkua - Apuvälineiden ideakilpailun 
 palkintojen jako   
11.00  Lajiesittelyssä sähköpyörätuolisalibandy, VAU ry   
11.30  Koti kuntoon, kun arki yllättää, Suomen 
 ammattijärjestäjät ry
12.00 Liiku helposti liukkailla, Invalidiliitto ry ja 
 Tampereen Judo
12.30 Elävä apuväline, Opas- ja avustajakoirat
13.00 Opinnäytetyöstipendien jako, VAU ry    
13.30 Ilo ilmaista, naurujooga, Tuula Hyvättinen      
15.00 ”Virkisty jumppahännällä!”, Satakunnan 
 ammattikorkeakoulu      
15.30 Lajiesittelyssä istumalentopallo, VAU ry  

PErJANTAI 8.11.  Juontajana Piia Koriseva
10.00 Pyörätuolitanssia, Pirkanmaan pyörätuolitanssijat ry     
10.30 Ilo ilmaista, naurujooga, Tuula Hyvättinen   
11.00 Lajiesittelyssä maalipallo, VAU ry   
11.30 Tampereen kaupungin vammaisneuvoston 
 esteettömyyspalkinnon jako   
12.00 Liiku helposti liukkailla, Invalidiliitto ry ja 
 Tampereen Judo   

12.30  Koti kuntoon, kun arki yllättää, Suomen 
 ammattijärjestäjät ry   
13.00  Elävä apuväline, Opas- ja avustajakoirat  
14.00 Puhallustikan MM-kilpailut, Kisaisäntänä Juha Mieto     
 15.30  Lajiesittelyssä pyörätuolirugby, VAU ry 

LAUANTAI 9.11.  Juontajina Summerin Julianna ja Joes
10.00  Kohti Sotshin paralympialaisia, Suomen 
 Paralympiakomitea
10.30  Koti kuntoon, kun arki yllättää, Suomen 
 ammattijärjestäjät ry   
11.00  Lajiesittelyssä maalipallo, VAU ry   
11.30  Sisäcurlingottelu: Summerin juontajat vastaan Sotshin  
 paralympialaisten Suomen joukkue   
12.30  Nirep Nirun trio, tuttuja lasten- ja  joululauluja 
 takaperin. Yleisö saa laulaa mukana.
13.00  Elävä apuväline, Opas- ja avustajakoirat   
13.30  The Perhesirkus      
14.00  Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n 
 vapaaehtoisten palkitseminen     
14.30 Pyörätuolitanssia, Pirkanmaan pyörätuolitanssijat ry 

Muutokset mahdollisia. 

Ohjelma-areena

Tule, kokeile ja innostu!

www.facebook.com/liikuntamaa 
Liikuntamaa Tampereella 7.–9.11.2013
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HuipullaTEKSTI: LEENA KUMMU
KUVAT : LEENA KUMMU, ERIN GREENE

Paralympialaisissa triathlonissa kilpaillaan 
sprinttimatkalla, joka koostuu 750 metrin 
uinnista, 20 kilometrin pyöräilystä ja 5 ki-
lometrin juoksusta. Pyöräilyosuus suorite-
taan vammaluokasta riippuen tavallisella 
tai kolmipyöräisellä kilpapyörällä tai käsi-
pyörällä ja juoksuosuus joko juosten tai ke-
laustuolilla kelaten.
Triathlon vaatii lajina kestävyyttä ja kolmen 
eri lajin tekniikat. Se tekee lajista haastavan, 
mutta myös erittäin kiehtovan. 
Suomen Triathlonliitto on erittäin kiinnos-
tunut myös saamaan lajiin uusia harrasta-
jia.
– Triathlon sopii lajina lähes kenelle ta-
hansa. On upeaa, että se on nyt myös 
paralympialaji ja me liitossa annamme 
oman panoksemme, jotta saamme suo-
malaisedustajia paralympialaisiin. Meil-
le on tärkeää olla mukana heti alusta al-
kaen, kertoo Triathlonliiton hallituksen 
jäsen ja vammaistriathlonista vastaava 
Jaakko Haapala.

Leiriltä vauhtia uuteen lajiin
Apuvälinevalmistaja Össur järjesti keväällä 
Suomessa ensimmäistä kertaa triathlon-
leirin, joka oli suunnattu amputoiduille ur-
heilijoille. Leirille osallistui kymmenkunta 
triathlonista kiinnostunutta henkilöä, jois-
ta monet saivat mahdollisuuden kokeilla 
juoksua ensimmäistä kertaa vuosiin. Kurs-
sin opettajana toimi apuvälineteknikko 
ja triathlonisti Jessica Crafoord, joka on 
järjestänyt Ruotsissa vastaavia leirejä sekä 
triathlonkilpailuja.

Triathlon on paralympialaisten 
kiehtova tulokas
Vuoden 2016 kesäpara-
lympialaisissa nähdään 
kaksi uutta lajia: triathlon 
ja melonta. Triathlon on lii-
kunta- ja näkövammaisten 
urheilijoiden laji, jossa ur-
heilijat on luokiteltu kuu-
teen eri luokkaan.

Kahden päivän aikana käytiin läpi jokainen 
laji ja keskusteltiin lajin piirteistä erityises-
ti proteesin kannalta. Suomessa ei ole ko-
vinkaan montaa juoksuproteesia ja siihen 
on suurimpana syynä raha: yksi juoksupro-

teesi maksaa 15 000 – 17 000 euroa. 
Uinnissa pitkään kilpaillut Liisa Lilja on 
kiinnostunut lajinvaihdosta, mutta rahoi-
tus juoksuproteesiin pitäisi saada ensin 
kuntoon.

Keväällä järjestetyn triathlonleirin opettajana toimi apuvälineteknikko ja triathlonisti 
Jessica Crafoord, joka on järjestänyt Ruotsissa vastaavia leirejä sekä triathlonkilpailuja.

Messut ja kongressi
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Suomen Triathlonliitto www.triathlon.fi
Kansainvälinen vammaistriathlonsivus-
to www.triathlon.org/paratriathlon
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: Jaakko 
Haapala, jaakko.haapala@vantaa.fi

Näppäile nettiin

InfoLuokittelu 
vammaistriathlonissa
TRI1 = Pyörätuolin käyttäjät. Luo-
kan 1 urheilijat suorittavat pyöräi-
lyosuuden käsipyörällä ja juoksu-
osuuden kelaustuolilla kelaten.
TRI2 = Urheilijat, joilla on vakava 
alaraajavamma: polven yläpuolinen 
amputaatio. 
TRI3 = Muut, esimerkiksi urheilijat, 
joilla on MS-tauti, lihasdystrofia, CP-
vamma, molemmissa jaloissa am-
putaatio tai useamman raajan hal-
vaus. 
TRI4 = Urheilijat, joilla on yläraaja-
halvaus tai yläraaja-amputaatio. 
TRI5 = Urheilijat, joilla on keskivai-
kea alaraajavamma: polven alapuo-
linen amputaatio. 
TRI6 = Urheilijat, joilla on näkövam-
ma: näöntarkkuus on enintään 6/60 
ja/tai näkökenttä on alle 40 astetta 
näönkorjauksen jälkeen.

– Triathlon kiehtoo minua lajina kovasti. 
Olen ennen kaikkea kestävyysurheilija ja 
koen, että se sopisi minulle hyvin. Toivot-
tavasti löydän rahoituksen proteesille, niin 
voisin oikeasti ajatella lajinvaihtoa ja tehdä 
harjoitteluun tarvittavat muutokset, Lilja 
pohtii.
Oululainen Jussi Lotvonen sai Suomen 
ensimmäisen ”taakse kiinnitettävän” pro-
teesin huhtikuussa ja tarkoituksena on 
treenata kohti Rio de Janeiron paralympia-
laisia.
– Tällä hetkellä treenaan 12–16 tuntia vii-
kossa ja olen saanut hyvän tukijoukon 
ympärilleni. Kuulun Oulun omaan triath-
lonseuraan ja treenaan myös sen porukan 
kanssa. Seuraava päätavoite on Itävallas-
sa järjestettävät EM-kilpailut ensi vuoden 
kesäkuussa. Uinti vaatii eniten tekniikan 
kanssa tekemistä, mutta isona haaveena 
on edustaa Suomea Rion paralympialai-
sissa, kertoo Lotvonen, jonka harrastuksiin 
kuuluu myös proteesijääkiekko.

Kaksi tiukkaa vaihtoa
Triathlonkilpailu alkaa uintiosuudella avo-
vedessä. Vammaistriathlonissa aika käyn-
nistyy siitä, kun urheilijat ovat valmiik-
si vedessä lähtövalmiina. Uinnin jälkeen 
vaihdetaan pyöräilyosuudelle. Pyörä on 
vammaluokasta riippuen käsipyörä, ta-
vallinen kilpapyörä tai näkövammaisten 
urheilijoiden kohdalla tandempyörä. Vii-
meisenä kilpailuosuutena on juoksu, joka 
tarkoittaa luokassa 1 kelaustuolia. Urheili-
jat, joilla on amputaatio, käyttävät erityistä 
juoksuproteesia. Heidän on mahdollista 
käyttää tukenaan myös kyynärsauvoja.
– Kilpailualue on tehty esteettömäksi, jol-
loin esimerkiksi veteen johtaa ramppi. Li-
säksi urheilijoilla on lupa käyttää avustajaa 
siirtymisissä. Triathlon on Ruotsissa kas-
vussa sekä vammaisten että vammattomi-
en puolella ja toivomme saavamme edus-
tajan myös Rion paralympialaisiin, Jessica 
Crafoord kertoo.
Tällä hetkellä maailman kärkinimet vam-
maistriathlonissa tulevat USA:sta, Iso-Bri-
tanniasta, Espanjasta ja seuraavien kesä-
paralympialaisten isäntämaasta Brasiliasta. 
Toivottavasti tulevaisuudessa sinne mah-
tuu muutama nimi myös Pohjoismaista.

Vuoden 2016 kesäparalympialaisissa 
nähdään kaksi uutta lajia: triathlon ja 
melonta.

Triathlon on liikunta- ja näkövammaisten 
urheilijoiden laji, jossa kilpaillaan sprintti-
matkalla, joka koostuu 750 metrin uinnis-
ta, 20 kilometrin pyöräilystä ja 5 kilomet-
rin juoksusta.



 Lyhyesti

Pajulahti Games 
kokoaa kuuden lajin 
urheilijat Nastolaan
VAU järjestää neljättä kertaa kansain-
välisen vammaisurheilun kilpailuta-
pahtuman 17.–19. tammikuuta 2014 
Liikuntakeskus Pajulahdessa, Nastolas-
sa. Kuuden lajin kilpailutapahtumassa 
kilpaillaan maalipallossa, istumalen-
topallossa, judossa, pyörätuolirugbys-
sa, yleisurheilussa ja sokkopingiksessä. 
Tapahtuman yhteydessä järjestetään 
myös päivän mittainen vammaisurhei-
luseminaari.
Lisätiedot: www.pajulahtigames.fi.

Stoke Mandevillesta paralympiatulen 
vakituinen sytytyspaikka
Paralympiatuli sytytetään jatkossa 
Iso-Britannian Stoke Mandevilles-
sa vakituisesti aina ennen paralym-
pialaisia. Ensimmäisen kerran tuli 
sytytetään ennen Sotshin talvipa-
ralympialaisia alkuvuonna 2014.
Paralympiaurheilu sai alkunsa Sto-
ke Mandevillen kuntoutussairaa-
lassa toisen maailmansodan jäl-
keen.  Stoken kisoista muodostui 

perinne, josta myös suomalaiset 
urheilijat ovat hakeneet ideoita. 
Kuvassa Veikko Puputin tyylinäy-
te. Ennen Lontoon 2012 paralym-
pialaisia paralympiatuli sytytettiin 
Stoke Mandevillessa 1974 ja nyt 
Kansainvälinen Paralympiakomi-
tea ja Buckinghamshiren valtuusto 
pääsivät sopimukseen paralympia-
tulen vakituisesta sytytyspaikasta.

Suomi isännöi kansainvälistä luokittelu-
seminaaria 23.–24. marraskuuta 2013 
Helsingissä (Simonkentän Scandic-hotel-
li) klo 10.00–16.00. Seminaari on maksu-
ton.
Seminaarin ensimmäinen päivä on avoin 
kaikille luokittelusta kiinnostuneille ja 

toinen päivä on tarkoitettu eri maiden 
luokittelijoille. Ensimmäisen päivän oh-
jelmassa on katsaus Kansainvälisen Pa-
ralympiakomitean luokittelulinjauksiin 
sekä muutaman lajiesimerkin kautta eri 
luokittelujärjestelmiin. Seminaari antaa 
kokonaiskäsityksen vammaisurheilun 

luokittelusta ja päivittää tiedot tähän päi-
vään.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Suomen 
Paralympiakomitea, kehittämispäällikkö 
Katja Saarinen, puh. 050 379 0959, katja.
saarinen@paralympia.fi. Paikkoja on ra-
joitetusti, joten ilmoittaudu ajoissa.

Luokitteluseminaari Helsingissä 23.–24.11.

Vammaisurheilun nopea kansainväli-
nen kehitys on tuonut viimeisen kym-
menen vuoden aikana haasteita vam-
maisurheilun kansainvälisille järjestöille, 
jotka ovat jääneet junnaamaan paikal-
laan Kansainvälisen Paralympiakomite-
an IPC:n lisätessä näkyvyyttään ja ede-
tessään vammaisurheilun lippulaivana.
Näkövammaisten urheilun kansainvä-
lisen kattojärjestön IBSA:n yleiskokouk-
sessa olleet kokousedustajat olivat yhtä 
mieltä siitä, että nyt on viimeinen hetki 
ryhmiä muutoksiin ja kehittää IBSA dy-
naamiseksi, kansainväliseksi urheilujär-
jestöksi. Halu muutokseen näkyi myös sii-
nä, että hallitus muuttui lähes kokonaan.

Uutena IBSA:n puheenjohtajana aloitta-
va Jannie Hammershoi tunnistaa haas-
teet ja myöntää, että IBSA ei ole aina ol-
lut yhteistyöhaluinen. Aiemmin IBSA:n 
Euroopan alueen puheenjohtajana toi-
minut entinen Tanskan naisten maalipal-
lomaajoukkueen pelaaja lupasi toimia 
puheenjohtajana kuten urheilijanakin, 
itse esimerkkiä näyttäen. Hallituksen va-
rapuheenjohtaja vaihtui myös, kun tehtä-
vään valittiin Joe Walsh USA:sta.

IBSA Maailmankilpailut 
Soulissa 2015
IBSA:n yleiskokouksessa allekirjoitettiin 
sopimus seuraavien IBSA Maailmankil-

pailujen järjestäjän Etelä-Korean kanssa. 
Kilpailujen järjestelytoimikunta esitteli 
ajankohtaisen tilanteen kilpailupaikko-
jen osalta. Kilpailut järjestetään maan 
pääkaupungissa, Soulissa, 8.–18. touko-
kuuta 2015. 
Järjestäjien tavoitteena on saada kilpai-
luihin osallistujia kaikista IBSA:n 115 jä-
senmaasta. Joissakin lajeissa Maailman-
kilpailut ovat viimeinen mahdollisuus 
hankkia maapaikkoja vuoden 2016 Rio 
de Janeiron paralympialaisiin. Maailman-
kilpailujen lajeiksi on valittu maalipallo, 
yleisurheilu, uinti, jalkapallo (B1 ja B2–B3), 
pyöräily (tandem), judo, voimanosto, sok-
kopingis, keilailu ja shakki.

Muutoksen tuulet puhalsivat IBSA:n 
yleiskokouksessa Kööpenhaminassa
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Huipulla TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: TEEMU LAKKASUO

Suomen 17 urheilijan joukkue saavut-
ti 13 mitalia elinsiirron saaneiden World 
Transplant Games -kesämaailmankilpai-
luista Etelä-Afrikan Durbanista. Mauri 
Kuotola oli kahden kullan ja yhden ho-
pean saaliillaan suomalaisten mitaliroh-
mu, mutta lähelle pääsi maailmankilpai-
lujen ensikertalainen Päivi Janhunen, 
joka saavutti hopeaa 100 metriltä ja pi-
tuudesta sekä pronssia kolmen kilomet-
rin käveystä.
– Ilman tällaisia kisamatkoja minulla ei 
olisi koskaan tilaisuutta tavata toisia siir-
rokkaita ympäri maailmaa. Meillä on pal-
jon yhteistä, ja vaikka jokaiselle nousee 
varmasti kilpailuvietti omaa suoritusta 
tehdessä, olemme myös hyviä ystäviä 
ja toistemme tukijoita, tiivisti Janhunen 
elinsiirron saaneiden kilpailujen sano-
man.
Sokkopingiksen MM-kilpailuissa Jaana 
Pesari pilasi isäntämaa Slovenian juhlat 
kaatamalla finaalissa maan ykköspelaa-
jan Jana Fuhrerin. MM-kulta oli helsin-
kiläiselle Pesarille ensimmäinen arvokil-
pailumitali.
– Saavuttamani MM-kulta on suuri pal-
kinto tekemästäni työstä kehittyäkse-
ni pelaajana. Paljon on silti vielä asioita, 
joita täytyy treenata. Haluan kiittää val-
mentaja Kalevi Aittolaa ja koko maa-
joukkueporukkaa saamastani tuesta, Pe-
sari sanoi.
Suomi saavutti MM-kilpailuista kolme 
mitalia: Pesarin kullan lisäksi joukkuekil-
pailun hopeaa ja miesten sarjan pronssia 
Juha Oikaraisen toimesta.
Leo Lähteenmäki saavutti yllättävän 
MM-pronssin liikuntavammaisten S9-
luokan 50 metrin vapaauinnissa MM-kil-
pailuissa Kanadan Montrealissa.
Pyörätuolirugbyn EM-kilpailuissa Suomi 
sijoittui kuudenneksi voitettuaan turna-

Maailmanmestaruuksia ja 
ainutlaatuisia kokemuksia

Arvokilpailukooste

Vammaisurheilun arvokilpailukesään mahtui mm. Jaana 
Pesarin, Leo-Pekka Tähden ja Toni Piispasen maailman-
mestaruudet sekä elinsiirtourheilijoiden pitkä matka Ete-
lä-Afrikkaan.

uksen aikana ensimmäistä kertaa kos-
kaan Iso-Britannian ja Ranskan. Kuudes 
sija nostaa Suomen maailmanrankingsi-
joitusta riittävästi, jotta paikka ensi vuon-
na Tanskassa järjestettäviin MM-kilpailui-
hin aukeaa.
Yleisurheilukesä oli suomalaisittain 
huikea. IPC:n MM-kilpailuista Lyonista 
Suomi saavutti yhdeksän mitalia Leo-
Pekka Tähden (kultaa 100 metriltä ja ho-
peaa 200 metriltä), Toni Piispasen (kul-
taa 100 metriltä ja hopeaa 200 metriltä) 
ja Amanda Kotajan (hopeaa 100 ja 200 
metriltä) johdolla. Marjaana Heikki-
nen oli hopealla keihäässä, Aleksi Kirjo-
nen pronssilla kuulassa ja Henry Manni 
pronssilla 200 metrillä.
Pyörätuoli- ja amputoitujen urheilijoi-
den nuorten maailmankilpailuissa Puer-
to Ricossa etenkin Kotaja ja Manni olivat 
hurjina. Molemmat voittivat luokissaan 
peräti viisi kultamitalia. Matkat olivat 
molemmilla samat: 100 m, 200 m, 400 m, 
800 m ja 1500 m. Kaikkiaan Suomi saa-

vutti kilpailuista 20 mitalia.
Kehitysvammaisten yleisurheilun INAS 
MM-kilpailuissa Prahassa Joni Pajala sai 
hopeaa kiekonheitosta ja Jani Tissari 
pronssia keihäänheitosta.
Down-urheilijoiden IAADS EM-kilpailuis-
ta Roomasta Suomen kaksihenkisellä 
joukkueella oli tuomisinaan seitsemän 
mitalia, joista kolme kultaista. Jani Töy-
rylä voitti Mosaic-luokan keihäänheiton 
uudella ME-tuloksella 27,93 ja oli ykkö-
nen myös 100 metrillä. Joonas Elo voitti 
T21-luokan kuulantyönnön.
Suomi saavutti kaksi mitalia näkövam-
maisten keilailun avoimissa EM-kilpai-
luissa Prahassa. Petri Mäkivirta voitti 
pronssia B1-luokan singlekilpailussa ja 
Mäkivirta, Tuija Näsilä ja Esa Martikai-
nen saivat hopeaa triokilpailusta.
Boccian EM-kilpailuissa Portugalin Gui-
maraesissa tehtiin suomalaishistoriaa, 
kun Suomi pystyi osallistumaan ensim-
mäistä kertaa kouruluokan parikilpailuun 
Jari rummukaisen ja Hilla Lehtimäen 
voimin. Parivaljakko sijoittui 16:nneksi. 
Paras suomalaisijoitus kilpailuissa oli BC1-
luokan Leena Särelän 10. sija.
Vammaisratsastuksen EM-kilpailuissa 
Jaana Kivimäen ratsu Grivis joutui pa-
niikkiin juuri ennen henkilökohtaisen 
mitaliohjelman suoritusta ja Kivimäki 
karsiutui vapaaohjelmasta. Sijoitus oli 
11:s. Paralympiamitalisti Katja Karjalai-
selta EM-kilpailut jäivät kokonaan väliin 
Woikoski Rosie -ratsun loukkaantumisen 
vuoksi.
Kanadassa järjestettyjen vammaispyö-
räilyn MM-kilpailujen parhaaksi suoma-
laissijoitukseksi  jäi Jarmo Ollankedon ja 
pilotti Marko Törmäsen kymmenes sija 
tandem-pyöräilyn tempoajossa.
Niko Salomaa sijoittui 16:nneksi purjeh-
duksen 2.4mR -luokan avoimissa MM-kil-
pailuissa Iso-Britanniassa. Hän oli kilpai-
lun 4:nneksi paras vammaispurjehtija.
Suomeen tuli myös yksi arvokilpailumi-
tali jälkikäteen, kun Janne Piipponen 
nousi toukokuisten voimanoston EM-kil-
pailujen pronssisijalle moldovalaisnosta-
jan dopingkäryn myötä.

Päivi Janhunen.
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Urheilu ottaa tällä hetkellä valtavia 
harppauksia eteenpäin kohti ammat-
timaisempaa tekemistä. Osaavia te-
kijöitä tarvitaan entistä enemmän. 
VAU:n Valmentajakerhon avulla kehi-
tetään valmentajuutta vammaisurhei-
lun piirissä. Oman lajiyhteisön kautta 
pureudutaan erityistarpeisiin, luodaan 
yhteisöllisyyttä valmennusväen kes-
kuudessa ja tuodaan hiljaista tietoa 
laajemmin valmentajiemme käyttöön. 

VAU:n Valmentajakerhon 
jäsenedut
Liittyessäsi VAU:n Valmentajakerhon 
jäseneksi, sinusta tulee myös Suomen 
Valmentajat ry:n täysivaltainen jäsen ja 
pääset nauttimaan VAU:n Valmentaja-
kerhon jäsenetujen lisäksi Suomen Val-
mentajien jäseneduista.

Vuoden 2013 henkilöjäsenyys sisältää 
seuraavat Suomen Valmentajien jäsen-
edut:
- Valmentaja-lehti (5 nroa vuodessa)
- e-Valmentaja (9–11 nroa vuodessa)
- jäsenkirjeet sähköisesti tai postitse (2 
kertaa vuodessa)
- etuasema Suomen Valmentajien omiin 
koulutuksiin valittavien joukossa
- jäsenhintaiset koulutukset, Valmen-
tajapäivät, seminaarit, omat koulutus-
materiaalit sekä VK-Kustannuksen kus-
tantamat kirjat
- vuoden jäsenyyden jälkeen mahdolli-
suus anoa valmentajatukea esim. kou-
lutukseen ulkomailla
- majoitusetu Scandic-hotelleissa Suo-
messa
- urheiluopistoilla valmentajahinnasto
- ST1-asemakohtainen polttoaine-etu
- SportFocus Oy:n EduFocus koulutuk-
sista 15 prosentin alennus
- yksi 12 kuukauden käyttölisenssi PT-

TEKSTI: KRISTIINA DANSKANEN
KUVA: SUOMEN VALMENTAJAT RY

VAU:lle oma valmentajakerho
VAU on perustanut valmentajilleen oman valmentaja-
kerhon, joka toimii Suomen Valmentajat ry:n itsenäise-
nä lajiyhdistyksenä.  Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 
jokainen VAU:n Valmentajakerhon jäsen voi nauttia jä-
senyyden kautta kaikista Suomen Valmentajat ry:n tar-
joamista jäseneduista ja VAU:n Valmentajakerhon omis-
ta jäseneduista. 

Studio-harjoitteiden suunnitteluohjel-
maan
- Coach Collection -asujen käyttöoike-
us (myös VAU:n tunnuksin)
- Trainit-liikuntaportaalin ilmainen val-
mentajalisenssi (normaalihinta 10 eu-
roa/kk)

Tunnustuksia ja 
edunvalvontaa
Suomen Valmentajat jakaa vuosittain 
myös tunnustuksia valitsemalla Vuo-
den Valmentajan. Lisäksi Suomen Val-
mentajille voi kuka tahansa ehdottaa 
kuukauden valmentajaa, joka esitel-
lään lyhyesti jäsenille uutiskirjeessä.
Lisäksi pitkän linjan ansioituneille val-
mentajille voi VAU:n Valmentajakerho 
yhdessä Suomen Valmentajien kanssa 
anoa opetus- ja kulttuuriministeriön 
liikuntakulttuurin ansiomerkkejä.
VAU:n Valmentajakerhon jäsen voi kir-
jautua Suomen Valmentajien jäsen-
huoneeseen, jossa on erilaista valmen-
tajan edunvalvonta- ja sopimusasiaa.
Jos olet jo Suomen Valmentajat ry:n jä-
sen, voit pelkällä ilmoituksella kertoa, 
että haluat olla myös VAU:n Valmen-
tajakerhon jäsen. Jäsenmaksu pysyy 
samana, mutta osa jäsenmaksusta tili-
tetään käytettäväksi VAU:n Valmenta-
jakerhon toimintaan.
Lue lisää: www.suomenvalmentajat.fi/
jasenyys/jaseneksi_liittyminen

Täydennyskoulutus 
ja kansainvälinen 
kouluttautuminen
Suomen Valmentajat ry:n kautta VAU:n 
Valmentajakerhon jäsen voi osallistua 
jäsenhintaisiin Suomen Valmentajat 
ry:n järjestämiin täydennyskoulutuk-
siin.

12.10. Seinäjoki Valmentajaklinikka
15.10. Lohja Nuorten liiketaito 1
12.11. Lohja Nuorten liiketaito 2
29.11. Jyväskylä Valmentajaklinikka  
  Special  
30.11. Tampere Valmentajaklinikka  
  Special  
1.12. Helsinki Valmentajaklinikka  
  Special  
3.12. Lohja Nuorten liiketaito 3

Koulutusten lisäksi järjestetään myös 
muita valmentajatapahtumia. Perintei-
nen tapahtuma on kesän alussa järjes-
tettävä Valmentajagolf. Vuonna 2013 
järjestetään myös Valmentajapäivä 
(6.10.) ja Valmentajafoorumi (7.10.) Ki-
sakallion urheiluopistolla Lohjalla.

Suomen Valmentajat haluaa kannus-
taa jäseniään kouluttautumaan myös 
kansainvälisesti. Vuoden jäsenyyden 
jälkeen valmentaja voi hakea tukea 
kansainväliseen koulutukseen. Matka-
avustus maksetaan jälkikäteen viimeis-
tään 6 kuukautta tapahtumasta lähe-
tettyä raporttia vastaan.
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Sporttiklubi

Todella hedelmällistä yhteistyötä
Näkövammaisen juoksijan oppaaksi ryhtyminen toi 
työttömäksi jääneelle Pasi Päällysaholle lopulta uu-
den työpaikan.

– Tämä on ollut todella opettavainen ko-
kemus minulle. Miika on toiminut opetta-
janani ja ohjeistanut esimerkiksi millaisia 
käskyjen tulee olla, Päällysaho sanoo.
– Pasi sanoi alusta asti, että haluaa pal-
jon palautetta ja olemme pystyneet kes-
kustelemaan avoimesti siitä miten toi-
mitaan, Honkanen toteaa.
Honkanen painottaa, että tärkein omi-
naisuus oppaassa on se, että hän kuun-
telee, miten opastettava haluaa tehdä. 
Jokainen näkövammainen on erilainen, 
joten oppaan lähtökohtana ei voi kos-
kaan olla se, miten hän itse katsoo par-
haimmaksi toimia.
– Hyvä opas ei myöskään ole liian va-
rovainen, sillä se haittaa kehittymistä. 
Juoksijan pitää antaa mennä myös ra-
jojen yli, turhaa jarruttelua pitää välttää, 
Honkanen jatkaa.

Oppaasta avustajaksi
Kesällä vantaalainen Honkanen haki 
opiskelemaan Vierumäen ammattikor-
keakouluun liikunnan- ja vapaa-ajan-

TEKSTI : LAURI JAAKKOLA
KUVAT: MIIKA HONKASEN KOTIALBUMI

Päällysaho jäi keväällä työttömäksi lo-
gistiikka-alan töistään. Se oli iso järky-
tys 25 vuotta alalla työskennelleelle 
helsinkiläiselle. 
Päällysaho tarvitsi jotain täyttämään 
tyhjää aukkoa elämässään, ja juokse-
mista pitkään harrastaneelle miehelle 
oli luonnollista edistää henkistä jaksa-
mistaan juoksukengät jalassa. Päälly-
sahon ystävä toimii opasjuoksijana ja 
kehotti tätä kokeilemaan samaa.
– Laitoin kyselyn Suomen Paralym-
piakomiteaan, eikä kestänyt kuin pari 
viikkoa, kun minuun otettiin yhteyttä, 
Päällysaho kertoo.
Nopea yhteydenotto ei ole yllättävää, 
sillä näkövammaisia juoksijoita löy-
tyy enemmän kuin halukkaita oppai-

ta. Päällysaholle soittanut henkilö oli 
24-vuotias Miika Honkanen, lupaava 
maalipalloilija, joka joutui vaihtamaan 
lajia olkapääongelmien vuoksi.
– Jotenkin oli pakko purkaa energiaa, 
joten juoksin ja hiihdin paljon talven 
aikana. Juokseminen tuntui hauskalta, 
ja päätin ottaa yhteyttä VAU:hun, ja sitä 
kautta löytyi opas, Honkanen muistelee.
Honkasen ja Päällysahon yhytti yhteen 
VAU:n nuorisotoiminnan suunnitteli-
ja Tuomas Törrönen, itsekin entinen 
paralympiatason opashiihtäjä. Kaksik-
ko alkoi lenkkeillä yhdessä keväällä, ja 
vaikka Päällysaholla ei ollut minkään-
laista kokemusta oppaana toimimises-
ta, lähti yhteistyö rullaamaan sujuvasti. 
Avoimuus on kaiken a ja o.

Pasi Päällysaho ja Miika Honkanen harjoittelevat nykyään Vierumäen maisemissa.
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ohjaajaksi ja Päällysaho toimi hänen 
oppaanaan pääsykokeiden cooperin 
testissä. Honkanen sai opiskelupaikan, 
jolloin ajankohtaiseksi tuli paitsi muutto 
uudelle paikkakunnalle myös henkilö-
kohtaisen avustajan pestaaminen.
– Aluksi hän ehdotti varmaan puoli-
leikillään minulle, että voisin hakea 
paikkaa, mutta jälkeenpäin aloin miet-
tiä, että mitä jos hakisinkin. Miika laittoi 
ilmoituksen MOL:n sivuille ja haastatteli 
hakijoita, mutta päätyi valitsemaan mi-

vittäin tekemisissä, joten harjoittelu-
mahdollisuudetkin ovat merkittäväs-
ti lisääntyneet kevään ja kesän parista 
viikkoharjoituksesta. Honkanen on aset-
tanut ensitavoitteikseen 10 000 metrin 
juoksemisen alle 40 minuutin ja osallis-
tumisen talven yleisurheilun SM-hallikil-
pailuissa joko 3 000 tai 5 000 metrille.
– Juokseminen on minulle kuitenkin 
hauskanpitoa. Treenaan tosissaan, mut-
ten liian vakavissaan, Honkanen linjaa. 

nut, Päällysaho kertaa.
Päällysahon aiemmassa konttorirotan 
työssä ei ollut viitteitäkään näkövam-
maisten parissa toimimiseen tai oike-
astaan suuremmin edes ihmisten pa-
rissa työskentelyyn, mutta nyt hänellä 
oli useamman kuukauden kokemus 
harjoittelusta Honkasen kanssa ja kova 
motivaatio oppia lisää. Päällysaho laittoi 
syksyllä Helsingin asuntonsa vuokralle 
ja muutti Vierumäelle Heinolaan.
Nyt Honkanen ja Päällysaho ovat päi-

Sporttiklubi on liikuntaohjelma alle 
20-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on 
jokin liikunta-, näkö- tai kehitysvamma 
tai jotka ovat saaneet elinsiirron. Sport-
tiklubissa kokeillaan liikuntamuotoja, 
apuvälineitä ja lajeja kerhoissa, tapah-
tumissa ja leireillä.
– Sporttiklubitoiminta tarjoaa mata-
lankynnyksen kanavan vammaisurhei-
lun pariin ja aktiivisen viestintäkana-
van kaikille Sporttiklubiin liittyneille, 
kertoo VAU:n nuorisotoiminnan suun-
nittelija Tuomas Törrönen.
Alle 13-vuotiaat sporttiklubilaiset kuu-
luvat vipanoihin ja kyseessä on koko 
perheen toiminta.
– Vipanoilla liikunnan tavoitteena on 
monipuoliseen perusliikuntaan tu-
tustuminen. VAU tarjoaa mm. liikun-
nallisia perhetapahtumia, alueellisia 
liikuntaleirejä ja kohdennettuja lajiko-
keilupäiviä, kertoo Törrönen.
Sporttiklubin nuoret ovat iältään 
13–19-vuotiaita. Usein vammainen 

Sporttiklubi kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan

Info
Liity Sporttiklubiin!
Sporttiklubi on vammaisten ja erityis-
tä tukea tarvitsevien lasten ja nuor-
ten suora väylä VAU:n toimintaan. Sen 
pääkohderyhmä ovat liikunta-, näkö- 
ja kehitysvammaiset sekä elinsiirron 
saaneet lapset ja nuoret. Liittyminen 
on maksutonta.
Valtakunnallisen Sporttiklubin alla toi-
mii paikallisia Sporttiskerhoja, jotka 
ovat paikallisia liikuntakerhoja lapsil-
le ja nuorille, joilla on jokin vamma tai 
muu erityisen tuen tarve. Sporttisker-
hojen taustalta löytyy usein paikalli-
nen vammaisyhdistys, liikuntatoimi 
tai urheiluseura. Sporttiskerhoverkos-
toon voi liittyä, vaikka taustataho ei 
olisikaan VAU:n jäsenyhdistys tai -seu-
ra.
Lue lisää: www.vammaisurheilu.fi -> 
Lapset ja nuoret -> Sporttiklubi.

nuori on paikkakuntansa ainoa erilai-
nen, joten soveltuvaa kerhotarjontaa 
tai lajiryhmää ei välttämättä synny 
edes suurimmille paikkakunnille.
– Säännöllinen, vähintään kerran vii-
kossa toteutuva harrastusryhmä voi 
löytyä myös yleisistä kerhoista tai ur-
heiluseuroista, vinkkaa Törrönen.
VAU tarjoaa Sporttiklubin nuorille la-
jileirejä, joilla on mahdollisuus tu-
tustua eri liikuntamuotoihin ja -lajei-
hin yhdessä muiden samankaltaisen 
vamman tai toimintakyvyn omaavien 
nuorten kanssa.

Lisää kannustusta!
Sporttiklubista lajinsa löytäneille ja jo 
hieman harjoittelun alkuun päässeille 
urheilijanaluille on tarjolla myös mää-
rätietoinen harjoittelumahdollisuus 
Treeni-lajien parissa. Tällä hetkellä la-
jilistalla on viisi Treeni-lajia: pyörätuo-
likoripallo, sähköpyörätuolisalibandy, 
maalipallo, sokkopingis ja boccia. – 
Jokaisen, joka kohtaa vammaisia lap-
sia tai nuoria tulisi entistä enemmän 
kannustaa heitä liikkumaan. Vielä tä-

näkin päivänä lapsia ja nuoria ylisuojel-
laan vammaisuuteen vedoten, vaikka 
maailma on täynnä mahdollisuuksia! 
Liikkumattomuus on vaarallista myös 
vammaisille – ei vain vammattomille, 
kiteyttää Törrönen.
– Jokaisesta liikkujasta ja harrastajas-
ta ei tule huippu-urheilijaa, eikä se ole 
tarkoituskaan. Tärkeintä on, että jokai-
nen löytää mielekkään tavan liikkua tai 
oman harrastuksen tai lajin. Jokaisella 
on mahdollisuus luoda oma polkunsa 
vammaisurheiluun, mutta siihen tarvi-
taan aina myös taustatukea. Siksi jokai-
sen kohdalla omien taustajoukkojen 
aktiivisuus ja kannustaminen ovat aina 
avainasemassa.

TEKSTI: NINA JAKONEN
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TEEMU PARTANEN
laji: pyörätuolikoripallo
syntymäaika: 13.8.1991
asuinpaikka: Elxleben, Saksa
luokitus: 2,5
seura: Oettinger RSB Team Thürin-
gen

Saavutukset:
4 x SM-kulta
Venäjän mestaruus 2010
Saksan Bundesliigan pronssia 2012
Saksan cup pronssia 2012 
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Info

Sporttiklubi TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA
KUVA: EERO LUMME

Jorma Naroma esittelee itsensä 65-vuo-
tiaana boccian pelaajana. Vaikka miehen 
mielestä ikää voisi olla vähemmän, on 
kypsyys yksi menestyksen tekijä. Ilman 
vuosien harjoittelua, kärsivällisyyttä ja ak-
tiivisuutta kymmenet mitalisijoitukset niin 
kansallisissa kuin pohjoismaisissa arvo-
kilpailuissa olisivat jääneet saamatta. Toi-
minta ei lukuisista saavutuksista huolimat-
ta kuitenkaan ole vielä ohi – mies treenaa 
edelleen.
Naromalla on yli 20 vuoden kokemus eri-
laisista tehtävistä aktiiviurheilijoiden toi-
minnassa niin järjestö- kuin pelikentältä. 
Tällä hetkellä Naroma toimii VAU:n nuo-

Iätön treenari
Treenaritoiminta ei katso ikää. Urheilullisuus ja aktiivisuus 
ovat elämäntapoja, jotka elävät haasteista ja halusta luo-
da, jakaa ja kehittyä. Treeni-hankkeen bocciatreenari Jor-
ma Naroma esittäytyy!

rille suunatun Treeni-hankkeen boccian 
treenarina.  Hanke on tarjonnut mahdol-
lisuuden toteuttaa erinäisiä leirejä, väline-
hankintoja ja ennen kaikkea uusien pelaa-
jien rekrytointia. 

Laji, joka vei mennessään
Naroma on aina viihtynyt pallopelien pa-
rissa. Vammautumisensa jälkeen uusi in-
tohimo löytyi keskittymistä, taktista silmää 
ja sosiaalisia taitoja vaativasta boccias-
ta. Mies pääsi maajoukkueeseen vuonna 
2002, jonka jälkeen hän on reissannut 
joukkueen matkassa joka toinen vuosi. Vii-
meksi kilpailtiin Islannissa.

– Boccia on todella haastava laji, Naroma 
toteaa.
– Keskittyminen, koordinaatio, harjoittelu, 
pelisilmä ja tarkkuus, mies luettelee lajin 
vaatimia ja harjaannuttavia kykyjä.
Lajin ja toiminnan tulevaisuuteen katsoes-
sa Naroma näkee tason pysyvän korkeal-
la. Taso on kuitenkin riippuvainen uusien 
pelaajien tahdosta lähteä mukaan viitoit-
tamaan boccian tulevaisuutta. Viimeisten 
vuosien aikana kilpailevien pelaajien mää-
rä on vähentynyt huolestuttavasti ja tilan-
teeseen on suhtauduttu vakavasti.
– Treeni-hankkeen puitteissa olen paina-
nut perinteisiä mainoslehtisiä ja levittänyt 
niitä ympäri Pirkanmaata. Tällä ja muilla 
tempauksilla mukaan saatiin noin neljä 
pelaajaa. Suosion hetkellinen notkahdus 
ei siis perustu lajin menettämään viehä-
tykseen vaan tiedon puutteeseen, kiteyt-
tää treenari.
Toinen syvä huoli selviää Naroman kat-
soessa boccian tulevaisuuteen pohjois-
maisen kilpatoiminnan kannalta. VAU:n 
päätös lopettaa lievästi vammaisten kil-
pailumatkojen tukeminen on aiheuttanut 
huolta, sillä matkakulut ovat siirtyneet täy-
sin pelaajien kustannuksille. Vaikka tilanne 
on vaikea, toivoo Naroma, että haasteel-
le löydettäisiin ratkaisu ja kaikki mukaan 
mielivät saisivat mahdollisuuden haastaa 
toisensa boccian kautta tulevinakin peli-
kausina.

Treenihankkeen treenari
Treenari-hankkeessa on menossa viimei-
nen vuosi. Tuki on mahdollistanut paljon ja 
sen toivomista jatketaan, mutta loppumis-
ta ei pelätä. Boccia kehittyy treenaajiensa 
tahdissa. Jokainen uusi pelaaja tuo uusia 
taitoja ja näkemyksiä kovatasoiseen jouk-
koon. Vieraaseen ryhmään lähteminen ja 
uuden lajin aloittaminen vaatii aina rohke-
utta, mutta tässä lajissa rohkeus palkitaan.
Urheilun tukemisessa ei ole ainoastaan 
kyse lajien tukemisesta, vaan suuremmis-
ta yhteiskunnallisista päätöksistä. Liikunta-
lajien edistäminen on pitkällä tähtäimellä 
paljon edullisempaa kuin urheilemattomi-
en nuorten terveydenhuollosta huolehti-
minen.
– Urheilu on henkinen ja fyysinen rikkaus, 
Naroma summaa.
– Oli vammaton tai ei, urheilu on yksinker-
taisesti tärkeää.

Treeni-hanke
Sporttiklubin Treeni-hanke on tarkoitettu nuorille, jo hieman harjoittelun alkuun 
päässeille urheilijan aluille. Hanke tukee määrätietoista harjoittelemista ja toimin-
taa viidessä eri lajissa. Lajeina ovat: pyörätuolikoripallo, sähköpyörätuolisaliban-
dy, maalipallo, sokkopingis ja boccia. 
Hankkeen tarkoituksena on tuoda uusia urheilijoita vammaisurheiluun ja edis-
tää nuoren urheilijan tasaista kehitystä. Lajin vetäjät, ”treenarit”, ovat oman lajinsa 
osaajia ja heidän avullaan lajit kehittyvät ja nuoret saavat ammattitaitoista opas-
tusta. 
Lisätiedot: VAU, Tuomas Törrönen, puh. 050 408 6152, tuomas.torronen@vam-
maisurheilu.fi

Jorma Naroma (oik.).
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Pohjoismainen kilpailutapahtuma järjes-
tettiin edellisen kerran Suomessa ja silloin 
tapahtuma kantoi vielä nimeä Nordiska 
Barn- och Ungdomspelen (NBU). Joka toi-
nen vuosi järjestettävä kilpailutapahtuma 
on kaikkien Pohjoismaiden yhteinen ja 
se on suunnattu 12–16-vuotiaille nuorille, 
joilla on näkö-, liikunta- tai kehitysvamma. 
Tanskassa kilpailulajeina olivat pöytäten-
nis, uinti, yleisurheilu, maalipallo ja el-
hockey. 65 kilpailijan joukko saapui paikan 
päälle Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tans-
kasta, Islannista ja Färsaarilta.

Toisen haasteet paikattiin 
toisen vahvuuksilla
Suomen joukkue kokoontui harjoituslei-
rille Liikuntakeskus Pajulahteen kuukaut-
ta ennen varsinaista kilpailumatkaa. Jo 
harjoitusleirillä oli selvää, että joukkueen 
ehdoton vahvuus olisi loistava yhteishen-
ki. Huippu-urheilijaksi kasvaminen vaatii 
kovaa työtä urheilija-valmentaja -kaksi-
koilta, mutta se on paljon muutakin kuin 
fysiikka- ja lajitreeniä.

TEKSTI JA KUVA : KATJA SAARINEN

Nuorille kansainvälistä kilpailu-
kokemusta NIFU-tapahtumassa
Pohjoismaiden nuorten NIFU-vammaisurheiluleiri ja 
-kilpailutapahtuma (Nordiska Idrettsleke För Unga) 
järjestettiin heinä-elokuun vaihteessa Tanskan Oksbø-
lissa. Suomen 10 nuoren urheilijan joukkue haki Tans-
kan reissulta kansainvälisiä kokemuksia ja kilpailun 
riemua – ja sitä myös saatiin!

– Oli upeaa seurata, miten joukkueen ur-
heilijat eivät ottaneet vastuuta pelkäs-
tään omasta suoriutumisestaan. Jokainen 
oli koko ajan valmiina auttamaan ja kan-
nustamaan myös toisia. Heikointa lenkkiä 
ei ole joukkueessa, jossa toisen haasteet 
paikataan joukkuekaverin vahvuuksilla, 
kiteyttää Suomen Paralympiakomitean 
kehittämispäällikkö Katja Saarinen.

Laaja-alainen lajitausta 
avain menestykseen
Maalipallon vahva suomalainen osaami-
nen näkyi kilpailutapahtumassa selvästi. 
Nuoret voittivat turnauksen suvereenisti, 
vaikka kaikilla joukkueen pelaajilla on jo-
kin muu päälaji. Suomalaisten päälajeissa 
uinnissa ja yleisurheilussa nähtiin useita 
hyviä tuloksia, jotka kertovat vahvasta po-
tentiaalista.
– Oli hienoa nähdä, että osalla urheilijois-
tamme on juuri sitä vahvaa laaja-alaista 
lajitaustaa, jota on viime aikoina nostet-
tu esille aikuistason menestyksen taus-
talla. Nuorten Paralympiaryhmään valittu 

maastohiihtäjä Inkki Inola osallistui NI-
FU-tapahtumassa maalipalloturnaukseen 
ja teki useita hyviä tuloksia myös yleisur-
heilussa. Kovan ja määrätietoisen harjoit-
telun kautta näistä urheilijoista tullaan 
varmasti vielä kuulemaan tulevaisuudes-
sa, kiittelee Saarinen.
– Pohjoismaiden yhteinen harjoittelu-
leiri ja kilpailutapahtuma on ainutlaa-
tuinen oppimiskokemus nuorille ur-
heilijoille. Vastaavaa nuorille suunnattua 
kansainvälistä kilpailumahdollisuutta ei 
kaikissa lajeissa ole tarjolla. NIFU on mo-
nelle urheilijalle myös ensimmäinen mah-
dollisuus kohdata ikäisiään kilpailukump-
paneita muista maista ja saada kosketus 
siihen, mitä harjoittelu ja kilpaileminen ul-
komailla vaativat.
NIFU-kilpailutapahtumaa halutaan kehit-
tää entistä urheilullisempaan suuntaan, 
jotta se tarjoaa nuorille korkeatasoisen 
kilpailutapahtuman vertaistensa kans-
sa. Aloitteleville urheilijoille tapahtuma 
on loistava mahdollisuus motivoitua har-
joittelemaan järjestelmällisesti kohti ta-
voitetta, jota kahden vuoden päästä 
lähdetään NIFU-kilpailutapahtumaan ta-
voittelemaan.
– On äärimmäisen tärkeää, että nuoret 
pääsevät harjoittelemaan kaikkia näitä 
taitoja ikäistensä kanssa, ennen kuin ol-
laan valmiita nousemaan aikuisten tasolla 
kansainvälisiin kilpailuihin, tiivistää Saari-
nen. 

Suomen joukkue lähti NIFU-kil-
pailutapahtumaan 10 nuoren 
urheilijan voimin: Aleksi Kaides-
oja, Emma Kauppi, Iina Aalto-
nen, Inkki Inola, Jenna Saarinen, 
Milla Leinonen, Minja Survonen, 
Risto Simonen, Tessa Koponen 
ja Toni Järvinen.
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Sporttiklubi KUVA: AINO PEKKARINEN

Junior Games -syyskisat ovat jälleen 
marraskuun lopun piristys

Junior Games -syyskisoissa kilpailulajei-
na ovat yleisurheilun kolmiottelu, sokko-
pingis ja sukkulaviesti. Kilpailut alkavat 
klo 9.00 ja päättyvät klo 16.00 mennessä. 
Kilpailut etenevät non stop -periaatteel-
la, eli suorituksen voi kullakin pisteel-
lä käydä tekemässä milloin tahansa klo 
9.00–14.00 (paitsi avajaisten aikaan). Ai-
noastaan sokkopingiksessä ja sukkula-
viestissä on erillinen aikataulu. Juoksu- ja 
kelausmatkat voi kilpailla joko non-stop 
-erässä tai järjestäjien aikatauluttamas-
sa ns. kilpaerässä avajaisten jälkeen klo 
12.30. Ilmoittautumiset kilpaerään teh-
dään etukäteen ilmoittautumislomak-
keella. Kaikki tulokset huomioidaan 
edelleen luokittain riippumatta siitä 
kummassa erässä (non stop vai kilpaerä) 
juoksun/kelauksen suorittaa.
Sarjat: alle 13-vuotiaat (2001 ja sitä myö-
hemmin syntyneet, liikunta-, näkö- ja 
kehitysvammaiset, elinsiirrokkaat sekä 
avoin luokka), alle 16-vuotiaat (1998–

Jyväskylän Junior Games -syyskisoissa on mukana tuttuun tapaan myös Panda.

Vammaisurheilun Junior Games -syyskisat järjestetään 
Jyväskylässä keskiviikkona 27. marraskuuta 2013. 

2000 syntyneet, liikunta-, näkö- ja kehi-
tysvammaiset, elinsiirrokkaat sekä avoin 
luokka) ja alle 19-vuotiaat (1995–1997 
syntyneet, liikunta-, näkö- ja kehitysvam-
maiset, elinsiirrokkaat sekä avoin luokka).
Alle 13-vuotiaiden sarjoissa palkitaan 
kaikki osallistujat, jotka ovat keränneet 
vähintään kolme lajisuoritusta. Myös alle 
16- ja alle 19-vuotiaiden harrastesarjois-
sa palkitaan kaikki osallistujat, jotka ovat 
keränneet vähintään kolme lajisuoritus-
ta. Alle 16- ja alle 19-vuotiaiden kilpasar-
joissa palkitaan kolme parasta kilpailijaa 
sarjoittain. Kaikille kilpailijoille jaetaan 
Junior Games -diplomi.
Sukkulaviestissä voittajajoukkueelle jae-
taan pokaali. Mikäli sarjaan osallistuu vä-
hintään neljä (4) joukkuetta, palkitaan 
kolme (3) parasta joukkuetta Junior Ga-
mes -mitaleilla osallistujien iästä riippu-
matta. Erikoispalkintona jaetaan Paras 
kannustus -kilpailun kiertopalkinto.
Kilpailupaikalla on mahdollisuus ruokai-

luun Hipposhallin kahviossa. Ruokailun 
hinta on 8,00 euroa/hlö. Kaikki ruokai-
luvaraukset ja arvio ruokailuajasta on 
tehtävä 1.11. mennessä suoraan Hippos-
hallin kahvioon: Mirja Korvenranta, puh. 
(014) 621  517, monnarinlounaskahvila@
luukku.com. Ruokailun voi maksaa kätei-
sellä tai laskulla. Ruokamenu: liha-, kana- 
tai kasvispasta (laktoosittomia). Kaikkiin 
ruokiin sisältyy salaatti, juoma, leipä ja 
jälkiruoka. Hipposhallilta löytyy myös ki-
saravintola, josta voi ostaa pikkupurta-
vaa ja juomista. Ruokailuaika klo 10.30–
15.00.
Ilmoittautumiset 1.11. mennessä osoit-
teesta www.vammaisurheilu.fi/fin/lap-
set_ja_nuoret/junior_games löytyväl-
lä ilmoittautumislomakkeella: VAU, Viivi 
Kuja-Kyyny, Radiokatu 20, 5 krs., 00240 
Helsinki, toimisto@vammaisurheilu.fi.
Lisätiedot: VAU, Tuomas Törrönen, puh. 
050  408 6152, tuomas.torronen@vam-
maisurheilu.fi.
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Junior Games -syyskisat ovat jälleen 
marraskuun lopun piristys

Valtakunnallinen kesäloma sai jälleen 
liikunnallista kipinää, kun lähes 2  000 
lasta otti osaa liikunnan aluejärjestö-
jen liikuntaleireille ympäri Suomea. 
Suurin osa leireistä oli kaikille avoimia, 
soveltavia sporttileirejä, joissa vam-
maiset ja/tai erityistukea tarvitsevat 
lapset oli integroitu vammattomien 
lasten liikuntaryhmiin. VAU:n rooli lei-
reillä koostui välineiden lainaamisesta, 
leiriohjaajien koulutuksesta, koordi-
noinnista ja vammaisurheilupisteiden 
ohjaamisesta osalla leireistä.

Kohti inkluusiota
Lapset pääsivät liikkumaan leireil-
lä monipuolisesti ja soveltaen, jotta 

Liikunnan riemua kesän leireillä
Liikunnan aluejärjestöt levittivät runsaasti liikunnan riemua 
tänäkin kesänä. Erilaiset liikuntaleirit liikuttivat lapsia yhdek-
sällä eri paikkakunnalla Hyvinkäältä Rovaniemelle asti. Vam-
maisurheilu näkyi suurimmalla osalla leireistä. Leiriläisten suo-
sikkilajeiksi nousivatkin mm. pyörätuolipelit, puhallustikka, 
maalipallo ja vatsalautaslalom.

kaikki pystyivät osallistumaan liikun-
tatuokioihin omalla tavallaan. Kaikki 
liikkuu -idea näkyi leirien lajeissa ja 
tunnelmassa.
– Uudet lajit ja välineet kiinnostavat 
lapsia, sillä niissä on uutuuden viehä-
tystä, totesi Etelä-Karjalan Liikunta Ja 
Urheilu ry:n (EKLU) Lasse Heiskanen.
Erilaiset lajit herättivät paljon innos-
tusta, eikä kysymyksiltäkään vältyt-
ty. Keski-Suomen Liikunta ry:n (KesLi) 
leirin leiripäällikkö Henni Takala näki 
lasten uteliaisuuden vahvuudeksi.
– Vamma ei ole este sille, etteikö voisi teh-
dä mitään kivaa. Vammaisurheilun kent-
tään kuuluvien lajien kokeilu on lapsille 
silmiä avaavaa ja samalla kasvattavaa.

Korpilahdella järjestetty KesLi:n leiri 
olikin yksi niistä leireistä, joilla VAU 
oli itse pitämässä liikuntapisteitä, ku-
ten puhallustikkaa, sokkopingistä, 
vatsalautailua ja muita sovellettuja 
pallopelejä.
Kokonaisuudessaan kaikkia kesälei-
rejä voidaan luonnehtia inkluusion 
ihanteeksi, jonka mukaan erityistu-
kea tarvitsevat lapset liikkuvat yh-
dessä vammattomien lasten kanssa. 
Liikunnan aluejärjestöt ovat valta-
kunnallisesti olleet aktiivisesti mu-
kana inkluusion toteuttamisessa 
ja vuosittain se näkyy soveltavien 
sporttileirien osallistujien määrän 
kasvuna. VAU:n yksi tärkein tehtävä 
kesäleirien koordinoinnissa on aut-
taa inkluusion toteutumisessa. Tu-
levaisuuden tavoitteena on, että 
liikunnan aluejärjestöt pystyvät to-
teuttamaan inkluusiota itsenäisesti 
omilla leireillään. Siihen suuntaan ol-
laan jo vahvasti menossa. 

TEKSTI JA KUVA: SINI IMPIÖ
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Lyhyesti

Fortumin ja Suomen Paralym-
piakomitean koulukiertue saa 
jatkoa ensi vuonna, jolloin järjes-
tetään neljäs Fortum Para School 
Day -kiertue. Kiertue toteute-
taan toukokuussa 2014.
Keväällä kiertue kiersi kymme-
nellä koululla ja vastaanotto oli 
jokaisella koululla innostuneen 
positiivinen.
Haku seuraavalle kiertueelle 
päättyy 31.10. Kiertueelle hae-
taan vapaamuotoisella hake-
muksella.
Lisätiedot: www.paraschoolday.fi.

Matti Putila aloittaa uutena Special 
Olympics -perhekoordinaattorina. Pitkään 
perhekoordinaattorin tehtäviä hoitanut 
Kaija Taipale jää taustatukijaksi kangasa-
laiselle Putilalle.
– Kaija puhui alkuvuodesta Etelä-Korean 
Special Olympics Talvimaailmankisoissa, 
että on pikku hiljaa jäämässä sivuun ja 
kysyi jo silloin kiinnostustani ryhtyä hom-
maan. Kevään mittaan ajatus kypsyi, että 
miksipä ei, Putila kertoo.
Vapaaehtoispohjalta toimiva perhekoor-
dinaattori vastaa isojen Special Olympics 
-kisojen perheohjelmasta, eli mahdollis-
taa suomalaisten Special Olympics -urhei-
lijoiden perheenjäsenille tilaisuuden läh-
teä mukaan kisamatkoille.

Putilan kaksi poikaa, Ville-Matias ja Veli-
Matti, ovat Special Olympics -urheilijoita. 
Maastohiihtäjä Veli-Matti ja taitoluisteli-
ja Ville-Matias olivat molemmat mukana 
Etelä-Korean Special Olympics Talvimaail-
mankisoissa. 
Matti Putila on ollut kisareissuilla muka-
na paitsi Etelä-Koreassa myös Boisen Spe-
cial Olympics Talvimaailmankisoissa 2009 
sekä Pietarin Special Olympics -taitoluis-
telukisoissa ja Oslon Special Olympics 
-hiihtokisoissa. Perhekoordinaattorina hä-
nen ensimmäiset isot kisansa ovat vuo-
den 2014 Special Olympics Euroopan ke-
säkisat Belgian Antwerpenissa ja vuoden 
2015 Special Olympics Kesämaailmanki-
sat Los Angelesissa.

Matti Putila on uusi Special Olympics 
-perhekoordinaattori

Haku Fortum Para 
School day 2014 

-kiertueelle on 
käynnissä

Kiinnostaako ohjaajana tai valmentajana 
toimiminen? Tiesitkö, että vammaisurhei-
lussa on myös kansanvälistä nuorten toi-
mintaa? 
Sporttiklubitoiminnan Nuori toimija -kou-
lutus on tarkoitettu noin 13–19-vuotiaille 
liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneille 
nuorille. Nuori toimija (Nuto) voi toimia 
kykyjensä mukaan monissa tehtävissä lii-
kunnan parissa urheiluseurassa, oppilai-
toksessa tai harrastekerhossa. Nuto voi 
olla esimerkiksi apuohjaaja, valmentajan 
apulainen, huoltaja, leiriohjaaja, ryhmän 
vetäjä tai toimitsija kilpailussa tai liikunta-
tapahtumassa. 
Koulutukset järjestetään kahden vuoden 
välein kahdessa jaksossa vuoden aikana ja 
koulutusjaksojen välissä kokeillaan toimi-
mista leiriohjaajana, ryhmän vetäjänä, toi-

mitsijana liikuntatapahtumissa tai muissa 
vastaavissa tehtävissä. Jokaiselle laaditaan 
oma henkilökohtainen oppimissuunnitel-
ma. Nuori toimija -koulutus voidaan myös 
järjestää tilauksesta erityisoppilaitosten 
nuorille. 
Nuto-koulutuksen ensimmäinen lähijakso 
järjestetään 25.–27.4.2014 Liikuntakes-
kus Pajulahdessa, Nastolassa. Toinen lähi-
jakso järjestetään samassa paikassa 12.–
14.9.2014 ja näiden välissä koulutukseen 
valitut tekevät yksilöllisen välitehtävän, 
jossa toimitaan esimerkiksi apuohjaajana 
liikuntaleirillä tai urheiluseuran harjoituk-
sissa.
Jokaisella Nutolla tulee olla tukihenkilö, 
joka toimii henkilökohtaisena tukijana 
koulutuksen aikana. Tukihenkilö voi osal-
listua koulutuksen lähijaksoille ilman kus-

tannuksia. Jos tukihenkilöä ei löydy, autta-
vat kouluttajat tukihenkilön löytämisessä.

Seuraava koulutus 2014
Seuraava Nuori toimija -koulutus jär-
jestetään vuonna 2014. Hinnat: 1. lähi-
jakso, 85 euroa ja 2. lähijakso, 85 euroa. 
Hinnat sisältävät täysihoidon, ohjelman, 
materiaalin ja opetuksen. Matkakus-
tannukset osallistujat maksavat itse. 
Hakemukset 28.2.2014 mennessä VAU:n 
verkkopalvelusta löytyvällä hakulomak-
keella (www.vammaisurheilu.fi -> Lapset 
ja nuoret -> Nuori toimija). Koulutukseen 
valituille ilmoitetaan 15.3.2014 mennessä. 
Lisätiedot: VAU, nuorisotoiminnan suun-
nittelija Tuomas Törrönen, puh. 050 408 
6152, tuomas.torronen@vammaisurhei-
lu.fi

Tule mukaan Nuori toimija -koulutukseen!

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA

Special Olympics -perhetoiminta on aktiivista myös Suomessa. Tule-
va perhekoordinaattori Matti Putila (toinen oik.) oli muiden suoma-
laisperheiden mukana Talvimaailmankisoissa Etelä-Koreassa.
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Kuusela on tyytyväinen, että tuli ai-
kanaan itse lähteneeksi mukaan. Hän 
innostui Nuori toimija -toiminnasta 
(Nuto) jopa siinä määrin, että osallistui 
koulutukseen vielä pari vuotta myö-
hemminkin, vanhemman Nuton roo-
lissa. Koulutuksessa opituille taidoille 
on ollut hänen mukaansa käyttöä niin 
kesätöissä, omien harrastusten parissa 
kuin vapaaehtoistoiminnassakin.

Mikä Nuto?
– Nutot voivat saada työtehtäviä esi-
merkiksi VAU:n tapahtumista tai pääs-
tä ohjaajaksi liikuntakerhoon. Nuo-
ri toimija -koulutus on hyvä meriitti 
myös omassa seurassa, sillä sitä kautta 
voi saada enemmänkin ohjaustehtä-
viä vaikkapa omissa treeneissä tai nuo-
rempien ohjaajana, kiteyttää Kuusela. 
13–19-vuotiaille nuorille suunnattu 
Nuori toimija -koulutus järjestetään 
aina kahden vuoden välein. Haku seu-
raavaan koulutukseen vuodelle 2014 
on nyt käynnissä. Koulutus koostuu 
kahdesta lähijaksosta, ennakkotehtä-
västä ja harjoittelusta.
– Harjoittelu voi olla esimerkiksi ker-
hon vetämistä, omien treenien alku- 
tai loppuverryttelyn vetäminen tai 
mikä tahansa muu liikunnan parissa 
toimiminen, johon liittyy ohjausta, ku-
vailee Kuusela.

Uusia tuttavuuksia, oppia 
ja varmuutta  
Raisa Kuusela hakeutui koulutukseen 
kaverin vinkin perusteella.
– Nuto-koulutus oli mahtava koke-
mus. Parasta olivat uudet kaverit ja tut-

TEKSTI: PIIA KORPI
KUVA: ERKKI HäMäLäINEN

Nuori toimija -koulutuksesta ideoita 
ja pontta omalle aktiivisuudelle
– Nuoret toimijat ovat liikun-
nasta kiinnostuneita, aktii-
visia nuoria, jotka haluavat 
kehittää ohjaamistaitojaan 
sekä saada valmiuksia tapah-
tumien järjestelyyn ja niissä 
työskentelyyn, kuvailee kou-
lutukseen itsekin aikoinaan 
osallistunut raisa Kuusela.

tavuudet, vertaisuus ja kokemusten 
vaihto. Kun kuuli muiden seuratoimin-
nasta, harrastuksista ja tekemisistä, sai 
ideoita ja pontta omalle aktiivisuudel-
leen.
Ohjaamisen, soveltamisen ja esimer-
kiksi esteettömyyden teemat tulivat 
tutuiksi koulutuksen kahdella lähijak-
solla. Luentojen lisäksi ohjelmassa oli 
paljon erilaisia pelejä ja leikkejä sekä 
lajeihin tutustumista, joiden puitteissa 
osallistujat pääsivät itse kokeilemaan 
ohjaajana toimimista myös käytännös-
sä. Koulutuksessa karttuivatkin paitsi 
tiedot ja taidot, myös esiintymisvar-
muus.
– Vaikka vieläkin jännittäisi lähteä jo-
honkin vetämään jumppaa, kerhoa tai 
puhumaan näkövammaisuudesta, on 
ainakin muutama vinkki takataskussa, 
joilla jännityksen saa hälvenemään, to-
teaa Kuusela.

Mukaan toimintaan
Koulutuksen jälkeen Kuusela on ollut 
aktiivisesti mukana erilaisissa tapahtu-
missa, joissa päällimmäisenä mieleen 
ovat jääneet Your Move -suurtapahtu-
ma ja pohjoismainen lasten ja nuor-

ten NBU-leiri. Nuorisotapahtuma Your 
Movessa Kuusela oli mukana yhtenä 
VAU:n Sporttitorin vetäjistä ja NBU-lei-
rillä toimitsijana.
– Leiri oli hyvää treeniä kielitaidolle ja 
kisoissa toimitsijana olo oli todella an-
toisaa.
Vaikka Kuusela kertoo olevansa avoin 
melkeinpä kaikelle työlle, joka vain vä-
hänkin liittyy liikuntaan ja urheiluun, 
eniten häntä kiinnostaa kuitenkin oh-
jaaminen. Ohjaamiskokemusta onkin 
ehtinyt kertyä jo esimerkiksi näkövam-
maisten lasten liikuntakerhossa ja ke-
säleirillä.
– Leirit ovat eniten se minun juttuni, 
sillä leireistä saa aina eniten uusia kon-
takteja ja intensiivistä kokemusta työs-
kentelystä.
Kysyttäessä, millainen nuori sitten so-
pii Nutoksi, ei vastausta tarvitse kauaa 
odotella.
– Liikunnallinen! Olipa se sitten penk-
kiurheilua, kevyttä harrastamista tai 
vakavaa kilpailua. Kunhan liikunta ja 
sen kehittäminen kiinnostaa, olet oi-
kea!
Lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi/
fin/lapset_ja_nuoret/nuori_toimija

Raisa Kuusela (toinen vas.) hakeutui Nuori toimija -koulutukseen kaverin vinkin perusteella.

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

Törrönen
vastaa

LIIKUNTAVINKKI

Sporttiklubi TEKSTI JA KUVA: 
WWW.PERHELIIKUNTA.FI

Juoksevat ja 
hyppivät taiteilijat
Välineet: Piirustusalusta, paperi ja kynä 
joka joukkueelle
Tätä puolitaiteellista viestijuoksua voivat harrastaa kaiken 
ikäiset. Muodostetaan joukkueet, joissa jokaisessa on esimer-
kiksi neljä henkilöä. Joukkueet seisovat omissa jonoissaan 
aloitusviivalla. Jonoa vastapäätä noin 20–30 metrin päässä 
on joukkueen piirustuspaikka.
Jokaisesta jonosta yksi jäsen kerrallaan juoksee piirtämään 
esimerkiksi Aku Ankan kuvaa. Ensimmäinen juoksija piirtää 
pään, toinen hatun, kolmas silmät ja neljäs nokan. Piirustus-
tehtävät voidaan myös jakaa osallistujamäärän, osallistujien 
innokkuuden tai taitojen mukaan.
Kun juoksija on piirtänyt oman osuutensa, hän palaa jonoon 
ja läiskäisee jonon seuraavaa käteen merkiksi siitä, että on 
hänen vuoronsa juosta piirtämään. Jonossa olevat joukkue-
kaverit kannustavat hyppien ja taputtaen. Ensimmäisenä val-
miina oleva joukkue on voittaja. Lopuksi tutustutaan kunkin 
joukkueen piirustuksiin.

Mikä on Special Olympics 
-valmennusryhmä ja kuinka 
siihen pääsee?
Valmennusryhmätoiminta täh-
tää kehitysvammaisten kan-
sainväliseen Special Olympics 
-kilpailutoimintaan. 
Tällä hetkellä VAU:ssa toimii 
Special Olympics -valmennus-
ryhmä 18 lajissa, 60 vapaaeh-
toisen valmentajan vetämänä 
ja kaikkiaan 174 urheilijalle ja 
18 Unified-partnerille. Valmennusryhmälle järjestetään laji-
kohtaisia harjoitusleirejä vähintään kahdesti vuodessa. 
Ryhmään voi päästä kansainvälisestä kilpailutoiminnasta 
kiinnostuneet, yli 12-vuotiaat, aktiivisesti lajia harrastavat 
ja kilpailevat kehitysvammaiset urheilijat sekä Unified-la-
jeissa vammattomat partnerit henkilökohtaisesti kutsut-
tuina. Paras tapa edistää omaa valmennusryhmään pääsy-
ään on harjoitella ja harrastaa säännöllisesti sekä osallistua 
aktiivisesti oman lajinsa kansalliseen kilpailutoimintaan. 
Ryhmässä pysymiseksi ja sinne noustakseen aktiivisuus ja 
innostus lajiin on tärkeää. Valmentajat, urheilijat ja partne-
rit sitoutuvat toimintaan tekemällä valmentaja-, urheilija- 
tai Unified-partnerisopimuksen. Sopimuskausi loppuu la-
jin Special Olympics Maailmankisavuoden loppuun, mutta 
ryhmän kokoonpano tarkistetaan vuosittain. 
Special Olympics Maailmankisoja järjestetään joka neljäs 
vuosi siten, että joka toinen vuosi on vuorossa Talvimaa-
ilmankisat, kuten kuluvana vuonna Etelä-Koreassa ja joka 
toinen vuosi Kesämaailmankisat, jotka järjestetään seuraa-
vaksi Los Angelesissa vuonna 2015. Lisäksi on eri alueiden 
omia Special Olympics -kisoja, kuten vuonna 2014 Belgian 
Antwerpenissa järjestettävät Special Olympics Euroopan 
Kesäkisat. Lajeissa on lisäksi omia kansainvälisiä Special 
Olympics -kisojaan.

Vastausta varten on konsultoitu VAU:n Special Olympics 
-koordinaattori Elina Holopaista.

VAU ja Kisakallion Urheiluopisto järjestä-
vät Special Olympics -karnevaalit 9.–10. 
toukokuuta 2014 Kisakallion Urheilu-
opistolla, Lohjalla. Karnevaalien teema-
na on ”Taitoa ja motoriikkaa”. Tapahtu-
ma on avoin kaikille kehitysvammaisille 
liikkujille.

Ohjelmassa on mm. curlingia, melontaa, 
salibandya ja taitoharjoitteita. Karnevaa-
lit on koko Special Olympics -perheen 
yhteinen tapahtuma, joka sopii niin ma-
talankynnyksen liikkujille kuin lajiosaa-
jille.

Ilmoittautumiset sähköisellä ilmoit-
tautumislomakkeella osoitteessa www.
vammaisurheilu.fi.
Lisätiedot: Kisakallion Urheiluopisto, 
Virpi Palmen, puh. 040 455 2852, virpi.
palmen@kisakallio.fi.

Special Olympics -karnevaalit Kisakalliossa 9.–10.5.2014
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VAU:n työpajakoulutukset 
VAU-työpajat (kuusi erilaista, 3h/työpaja) käsittelevät 
erilaisia vammaisurheilun ja -liikunnan aihepiirejä käytän-
nönläheisesti ja osallistavin toimintatavoin. Työpajoja on 
tarjolla myös liikunnan aluejärjestöjen kautta – ilmoittau-
tumisohjeet aluejärjestöjen nettisivuilta. 
Lisätiedot: VAU, koulutuskoordinaattori Piia Korpi, puh. 
044 767 1368, piia.korpi@vammaisurheilu.fi, www.vam-
maisurheilu.fi. 

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)
29.10. VAU-työpaja 4a: Liikuntaa kaikille: a) Ohjaajana toi-
miminen 
12.11. VAU-työpaja 6: Avoimet ovet – ratkaisuja yhteiseen 
toimintaan
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry (PoPli)
31.10 VAU-työpaja 6: Avoimet ovet – ratkaisuja yhteiseen 
toimintaan
7.11 VAU-työpaja 4a: Liikuntaa kaikille: a) Ohjaajana toi-
miminen
14.11. VAU-työpaja 4b: Liikuntaa kaikille: b) Pelit ja leikit 
tutuiksi
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (ESLU)
29.10. VAU-työpaja 6: Avoimet ovet – ratkaisuja yhteiseen 
toimintaan 
19.11. VAU-työpaja 4a: Liikuntaa kaikille: a) Ohjaajana toi-
miminen
27.11. VAU-työpaja 4b: Liikuntaa kaikille: b) Pelit ja leikit 
tutuiksi
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (HLU)
16.11. VAU-työpajat 4a+b: Liikuntaa kaikille: a) Ohjaajana 
toimiminen ja b) Pelit ja leikit tutuiksi
Pohois-Savon Liikunta ry (PSL)
5.11. VAU-työpaja 4: Liikuntaa kaikille: 

Sporttiskerho-ohjaajien ideapäivä
Sporttiskerho-ohjaajien ideapäivä järjestetään 8. mar-
raskuuta 2013 Tampereella, Liikuntamaan yhteydessä. 
Ideapäivä koostuu kahdesta osuudesta: Pääseekö mu-
kaan? -vammaisurheilun miniseminaarista ja Sporttis-
kerho-ohjaajien täydennyskoulutuksesta. Aamupäivän 
miniseminaari on avoin kaikille, eikä siihen tarvitse ilmoit-
tautua ennakkoon. Miniseminaarissa voi osallistua koko 
ohjelmaan tai tulla kuuntelemaan vain eniten kiinnostavat 
osuudet. Sporttiskerho-ohjaajille suunnattu täydennys-
koulutusosuus alkaa klo 13.00 ja päättyy klo 17.00. 
Ilmoittautumiset 4.10. mennessä ja lisätiedot: VAU, 
koulutuskoordinaattori Piia Korpi, puh. 044 767 1368, 
piia.korpi@vammaisurheilu.fi, www.vammaisurheilu.fi.

Sherborne-kurssit
Sherborne on liikunnan täydennyskoulutusta liikunnan-
ohjaajille, erityisryhmien ohjaajille sekä kasvatusalan am-

VAU-kouluttaa -palstalla tiedotetaan 
tulevista VAU:n järjestämistä koulutuksista.VAU kouluttaa

mattilaisille. Veronica Sherbornen kehittelemä liikuntaohjelma 
eli SDM (Sherborne Developmental Movement) on kokonais-
valtainen harjoitusohjelma, joka tukee monipuolisesti motorii-
kan ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. VAU järjestää SDM-pe-
rus- ja jatkokursseja tilauksesta.
Lisätiedot: SDM-koulutusvastaava Susa Miettunen, puh. 040 
524 3734, susamiettunen@gmail.com.

Peruskurssit
18.–19.10. Lahti, ilmoittautumiset 4.10. mennessä: www.p-hke-
sayo.fi
Jatkokurssit
9.–10.11 Kaarina. Ilmoittautumiset 25.10. mennessä: www.liiku.
fi/koulutus/koulutuskalenteri

Pääseekö mukaan? Vammaisurheilun 
miniseminaari
Pääseekö mukaan? -vammaisurheilun miniseminaari järjeste-
tään 8. marraskuuta 2013 klo 9.00–12.15 Tampereella, Liikun-
tamaan yhteydessä. 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.korpi@vammaisurheilu.fi.

Ohjelma
09.00–09.30 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 liikunta-
kerhon 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
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TEKSTI: KATI KARINHARJU 

VAU:n koordinoimat ja järjestöyhteis-
työssä toteutettavat Lumilauantait sai-
vat tänä vuonna jatkoa Vesilauantai-
tapahtumilla. Perheille suunnattujen 
tapahtumien tavoitteena on innostaa 
koko perhe yhdessä liikunnan pariin.
Menneen kesän ensimmäinen Vesilau-
antai-tapahtuma järjestettiin elokuussa 

Porin Yyterissä. Helteen hellimässä ta-
pahtumassa osallistujat kokeilivat erilai-
sia vesiliikuntamuotoja, kuten purjeh-
dusta ja purjelautailua sekä tämän kesän 
trendilajiksi noussutta SUP-lautailua.
SUP eli Stand Up Paddling on Hawaijilta 
alkunsa saanut surffauksen kantamuo-
to, jossa surflautaa melotaan seisten, 
pitkän melan avulla. Laji sai Vesilauan-

taissa erittäin positiivisen vastaanoton, 
kun mm. Special Olympics Finland -me-
lontajoukkue kävi testaamassa uutta 
lajia. Vesilauantai järjestettiin Porissa ja 
Oulussa. Molemmissa tapahtumissa so-
veltavat vesiliikuntalajit saavuttivat suu-
ren suosion, joten toivottavasti ensi ke-
sänä tapahtuma löytää yhä useammalle 
paikkakunnalle!

Uusia innovaatioita vesi- ja luontoliikuntaan

Ensimmäistä kertaa järjestetty nelipäiväi-
nen symposium starttasi Kaikille avoin 
vesi- ja luontoliikunta -seminaarilla, jossa 
teemoina olivat mm. kaikille avoimet ak-
tiviteetit ja tasavertaiset osallistumisen 
mahdollisuudet, toimintavälineinnovaa-
tiot ja luontoliikunnan esteettömyys.
– Asenne, tahto ja motivaatio. Ne ratkaise-
vat – aina, kertoi omassa puheenvuoros-
saan Anna-Louise Kassulke, joka työs-

TEKSTI JA KUVA: NINA JAKONEN

Kansainvälinen Yyteri Outdoor Symposium tarjosi elokuussa 
uusia ratkaisuja ja innovaatioita vesi- ja luontoliikuntaan. Porin 
Yyterin upeissa maisemissa järjestetty tapahtumaviikonloppu 
kokosi osallistujia myös Suomen rajojen ulkopuolelta.

Lumilauantai sai Vesilauantaista kesäisen jatkajan

kentelee australialaisessa Gold Coastin 
Recreation and Sports -keskuksessa.
– Mitään ei voi pitää itsestään selvyytenä, 
joten verkostojen ja kontaktien luominen 
on tärkeää. Sitä kautta asioita saadaan 
eteenpäin ja vammaisille liikkujille saa-
daan luotua koko ajan lisää osallistumisen 
mahdollisuuksia.
Kaikkien Yyteri on hieno esimerkki siitä, 
mitä saadaan aikaan, kun on asennetta, 

tahtoa ja motivaatiota. Aikoinaan Sataes-
teetön 2009–2011 -hankkeesta lähtenyt 
toiminta on saanut paljon aikaan.
– Tavoitteena on koko ajan kehittää ja lisä-
tä esteettömiä luontoliikunta- ja virkistys-
palveluja Yyterin alueella. Lähtökohtana 
on kaikille avoin toiminta ja laaja-alainen 
tasa-arvo, kertoo hankkeen puuhanainen 
Kati Karinharju.
– Olemme luoneet erilaisten tapahtumi-
en myötä mahdollisuuden tutustua mm. 
purjelautailuun, melontaan, purjehduk-
seen ja golfiin sekä retkeilyyn. Toimin-
nan suunnittelussa ja toteuttamisessa 
avainasemassa ovat olleet mm. alueen 
palveluntuottajat, jotka ovat hienosti oi-
valtaneet, ettei kyse ole mistään sen eri-
laisemmasta tai vaikeammasta asiasta, 
kunhan vain itse uskaltaa tarttua haastee-
seen.
– Seuraava tavoite onkin saada perheet 
uskomaan, että kaikki on mahdollista!, 
naurahtaa Karinharju.
Yyteri Outdoor Symposium tarjosi osal-
listujilleen tutustumista erityisryhmille 
sovellettuun purjehdukseen, melontaan, 
purjelautailuun, ratsastukseen ja retkei-
lyyn. Lajisovellukset toteutettiin yhdessä 
vesi- ja luontoliikunnasta innostuneiden 
erityisliikkujien kanssa.
Jokainen henkilökohtaisesti koettu lajitu-
tustuminen antaa aina jotain uutta.
– Kun itse tietää mistä on kyse, niin on 
paljon helpompaa innostaa muita lajin 
pariin. Tässä työssä ei ole koskaan valmis, 
kertoivat symposiumin osallistujat.
– Aina on myös hyvä muistaa, että kannat-
taako keskittyä ongelmaan tai vammaan 
vai kenties ratkaisuun. Intohimo välittyy 
aina!
Symposiumin järjesti Satakunnan am-
mattikorkeakoulu (SAMK) yhdessä VAU:n 
ja Malikeen kanssa.



FreeWheel.

47

Kuluvana syksynä myös Maskun yksik-
kö saa välinevalikoimaansa nokkapyö-
rän. Jos menekki jatkaa kasvamistaan 
samaa tahtia kuin tähän asti, hankitaan 
mahdollisesti myös Kuopion yksikköön 
nokkapyörä.
Nokkapyörän ideana on, että oikein 
asennettuna se nostaa pyörätuolin 
pienet etupyörät ilmaan ja liikkuminen 
helpottuu. Vaikeassa maastossa, kuten 
hiekalla, nurmikolla ja lumessa liikku-
essa pyörätuolin normaalisti neljä- tai 
viisituumaiset pienet etupyörät uppo-
avat maahan.
Nokkapyörää käytettäessä pyörätuo-

TEKSTI: JUKKA PArVIAINEN
KUVAT: OSKU KUUTAMO JA JUKKA PArVIAINEN

Nokkapyörä on syksyn 
märkien kelien pelastaja
Nokkapyörät kuuluvat Soveltavan liikunnan apuväli-
netoiminta SOLIA:n välinevalikoiman uusimpiin tuot-
teisiin. Tällä hetkellä SOLIA:lta on vuokrattavissa neljä 
nokkapyörää, jotka kaikki sijaitsevat Helsingin yksi-
kössä.

lista on maassa vain isot kuljetuspyö-
rät sekä nokkapyörä, jonka pyörä on 
yleensä n. 10-tuumainen, vähän mal-
lista riippuen. Lisäksi nokkapyörän toi-
mivuutta lisäävät leveät talvipyörät tai 
kelausavut, joita käytettäessä nokka-
pyörästä saa vielä enemmän hyötyä.

Välinevalikoimassa kaksi 
nokkapyörämallia
FreeWheel on enemmän kaupunki-
käyttöön soveltuva nokkapyörämal-
li. Se kiinnitetään pyörätuolin jalka-
lautaan. FreeWheeliä ei voi käyttää 
pyörätuolissa, jossa on irrotettava tai 

kaksiosainen jalkalauta. Painoa Free-
Wheelillä on vain 1,5 kiloa. Se on help-
po ottaa mukaan vaikka ulkomaille, 
koska se vie vähän tilaa kuljetettaessa. 
FreeWheeliä kannattaa kokeilla myös 
sauvojen kanssa.
Stricker Lomo 360 -nokkapyörä toimii 
hyvin vaikeammassakin maastossa lii-
kuttaessa. Sillä voi mennä vaikka poi-
mimaan mustikoita metsään. Stricker 
Lomon etupyörä on isompi ja se pyö-
rii pystyakselinsa ympäri 360 astetta. 
Käännyt minne päin vain, etupyörät 
pysyvät ilmassa.
Painoa Stricker Lomo 360 -nokkapyö-
rällä on 6,3 kiloa. Sen voi kiinnittää 
melkein kaikkiin pyörätuolimalleihin. 
Se kiinnitetään pyörätuolin etuputkiin.

Lisätiedot:
SOLIA, apuvälineneuvoja
Jukka Parviainen, puh. 045 677 0516
jukka.parviainen@vammaisurheilu.fi

Stricker Lomo 360.

Lumilauantai sai Vesilauantaista kesäisen jatkajan
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Liikuntakeskus Pajulahden kahdek-
san hengen ryhmässä oli mukana viisi 
valmista ammattilaista ja kolme liikun-
nanohjaajan urasta haaveilevaa.  Kou-
lutuspäällikkö ei voi olla vertailemat-
ta keskuksia toisiinsa. Hän oli erityisen 
vaikuttunut Beitostölenin kuntoutus-
keskuksen tutkimuksesta ja seurannas-
ta, jota tehdään yhteistyössä Norjan 
liikuntakorkeakoulun kanssa. Tutki-
mustulokset peilataan takaisin parem-
pina käytäntöinä. 
Beitostölenin tutkimus- ja kehitystoi-
minnasta vastaavat Astrid Nyquist ja 
Martin Sæbu painottivat, että vaikka 
fyysinen aktiivisuus on kuntoutusjak-
sojen päämenetelmä, pelkkä liikunta 
ja aktiviteetit eivät riitä.
– Täytyy tietää mitä ja miten tekee, ja 
mitä asiakkaat haluavat. Tutkimus aut-
taa meitä pysymään kärjessä. Se tekee 
meistä houkuttelevia.

Aktiivisia roolimalleja 
tarvitaan 
Retkeileviä, urheilevia, tutkivia, työtä 
tekeviä – siis normaalia elämää eläviä 
roolimalleja tarvitaan, jotta liikunta-
kulttuuri avautuisi kaikkien ulottuvil-
le.  Pajulahdessa käyty Valmentava ja 
kuntouttava koulutus (Valkku) ava-
si 21-vuotiaalle Samuel Taipaleelle 
pääsyn liikuntaneuvojakoulutukseen. 
Omat kokemukset auttavat ymmärtä-
mään kongressissa esiintyneiden vam-
maisten henkilöiden kokemuksia. 
– Oli hienoa, kun uimari Liv Anne ker-
toi ihmisten reaktioista. Aina luullaan, 
ettei niin vaikeavammainen pystyisi te-
kemään mitään ja sitten kyseinen hen-

TEKSTI: AIJA SAARI
KUVA: TIINA PYYKKÖNEN

Näin Pohjoismaissa: 
Erityisliikunnan tutkimus ja 
käytäntö kulkevat käsi kädessä
– Omaan työhön on hyvä hakea välillä perspektiiviä 
tutustumalla siihen miten näitä asioita on tehty muu-
alla. Kun mukana on useampia silmiä, myös uudet asi-
at näyttäytyvät useammasta näkökulmasta, perustelee 
koulutuspäällikkö Marjukka Tiainen pajulahtelaisten 
osallistumista pohjoismaiseen erityisliikunnan kon-
gressiin Norjassa elokuun lopulla. 

kilö kuitenkin ui, laskettelee ja tekee 
työtä, pohti Taipale ihmisten ennakko-
luuloja.
Taipale ja Tiainen innostuivat kuntou-
tuskeskuksen jättipallo-rumpuryhmäs-
tä. Sitä tullaan kokeilemaan taatusti 
myös Pajulahdessa.   
– Ja lumikengät. Miten emme ole tul-
leet ajatelleeksi miten hyvin ne toimi-
vat kesäisellä suolla, Tiainen lupaa. 

Pohjoismainen erityisliikunnan kongressi 
Suomeen 2015
Norjan Beitostölenissä 28.– 31. elokuuta 2013 järjestetyssä erityisliikuntakong-
ressissa kohtasivat liikuntatutkijat, vammaisurheilun toimijat, opettajat ja tera-
peutit kaikista Pohjoismaista. Kongressi järjestetään joka toinen vuosi jossakin 
Pohjoismaassa. Seuraavan kerran pohjoismaiset erityisliikuntaihmiset tapaa-
vat Suomessa vuonna 2015.

Pajulahden ryhmä vieraili mat-
kansa lopuksi Holmenkollenilla.
Marjukka Tiainen eturivissä toinen 
vasemmalta ja Samuel Taipale ta-
karivissä toinen vasemmalta.
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Upplysning till beslutsfattare och belysning i motionslokaler
Hanna-Leena rissanen, tillgänglighet-
sombudsman på Synskadades Central-
förbund (SCF), önskar att det finländska 
samhället ska vakna upp och se tillgängli-
ghet som något mer omfattande och även 
som tillgänglighet i sinnesmiljön. Det mo-
derna tillgänglighetstänkandet i Finland 
ser tillgänglighet och åtkomlighet som en 
mångfasetterad helhet. Tillgänglighet ska 
vara att kunna röra sig, se och höra och att 
lätt uppfatta och förstå rummet.
Inom ramen för VAU:s och Tröskeln rf:s ge-
mensamma projekt ESTE (2009–2011), där 
man fokuserade på tillgängligheten i mo-
tions- och idrottsmiljöer, observerades att 
mest arbete för att uppnå tillgänglig mo-
tionsmiljö finns i faktorer som gäller sinnes-
miljön, det vill säga sådant som gäller syn 
och hörsel.
–I Finlands bygglagstiftning sägs mycket 
exakt vad som avses med en tillgänglig mi-
ljö, men denna miljö gäller i själva verket 
endast rörelsehindrade. Där nämns endast 
att miljön ska vara trygg och säker med 
avseende på synskadade, men det krävs 
exempelvis inte att det ska finnas knappar 
med upphöjda siffror i hissar, det krävs inte 
punktskrift och om belysningen sägs just 
ingenting, konstaterar Rissanen, som även 

verkar i styrgruppen för ESTE projektet.
EU direktiven kan vara en svordom i synner-
het för det finländska lantbruket, men syn- 
och hörselskadade har haft stor nytta av EU 
medlemskapet. I Europa är tillgänglighets-
tänkandet före Finland.
–I EU:s belysningsdirektiv finns belysnings-
rekommendationer, som är mycket no-
ggranna även med avseende på idrotts-
lokaler, det vill säga graden av lux (enheten 
för belysningsstyrkan) i omklädningsrum-
men, i korridorerna, i skolornas gymnastik-
sal o.s.v., säger Rissanen nöjt.
–I Finland är dessa bestämmelser inte fass-
tällda någonstans, men kanske boken Es-
teettömät sisäliikuntatilat, som skrevs på 
basis av ESTE projektet, kunde vara till hjälp 
för arkitekter och planerare av motions-
platser att orientera sig om vad tillgängli-
ghet innebär ur synskadades och ofta även 
hörselskadades perspektiv. Hörselskadade 
personer har fördel av samma saker; god 
belysning och goda kontraster, fortsätter 
Rissanen.
Varför har man i Finland så länge sett till-
gänglighet som något som närmast berör 
personer med rörelsehinder? Rissanen 
kommer på två orsaker; för det första är 
andelen rörelsehindrade personer som är i 

behov av tillgänglighet stor och för det an-
dra är tillgänglighetshistorien för rörelse-
hindrade personers del lång.
–En tillgängligt byggd miljö har på ett star-
kare sätt kommit med senare, och egent-
ligen först nu då det finns apparatur med 
vilken man lätt kan tillverka orienterings-
tavlor och skyltar med upphöjda symboler 
och punktskrift.
Tack vare utvecklade produktionsmetoder 
är det således inte svårt att utöka olika slag 
av orienteringstavlor och exempelvis in-
duktionsslingor som är avsedda för hörse-
lskadade personer. De största problemen 
ligger i beställarnas, planerarnas och byg-
gherrarnas bristfälliga uppgifter.
–En drivande faktor kunde vara att antalet 
äldre personer ökar och hos en stor del av 
dem försvagas synen, säger Rissanen.
Enligt henne är exempelvis simhallarna så-
dana lokaler där man särskilt bör fästa av-
seende på tillgänglighet vad gäller synen 
på grund av att personer som använder 
glasögon inte har dem på i bastun, dus-
chen och bassängen. Trots det är färgkon-
trasterna i bassänglokalerna ofta dåliga, 
belysningen bländande och omklädnings-
hytterna ohjälpligt dunkla.

Finlands Handikappidrott och -motion 
VAU rf är värd för det redan traditionella 
Motionslandet (Liikuntamaa) i Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskus 7–9 november 
2013. I mäss- och idrottscentrets E-hall er-
bjuds omfattande information om hjälp-
medel som används vid handikappidrott 
och handikappmotion. Under tre dagars tid 
kan besökarna bekanta sig med olika gre-
nar, redskap och möjligheter till fritidsmo-
tion på över 30 ställen.
Tillgänglighet är dagens ord och tillgäng-
lighet lyfts starkt fram också i Motionslan-
det. På plats finns utbildade tillgänglighets-
kartläggare som kan ge goda råd och tips 
i fråga om motionslokaler. Som nyhet på 
mässan presenteras också boken Esteettö-
mät sisäliikuntatilat.
VAU:s utbildningspaket har förnyats un-
der året, VAU:s workshoputbildningar har 
fått ny fason och som helt ny utbildning 
kom utbildningen om s.k. Motostationer 
som blev en del av VAU:s utbildningsut-
bud. Utbildningarna ordnas under hela 
året, Motionslandet ger alltså intresserade 
möjligheter att bekanta sig med aktuella 
utbildningar.

Då mässan ordnas är det inte långt till vin-
tern och Motionslandet är en ypperlig plats 
att pröva på olika slag av vintergrenar. På 
konstisen i Motionslandet kan man prö-
va på kälkishockey och skridskoåkning. På 
programarenan presenteras innegrenar, 
med bland annat sittvolleyboll och rullstol-
sinnebandy.
Olika slag av hjälpmedel finns också för 
att upprätthålla den egna hälsan. Webb-
tjänsten www.välineet.fi är en gemensam 
webbtjänst för olika aktörer som hyr ut 
redskap och hjälpmedel för handikappi-
drott och handikappmotion. Webbtjänsten 
har en egen monter på Motionslandet, där 
man har möjlighet att pröva olika cyklar på 
en bana som har byggts i hallen.
I Motionslandet är det framför allt fråga om 
möjligheter att pröva och testa. Det finns 
ett stort utbud av olika motionsformer och 
hjälpmedel och tillämpningar i anslutning 
till dem. Under veckoslutet kan man hitta 
ett helt nytt fritidsintresse som exempelvis 
ridning, rullstolsrugby eller snöskovand-
ring.
Vid Finlands Handikappidrott och -motion 
VAU rf:s monter erbjuds såväl idrottsutöva-

re och motionärer som sakkunniga i bran-
schen omfattande information om motion 
och idrott. Vid VAU:s monter kan besökar-
na också bekanta sig med verksamhet för 
barn och ungdomar (Sporttiklubit), materi-
al som VAU har gett ut, tidskriften Vammai-
surheilu & -liikunta och mycket annat.

Motionslandet är handikappidrottens 
imponerande skyltfönster
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Stiftelsen Ahos-säätiö som sorterar under Finlands 
Röda Kors, delar två gånger per år ut stipendier till in-
struktörer och tränare som är med i VAU:s verksamhet 
för deltagande i utbildningar som gagna handikappi-
drott och handikappmotion. Stipendium kan inte sö-
kas för studier på grundläggande nivå och på andra 
stadiet vid yrkesläroanstalter, för egen träning eller för 
tävlingar. Företräde har sådana instruktörer och träna-
re som har ett funktions- eller rörelsehinder.
Man kan söka om stipendiet två gånger per år. Ansök-
ningstiden går ut sista dagen i februari och oktober. 
Stipendiet söks med en blankett som finns på VAU:s 
webbplats (www.vammaisurheilu.fi>Materiaalit>) och 
fås också på VAU:s byrå. Försenade eller bristfälliga 
ansökningar behandlas inte. Stipendiet kan inte hel-
ler sökas i efterhand. Då ansökningstiden har gått ut 
vidarebefordrar VAU:s utbildningsarbetsgrupp ansök-
ningarna och sina egna utlåtanden till stiftelsen, som 
informerar byrån om beviljade stipendier cirka två må-
nader efter det ansökningstiden har gått ut. I allmän-
het förutsätts att den sökande har en självriskandel på 
cirka 20 procent av det ansökta beloppet.
Närmare uppgifter: VAU, grenchef Aija Saari, 
tfn 040 506 42 08, aija.saari@vammaisurheilu.fi.

En ny bok om tillgängliga lokaler 
för inomhusmotion har kommit ut!
Boken om tillgängliga lokaler för inomhusmotion Eesteettömät sisäliikuntati-
lat visar på möjligheter till idrotts- och kulturupplevelser tillsammans med fa-
milj eller vänner. Motion har en positiv verkan på både hälsan och funktions-
förmågan och därmed också på livskvaliteten.
Den nya boken presenterar olika slag av lösningar med vars hjälp motionslo-
kaler görs lämpliga till så breda användargrupper som möjligt. Boken som är 
rikligt illustrerad ger exempel på hur alla slag av motionsmiljöer kan utveck-
las. Boken koncerterar sig på dimensionering och utrustning av lokaler så att 
de är funktionella och ger också lösningar på tillgängliga tävlingsplatser för 
handiakappidrott och anpassad motion.
Boken som är redigerad av arkitekt Niina Kilpelä, som arbetar på Tröskeln rf, 
är en helt förnyad version av boken Esteettömät liikuntatilat från 1997. Bo-
ken riktar sig till beslutsfattare, planerare, byggnadsentreprenörer, arrangö-
rer och motionsansvariga, men även till alla som är i behov av tillgängliga 
motionsmiljöer.
Esteettömät sisäliikuntatilat
Niina Kilpelä (red.) & Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf 
Undervisnings- och kulturministeriets publikation nr. 106
Rakennustieto Oy 
ISBN 978-952-267-049-6
Pris: 42 euro + leveransavgifter
Beställningar: VAU, toimisto@vammaisurheilu.fi, tfn (09) 4257 98 24, 
www.vammaisurheilu.fi.
Talbok för personer med synskador och läshinder: Celia-biblioteket, 
tfn (09) 2295 22 00, palvelut@celia.fi.

Tillgänglighet är ett sätt att tänka

Niina Kilpelä är arkitekt och sakkunnig i till-
gänglighetsfrågor. Hon kartlägger och un-
dersöker inte endast, utan konsulterar och 
erbjuder också konkreta svar. Hennes kun-
skaper, färdigheter och insikter har på hös-
ten resulterat i en bok, som är en guide om 
en tillgänglig morgondag.
Tillgänglighet innebär en fungerande om-

Ansökan om Ahos 
stipendier pågår
 – var ute i god tid!

givning för alla. Ett hinder behöver inte vara 
oöverkomligt för att vara störande och för-
svåra vanlig verksamhet. En tröskel på två 
centimeter är ett hinder. Avsaknad av en 
skylt eller orienteringstavla är ett hinder. Då-
lig akustik är ett hinder. Hinder är såväl kon-
kreta som abstrakta saker, som gör rummet 
eller lokalen ojämlik.
Under sin karriär har Kilpelä sett att tillgäng-
lighetsfrågor har aktualiserats men inte nått 
någon lösning. Det som mest hindrar att till-
gänglighetsaspekter inte förankras som en 
del av byggnadsplaneringen beror på våra 
attityder. Fördomar, farhågor och missför-
stånd är ständiga utmaningar som utgör 
konkreta trösklar som är svåra att ta sig över.
–Tillgänglighet upplevs på många sätt som 
något svårt, säger Kilpelä om den nuvarande 
atmosfären inom byggnadsbranschen.
–Tillgänglighet är ingen speciallösning. Till-
gänglighet innebär att goda grundläggande 
lösningar och möjligheter erbjuds. Elimine-
ring av hinder börjar med att man ger infor-
mation.
–Informationsbristen visar sig i onyanserad 
granskning av tillgängligheten. Svårigheter 
att höra, se och förstå innebär helt samma 
konkreta begränsningar för en person som 
faktorer som försvårar rörligheten och är lät-
ta gestalta.
En annan utmaning som är aktuell inom till-

gänglighetsdiskussionen är en svartvit be-
handling av frågor. Tillgänglighet klassifice-
ras som specialfall trots att tillgänglighet i 
verkligheten är ett mål som främjar den all-
männa välfärden och alla.
Då Niina Kilpelä begrundar tillgänglighets-
frågornas betydelse i en större helhet lyf-
ter hon som exempel fram motionslokaler 
som för tillfället befinner sig i en gråzon vad 
beträffar tillgänglighetsbestämmelserna. 
Alltför allmängiltiga tillgänglighetsbestäm-
melser ger upphov till situationer där exem-
pelvis tillträde till förrådsutrymmen eller ap-
paratur inte har övervägts eller diskuterats 
med avseende på personalen eller andra 
personer som regelbundet använder dessa. 
Idrott som utövas sporadiskt blir aldrig ett 
bestående fritidsintresse om det redan i sig 
krävs stora ansträngningar att ta sig till mo-
tionslokalen.
För att tillgänglighet ska fås till en fast del av 
planeringsarbetet har Kilpelä aktivt deltagit i 
utarbetningen av de aktuella tillgänglighets-
kartläggningarna. Arbetet resulterade i bo-
ken Esteettömät sisäliikuntatilat, som gavs 
ut på hösten. I boken behandlas tillgänglig-
het ur både perspektivet rörlighet i varda-
gen och idrottsmotion.
–Målet med boken och projektet är att be-
tona tillgänglighetens oavbrutna kedja, på-
pekar Kilpelä.
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Jukka Parviaisen (vas.) edustama Suomen pyörätuoli-
rugbymaajoukkue sijoittui kuudenneksi Belgian Ant-
werpenissa järjestetyissä EM-kilpailuissa ja varmisti 
paikkansa ensi vuoden MM-kilpailuihin Tanskaan.
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VAu:n jäsenyhdistykset ja -seurat voivat 
edistää varainhankintaansa myymällä ur-
heilun unelma-arpojen kerta-arpoja. Syk-
syn/talven arpajaisten myyntiaika alkaa 
15.10.2013 ja päättyy 28.2.2014. Joka 5 
arpa voittaa! Voitot ovat vapaavalintaisia 

alle 500 euron 
voittoluokan si-
sällä.
Voittoarvoa voi 
kerryttää voit-

totilille ja kaikki Rekisteröidyt ”ei-voitto” 
-arvat osallistuvat kultaharkon arvontaan.
Tilausvaihtoehtoja on kaksi: Vaihtoeh-
to 1 (ilman palautusoikeutta) – pienin ti-
lausmäärä 200 kpl, myyntipalkkio 3 eu-
roa/arpa, arvan hinta 6 euroa. Vaihtoehto 
2 (palautusoikeudella) – pienin tilausmää-
rä 500 kpl, myyntipalkkio 2,50 euroa/arpa, 
arvan hinta 6 euroa.
Mikäli yhdistys/seura tilaa unelma-arpo-
ja 30.9. mennessä, saa 5 % arpoja kaupan 

päälle ja 10 % paremman tuoton. Osta-
malla esim. 200 arpaa ilman palautusoike-
utta, saa kaupan päälle 10 arpaa ja tienaa 
660 euroa tai ostamalla 500 arpaa, saa 25 
arpaa kaupan päälle ja tienaa 1 650 euroa.
urheilun unelma-arpa -arpajaisten ylijää-
mä tuloutetaan takaisin lasten ja nuorten 
toimintaan.
Lue lisää: www.unelma-arpa.fi.
Lisätiedot: VAu, eija kangas-Virtanen eija.
kangas-virtanen@vammaisurheilu.fi.

VAU:n uutisia 
Varanhankintakeinona urheilun unelma-arpa

VAU:N LAJIUUTISET

SOkkOPiNGiS
SOKKOPINGIKSEN TUOMARIKURSSI
VAu järjestää sokkopingiksen tuomarikurssin 29.–30. marraskuuta 
2013 kuopion Majakassa (Teletie 6 e). kurssi järjestetään sokkopingis-
cupin 2. osakilpailun yhteydessä.
kouluttajana toimii kansainvälinen tuomari Antti Järvensivu. kurssi on 
maksuton.
Ilmoittautumiset 20.11. mennessä ja lisätiedot: Sirpa Tuovinen, puh. 
050 585 7657, sirpa.tuovinen@gmail.com.

iSTuMALeNTOPALLO
ISTUMALENTOPALLOKAUSI 2013–2014
istumalentopallossa pelataan kaudella 2013–2014 miesten SM-sarjaa, 
naisten SM-sarjaa, ykkössarjaa, veteraanien M50- ja N40-sarjojen SM-
turnaus, beach volleyn SM-sarjaa ja muutamia muita seurojen järjestä-
miä turnauksia. Miesten SM-sarjan ensimmäinen turnaus pelataan 26. 
lokakuuta 2013 Siilinjärven Toivalassa.
Lisätiedot: www.istumalentopallo.info ja www.vammaisurheilu.fi/fin/
tapahtumia.

keLkkAJÄÄkiekkO
AVOIN KELKKAJÄÄKIEKKOLEIRI PAJULAHDESSA 26.–27.10.
kaikille avoin kelkkajääkiekkoleiri järjestetään 26.–27. lokakuuta 2013 
Liikuntakeskus Pajulahdessa, Nastolassa. Paikan päällä on välineitä ja 
varusteita, joten ei tarvitse kuin istua kelkkaan ja antaa palaa. Riippuen 
osallistujamäärästä leiri pyritään järjestämään maksuttomana.
Ilmoittautumiset 16.10. mennessä: Petri Ryhänen, puh. 040 715 8296, 
petri.ryhanen@marketvisio.fi
Lisätiedot: VAu, Petri Räbinä, puh. 050 596 5014, petri.rabina@vam-
maisurheilu.fi.

kORiPALLO
PYÖRÄTUOLIKORIPALLOKAUSI 2013–2014
Pyörätuolikoripallossa pelataan kaudella 2013–2014 SM-sarjaa. Sarjassa 
järjestetään kuusi turnausta ja mitalipelit. ensimmäinen turnaus järjes-
tetään 19.–20. lokakuuta 2013 Helsingissä.
Lisätiedot: www.basket.fi ja www.vammaisurheilu.fi/fin/tapahtumia.

UNIFIED-KORIPALLOKAUSI 2013–2014
unified-koripallosarjaa pelataan kolmatta kertaa. unified-koripallossa 
kehitysvammaiset urheilijat ja vammattomat partnerit pelaavat yhdes-

sä. unified-sarjassa järjestetään kaudella 2013–2014 neljä turnausta, 
joista ensimmäinen Nokialla 26.–27. lokakuuta 2013.
Lisätiedot: www.basket.fi ja www.vammaisurheilu.fi/fin/tapahtu-
mia.

MAALiPALLO
MAALIPALLOKAUSI 2013–2014
Maalipallossa pelataan kaudella 2013–2014 SM-sarjaa ja 1-divisoo-
naa. kauden ensimmäiset ottelut pelattiin 14.–15. syyskuuta 2013 
Nastolassa ja toinen turnaus järjestetään 5. lokakuuta 2013 kouvo-
lassa. kaikkiaan SM- ja 1-divisioonaturnauksia pelataan kauden aika-
na kuusi, joista viimeinen 24. toukokuuta 2014 Tapiolan urheilupuis-
tossa, kesän 2014 MM-kilpailujen näyttämöllä.
Lisätiedot: www.maalipallo.net ja www.vammaisurheilu.fi/fin/ta-
pahtumia.

VAPAAEHTOISEKSI MAALIPALLON MM-KILPAILUIHIN
espoossa 26.6.–6.7.2014 järjestettävien maalipallon MM-kilpailujen 
vapaaehtoishaku on käynnissä. Voit päästä osalliseksi yhden kaikki-
en aikojen suurimman Suomessa järjestetyn vammaisurheilutapah-
tuman järjestämisestä ilmoittautumalla vapaaehtoiseksi MM-kilpai-
lujen virallisten kotisivujen www.goalball2014.fi kautta löytyvällä 
ilmoittautumislomakkeella.

PYÖRÄTuOLiRuGBY
PYÖRÄTUOLIRUGBYKAUSI 2013–2014
Pyörätuolirugbyn SM-sarjassa pelataan kaudella 2013–2014 nel-
jä osaturnausta ja finaaliturnaus. ensimmäinen turnaus järjestetään 
12.–13. lokakuuta 2013 Lahdessa. Pyörätuolirugby on lisäksi ensi 
kertaa mukana kansainvälisen Pajulahti Games -kilpailutapahtuman 
lajiohjelmassa 17.–19. tammikuuta 2014.
Lisätiedot: www.facebook.com/finnishwheelchairrugby ja www.
vammaisurheilu.fi/fin/tapahtumia.

SÄHkÖPYÖRÄTuOLiSALiBANDY
Sähköpyörätuolisalibandyssa pelataan kaudella 2013–2014 SM-sar-
jaa ja Finlandia-sarjaa, joka on toiseksi korkein sarjataso. ensimmäi-
nen SM- ja Finlandia-sarjaturnaus järjestetään 16.–17. marraskuu-
ta 2013 Oulussa.
Lisätiedot: www.salibandy.net ja www.vammaisurheilu.fi/fin/ta-
pahtumia.
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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
(äitiyslomalla 14.10. lähtien)

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,
puh. 045 136 8695, lauri.
jaakkola@vammaisurheilu.fi
- viestinnän suunnittelu
- verkkopalvelun päivitys
- graafinen suunnittelu
- Vammaisurheilu & -liikunta 
-lehden toimittaja

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

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

AMPUMAURHEILU

MAASELKÄ MATCH -ILMA-ASEKILPAILU

Haapajärven Ampumaseura järjestää avoimen alueellisen 
Maaselkä Match -ilma-asekilpailun 1. joulukuuta 2013 klo 
10.00 alkaen Haapajärven Monitoimitalon liikuntasalissa 
(Opintie 2). Sarjat myös näkövammaisille.
Kilpailuohjelma: klo 10.00 erä 1, pistoolisarjat N16–50, Y16–
75 ja P1Y, klo 12.00 kiväärisarjat N16–50, Y16–75 ja R3Y, R5 
Y50–75 ja R11. eräluettelo nähtävänä kilpailuviikolla osoit-
teessa www.haapajarvenampumaseura.fi
Osallistumismaksu: sarjoista riippuen 10, 14 tai 16 euroa.
Ilmoittautumiset 24.11. mennessä ja lisätiedot: erkki Pek-
kala, e.pekkala@hotmail.fi, puh. 0400 560 651

TAPANINPÄIVÄN ILMA-ASEKILPAILU
Haapajärven Ampumaseura ry järjestää Tapaninpäivän avoi-
men ilma-asekilpailun 26. joulukuuta 2013 klo 10.00 alkaen 
Haapajärven monitoimitalolla (Opintie 2).
Sarjat: kaikki SAL:n sarjat, myös näkövammaiset.
Ilmoittautumiset paikan päällä ja lisätiedot: erkki Pekka-
la, e.pekkala@hotmail.fi, puh. 0400 560 651. Saapumisesta il-
moitettava etukäteen sähköpostilla.

BOCCIA

XXXV LASIKAUPUNKI-BOCCIA (JOUKKUE)
Riihimäen Seudun invalidit järjestää 12. lokakuuta 2013 klo 
9.00 XXXV Lasikaupunki-Bocciakilpailut Riihimäen urheiluta-
lolla (Pohjolankatu 6). 
Sarjat: yleinen, luokkien 1–3 hyvityspisteet käytössä. kilpai-
lut järjestetään vähintään kuuden joukkueen lohkoissa. 
Osallistumismaksu: 18 euroa/joukkue ja se maksetaan ti-
lille: Fi84 5396 0220 1324 51 (viiteteksti; LasikaupunkiBoccia 
2013). 
Ilmoittautumiset 7.10. mennessä: www.rinva.fi tai urheilu@
rinva.fi tai Risto Järvenpää, puh. 050 541 6812. Osanoton var-
mistus paikan päällä klo 8.15.  
Pelipaikalla mahdollisuus ruokailuun. ilmoita ruokailijoiden 
määrä ilmoittautumisen yhteydessä kohdassa ”Muuta palau-
tetta”. 
Lisätiedot: Raimo Peltonen, puh. 050 589 9540 tai Risto Jär-
venpää, puh. 040 541 6812

XVI VILPPULA-BOCCIA (PARI)
Mäntän Seudun invalidit ry järjestää kaikille avoimen XVi 
Vilppula-Boccia -parikilpailun 14. joulukuuta 2013 klo 9.00 
alkaen Vilppulan urheilutalolla (Hopunmäentie 15). Osanot-
tovarmistus 8.30 alkaen.
Kilpailusarjat: Naiset, yleinen ja luokat 1–3. Luokkien 1–3 
sarjassa pelaajien ei tarvitse kuulua samaan yhdistykseen. 
Hyvityspisteet käytössä.
Osallistumismaksu: 14 euroa/pari, maksetaan yhdistyksen 
tilille Fi67 5521 0740 0128 76.
Ilmoittautumiset 10.12. mennessä ja lisätiedot: Pertti Gus-
tafsson, Hallituskatu 13 A 6, 35800 Mänttä, puh. 050 919 
2209 tai onerva.uuttera@nic.fi.
Omat pallot mukaan.
 

BOCCIAN SISÄKENTTIEN SM-KILPAILUT (PARI, 
JOUKKUE)
Joukkueiden ja parien boccian sisäkenttien SM-kilpailut jär-
jestetään 7.–9. helmikuuta 2014 Nastolassa, Liikuntakeskus 
Pajulahdessa (Pajulahdentie 167).
kilpailut alkavat joukkueiden alkukilpailulla pe 7.2. klo 14.00. 
Joukkueiden finaalit la 8.2. klo 9.00 alkaen. Parien alkukilpai-
lut la 8.2. klo 15.00 alkaen. Parikilpailut jatkuvat su 9.2. klo 
9.00, jolloin pelataan myös parien finaalit. Osanoton varmis-
tus tuntia ennen kilpailun alkua.
Sarjat: Luokat 1–3, naiset, yleinen. Luokkaan 1–3 luokiteltu-
jen ei tarvitse kuulua samaan yhdistykseen. Hyvityspisteet 
käytössä.
Osallistumismaksu: 21 euroa/joukkue ja 18 euroa/pari, 
maksetaan bocciajaoston tilille Fi 34 5700 8120 1701 59.
Ilmoittautumiset 20.1. mennessä: Virve Jämsä, Reunakatu 
1 e 39, 76100 Pieksämäki tai virve.jamsa@gmail.com. ilmoi-
ta hyvityspisteesi ilmoittautumisen yhteydessä ja mihin luok-
kaan kuulut pisteiden merkitsemistä varten.
Lisätiedot luokittelusta: Marko Yli-kleemola, markoyk@
gmail.com, puh. 045 126 5974.

KEILAILU

KEILACUP 2013–2014, 2. OSAKILPAILU
keilacupin kauden 2013–2014 toinen osakilpailu järjestetään 
19. lokakuuta 2013 klo 10.00 alkaen Vaasassa (Ruutikella-
rintie 2). 
kilpailussa noudatetaan kauden 2013–2014 sääntöjä. 
Kilpailuluokat: A, B, c, D, e, ja F. e-luokka: näkövammaiset 
ka. alle 100 ja F-luokka: uudet heittäjät. kilpailussa keilataan 
kuusi sarjaa. Jokaisen luokan kolme parasta palkitaan. 
Osallistumismaksu: 25 euroa/keilaaja ja se maksetaan yh-
distyksittäin Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n tilille: Fi39 
800 019 00 652 885.  
Ilmoittautumiset 5.10 mennessä: Ritva Peltokangas, ritva.
peltokangas@multi.fi tai ritva.peltokangas@pp.nkl.fi. ilmoit-
tautuessa ilmoitettava keilaajan nimi ja kilpailuluokka sekä 
yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.  
Lisätiedot: Ritva Peltokangas, puh. 0500 159 339 ritva.pelto-
kangas@multi.fi, ritva.peltokangas@pp.nkl.fi tai Maarit kaari, 
puh. 0400 543 430.

KEILACUP 2013–2014, 3. OSAKILPAILU
keilacupin kauden 2013–2014 kolmas osakilpailu järjeste-
tään 17. marraskuuta 2013 klo 10.00 alkaen Jyväskylän kei-
lahallissa (Pupuhuhdantie 4). 
kilpailussa noudatetaan kauden 2013–2014 sääntöjä. Henki-
lökohtaiset kilpailuluokat A, B, c, D, e ja F. 
Osallistumismaksu: 25 euroa/keilaaja, maksetaan 3.11. 
mennessä keski-Suomen Näkövammaiset ry:n tilille 
Fi8582163710000321. 
Ilmoittautumiset 3.11. mennessä ja lisätiedot: Mauno Sir-
viö, sirvio.mauno@kolumbus.fi tai mauno.sirvio@onerva.fi, 
puh. 0400 544 178. ilmoituksesta tulee selvitä keilailijan luok-
ka ja yhteyshenkilön nimi yhteystietoineen. 
keilahallille järjestetään tarvittaessa ruokailumahdollisuus. 
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset ruokaili-
jat.
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KEILACUP 2013–2014, 4. OSAKILPAILU
keilacupin kauden 2013–2014 neljäs osakilpailu järjestetään 
14. joulukuuta 2013 klo 10.00 alkaen Järvenpään keilahal-
lissa (Vanha Yhdystie 11). Tarvittaessa perjantaina 13.12. hei-
tetään yksi kilpailuerä klo 14.00 alkaen. kilpailussa noudate-
taan kauden 2013–2014 sääntöjä.
Kilpailuluokat: A, B, c, D, e ja F. e- luokka näkövammaiset 
k.a. alle 100 ja F luokka uudet heittäjät.
Osallistumismaksu: 25 euroa/kilpailija, maksetaan yhdistyk-
sittäin 29.11. mennessä tilille: Helsingin ja uudenmaan Näkö-
vammaiset ry Fi 3310243000022180
Ilmoittautumiset kirjallisesti 29.11. mennessä ja lisätiedot: 
esa Martikainen, esamarti@kolumbus.fi, puh. 040 700 1444. 
ilmoittautumiset suoritettava yhdistyksittäin, josta on selvit-
tävä osanottajan nimi, kilpailuluokka ja yhteyshenkilö yhte-
ystietoineen. Jälki-ilmoittaumiset eivät ole mahdollisia.
keilahallilla on ruokailumahdollisuus. Ruokailijoiden nimet 
on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä.

RATSASTUS

VAMMAISRATSASTUKSEN UNIFIED-JOUKKUE-
MESTARUUSKILPAILUT
Ratsastusseura Varsa järjestää vammaisratsastuksen unified-
joukkuemestaruuskilpailut 3. marraskuuta 2013 klo 10.00 
alkaen Huittisten Ratsastuskeskuksessa. kilpailukanslia auke-
aa klo 9.00 ja sulkeutuu tunti kilpailujen päättymisen jälkeen.
Ratsastajilla tulee olla oma tapaturmavakuutus. Jos ratsastaja 
tarvitsee avustusta, tulee hänen tuoda avustaja mukanaan.
Luokat: Luokka I: Ratsastajamerkin koulukoe (avustajan 
kanssa tai ilman (ei joukkuemestaruusluokka)), Luokka II: 
Special Olympics käynti i (lainahevosella), Luokka III: Special 
Olympics käynti ii (lainahevosella), Luokka IV: Special Olym-
pics käynti-raviohjelma i (lainahevosella), Luokka V: Special 
Olympics käynti-raviohjelma ii (lainahevosella), Luokka VI: 
Special Olympics käynti-ravi-laukka i (lainahevosella), Luok-
ka VII: Special Olympics käynti-ravi-laukka ii (lainahevosel-
la), Luokka VIII: Vapaavalintainen kouluohjelma luokituksen 
mukaan (omalla hevosella, prosentit ratkaisevat sijoituksen), 
Luokka IX: k.N. Special (lainahevosella, avoin unified-jouk-
kuemestaruuskilpailuissa kilpaileville, ei kehitysvammaisille 
ratsastajille)
kaikki kouluohjelmat saa järjestäjältä ja SRL:n kotisivuilta: 
www.ratsastus.fi.
Unified-joukkuemestaruussäännöt: Joukkueessa neljä rat-

Kilpailujen tulokset 
löytyvät VAU:n 
verkkopalvelusta lajeittain
(www.vammaisurheilu.fi).  

Tulokset ovat myös tilattavissa
kilpailujärjestäjältä tai VAU:n
toimistolta.

sastajaa, joista kaksi kehitysvammaisia. kehitysvammaisil-
la ohjelmana vapaavalintaisesti max. 2 Special Olympics 
-luokista lainahevosella. Muilla joukkueen jäsenillä luokkana 
luokka iX: k.N. Special lainahevosella. Voittaja on se joukkue, 
jonka yhteenlaskettu sijalukupistemäärä on pienin. Mikä-
li joukkueilla on sama pistemäärä, sijoitus ratkeaa siten, että 
k.N. Specialissa suurimman yhteispistemäärän saanut sijoit-
tuu paremmin.
Osallistumismaksu: lähtömaksu 10 euroa/luokka, hevos-
vuokra 10 euroa/luokka. kaikki maksut maksetaan kilpailu-
kansliaan.
Ilmoittautumiset 25.10. mennessä: Huittisten Ratsastus-
keskus, puh. (02) 567 797 (arkisin klo 8.30–16.00) tai toimis-
to@rekikoski.fi.
Lisätiedot: krista Rekikoski, puh. 050 530 7660.
Majoitus: Huittisten Ratsastuskeskus, puh. (02) 567 797.
kilpailupaikalla on puffetti ja maksullinen ruokailumahdol-
lisuus.
kilpailuja varten järjestetään valmennusleiri 1.–2. marras-
kuuta 2013 Huittisten Ratsastuskeskuksessa. ilmoittautumi-
set: puh (02) 567 797.

SOKKOPINGIS

SOKKOPINGISCUPIN 2. OSAKILPAILU
Sokkopingiscupin kauden 2013–2014 toinen osakilpailu jär-
jestetään 30. marraskuuta 2013 kuopion Majakassa (Tele-
tie 6 e).
Luokat: A (kilpasarja) ja B (aloittelijat ja harrastajat).
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja, maksetaan paikan 
päällä käteisellä.
Ilmoittautumiset 14.11. mennessä ja lisätiedot: Sirpa Tuo-
vinen, puh. 050 585 7657, sirpa.tuovinen@gmail.com.

TAITOLUISTELU

SANTA CLAUS -TAITOLUISTELUKILPAILU
 Varala-Tiimi järjestää taitoluistelun kansainvälisen Special 
Olympics -kilpailun Santa claus -taitoluistelukilpailun yhtey-
dessä 22. marraskuuta 2013 Tampereella, Tesoman jäähal-
lilla (Tuomarinkatu 7).
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: www.varalatiimi.fi/kilpailut
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Yli 160.000 voittoa - Voittoarvo yli 2,3 milj.€

Selkeä voittomahdollisuus 
Joka 5 arpa voittaa

Vapaavalintaisuus 
Kaikissa tavaravoittoluokissa

  
Voittotilillä

 voi säästää ja lunastaa isompia voittoja myöhemmin

Lisäarvonta 
 Kaikki rekisteröidyt voitottomat

 arvat ovat mukana 
20.000€ arvoisen kultaharkon arvonnassa

Urheilun Unelma-Arpa on Valo Ry:n ja 16 urheilujärjestön yhteinen Suomen suurin 
tilaus- ja kerta-arpajainen. Yhtenä omistajana ja edunsaajana on myös Suomen Vammaisurheiluliitto.

 Arpajaisten ylijäämä menee seurojen lasten ja nuorten liikuntaan.

RAAPUTA UNELMISTASI 
TOTTA  

UNELMA-ARVOILLA!

                    Katso lisää osoitteesta:

www.unelma-arpa.fi

Arvan hinta 6 € !Ostamalla arvan tuet suoraan 
Vammaisurheiluliiton toimintaa!

VAU_mainos.indd   1 16.8.2013   15:42:24
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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
Ristimäenkatu 18
50100 MikkeLi
marko.suhonen@
msiry.com
puh. 0400 543 679

Allan Pynnönen
Taitoniekantie 13 A 12
40740 JYVÄSkYLÄ
allanpynnonen@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 loka-joulukuu
E = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat

Lokakuu
5.10. Maalipallon SM- ja 1-divisioona-
turnaus (N) Nastola 
5.10. Sokkopingiscup 2013-2014, 1. 
osakilpailu (N) Helsinki
11.–13.10. Sähköpyörätuolisalibandyn 
ParaGames Breda 2013 -kilpailu (L) Breda, 
Hollanti
11.–13.10. Vammaissulkapallon SULKIS-
CUP 2013–2014, 1. osakilpailu (L) Lohja
12.10. XXXV Lasikaupunki-Boccia (joukkue) 
(L) Riihimäki
12.–13.10. Kehitysvammaisten 
kouluratsastuskilpailut (k) Virolahti
12.–13.10 Pyörätulirugbyn SM-sarjan 
avausturnaus (L) Lahti
12.–13.10. Sokkopingiksen ParaGames 
Breda 2013 -kilpailu (N) Breda, Hollanti
13.–20.10. Jousiammunan yleisen sarjan 
junioreiden MM-kilpailut (L) Wuxi, kiina
14.–16.10. EKL:n boccian sisäratojen SM-
kilpailut (pari) (L) Virrat
18.–19.10. Sherborne-peruskurssi, Lahti
19.10. Keilacup 2013–2014, 2. osakilpailu 
(e, k, L, N) Vaasa
19.–20.10. Pyörätuolikoripallon SM-
sarjaturnaus (L) Helsinki
22.10. Vaasa-Boccia (joukkue) (L) Vaasa
26.10. Istumalentopallon miesten SM-
sarjaturnaus (L) Siilinjärvi
26.–27.10. Unified-koripallon sarjaturnaus 
(k) Nokia
26.–27.10. Kaikille avoin 
kelkkajääkiekkoleiri (L) Nastola
31.10.–3.11. Sokkopingiksen European 
Top Twelve -kutsuturnaus (N) Milano, italia

Marraskuu
1.–3.11. Kelkkajääkiekon Stockholm Open 
-turnaus (L) Tukholma, Ruotsi

1.–7.11. Vammaisjousiammunnan MM-
kilpailut (L) Bangkok, Thaimaa
1.–11.11. Maalipallon EM-kilpailut (N) 
konya, Turkki
2.11. Istumalentopallon 
ykkössarjaturnaus (L) Nastola
2.–3.11. Pyörätuolirugbyn SM-
sarjaturnaus (L) espoo
2.–3.11. Sovelletun judon ohjaajakoulutus, 
Porvoo
3.11. Ratsastuksen Unified-
joukkuemestaruuskilpailut (k) Huittinen
3.–7.11. Voimanoston Malaysia Open 
-kilpailu (L) kuala Lumpur, Malesia
7.–9.11. Golfin Nations Cup (L) Alicante, 
espanja
7.–9.11. Liikuntamaa-messutapahtuma, 
Tampere
8.11. Sporttiskerho-ohjaajien ideapäivä, 
Tampere
8.11. Pääseekö mukaan? 
-vammaisurheilun miniseminaari, 
Tampere
9.11. Boccian Moilas-turnaus (joukkue) (L) 
Pieksämäki
9.11. Istumalentopallon miesten SM-
sarjaturnaus (L) Jämsä
9.–10.11. Sherborne-jatkokurssi, kaarina
16.11. Kyrönmaa-Boccia (pari, joukkue) (L) 
isokyrö
16.11. Pyörätuolikoripallon SM-
sarjaturnaus (L) Turku
16.–17.11. Sähköpyörätuolisalibandyn SM- 
ja Finlandia-sarjaturnaus (L) Oulu
17.11. Keilacup 2013–2014, 3. osakilpailu 
(e, k, L, N) Jyväskylä
22.11. Kurikka-Boccia (pari, joukkue) (L) 
kurikka
22.11. Santa Claus -taitoluistelukilpailu (k) 
Tampere
23.11. Istumalentopallon 
ykkössarjaturnaus (L) kotka

23.–24.11. Pohjoismainen 
luokitteluseminaari, Helsinki
27.11. Junior Games -syyskisat (e, k, L, N) 
Jyväskylä
29.–30.11. Sokkopingiksen tuomarikurssi, 
kuopio
30.11. Sokkopingiscupin 2. osakilpailu (N) 
kuopio
30.11. Istumalentopallon miesten SM-
sarjaturnaus (L) kotka
30.11.–1.12. Maalipallon SM- ja 
1-divisioonaturnaus (N) espoo
30.11.–8.12. Special Olympics Euroopan 
koripalloviikko (k)

Joulukuu
1.12. Ampumaurheilun Maaselkä Match 
-ilma-asekilpailu (L, N) Haapajärvi
4.–6.12. Näkövammaisten judon EM-
kilpailut (N) eger, unkari
7.12. Pikkujoulu-Boccia (pari) (L) isokyrö
14.12. Vilppula-Boccia (pari) (L) Mänttä-
Vilppula
14.12. Pyörätuolikoripallon SM-
sarjaturnaus (L) Turku
14.12. Keilacup 2013–2014, 4. osakilpailu 
(e, k, L, N) Järvenpää
14.12. Istumalentopallon miesten SM-
sarjaturnaus (L) kerava
14.12. Istumalentopallon naisten SM-
sarjaturnaus (L) Siilinjärvi
14.–15.12. Unified-koripallon sarjaturnaus 
(k) Turku
26.12. Ampumaurheilun tapaninpäivän 
ilma-asekilpailu (L, N) Haapajärvi
27.12. Välipäivä-Boccia (henk.koht.) (L) 
Nokia



SmartDrive kelausapu

SmartDrive on aktiiviliikkujalle
soveltuva helppokäyttöinen ja kevyt
kelausapu.

SmartDriven käyttäminen on hyvin yksin-
kertaista. Kelaa ja se käynnistyy. Jarruta ja se 
menee pois päältä. Voit käyttää sitä helposti 
myös yhdellä kädellä. 

Katso SmartDrive video kotisivuiltamme.

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

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

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

Nokkapyörät helpottavat 
liikkumista talvella

           7.- 9.11.2013
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus


