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Makusi mukaan maailmalle 

ESTEETTÖMÄSTI
Liikuntarajoitteisena lähdet lomalle huolettomasti, kun erityistarpeesi 
on otettu huomioon matkan suunnittelussa. Kauttamme löydät kohteet, 
joissa liikuntarajoitteiset on huomioitu hotellissa, ympäristössä, 
lentokenttäkuljetuksissa sekä erilaisissa aktiviteeteissa 
ja retkitarjonnassa. Kohteissa on myös mahdollisuus 
apuvälineiden vuokraukseen ja erilaisiin hoitoihin. 
Varaa meiltä omatoimilomat, ohjatut 
hoito- ja  kuntoutusmatkat sekä kaupunkilomat. 
Räätälöimme matkat myös ryhmällesi 
– makusi mukaan!
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Costa del Sol
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Lisätietoja ja varaukset:  • 050 414 5306 / Kaisu  • 050 371 6166 / Miranda • Eerikinkatu 33, 00180 Hki • helsinki@matka-agentit.fi

RAAPUTA UNELMISTASI TOTTA
URHEILUN UNELMA-ARVOILLA
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Arpa

Urheilun Unelma-Arpa on Valo Ry:n ja 16 urheilujärjestön yhteinen arpajainen. 
Yhtenä omistajana on myöskin VAU. Arpajaisten ylijäämä menee seurojen 
nuorisoliikuntatoimintaan.

Yli 160.000 voittoa - Voittoarvo yli 2,3 milj.€
Suomen Suurin tavara-arpajainen

www.unelma-arpa.fi

Ostamalla arvan tuet suoraan 
VAU:n toimintaa!
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TOIMITUS
Suomen Vammaisurheilu ja
-liikunta VAU ry
Radiokatu 20, 5. krs., 00240 Helsinki
puh.  (09) 4257 9824
lehti@vammaisurheilu.fi
etunimi.sukunimi@vammaisurheilu.fi
www.vammaisurheilu.fi

PÄÄTOIMITTAJA
Nina Jakonen
nina.jakonen@vammaisurheilu.fi 

TOIMITUSTIIMI
Aija Saari, Anna Tervahartiala, 
Lauri Jaakkola, Leena Kummu

ULKOASU
Mainostoimisto Huima, Huittinen
Petra Korpela

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

Yhteistyössä Suomen 
Paralympiakomitean kanssa. 

ILMOITUSMYYNTI
Scanetto Oy
aineistot@scanetto.fi

PAINOPAIKKA
KTMP YKKÖS-OFFSET, 
Somero 
Painosmäärä  6800 kpl
ISSN 1798-7334

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

ILMESTYMINEN 2014
NRO 1 12.2. Lapset ja nuoret
NRO 2 23.4. Ulkoilusta hyvinvointia
NRO 3 18.6. Urheilijaelämää
NRO 4 8.10. Ilo liikkua
NRO 5 17.12. Liikkeelle lähellä kotia

KANNEN KUVA 
Pajulahti Games 2012 Suomi-Venäjä
Kuva: Erkki Hämäläinen

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

Naiset ja vammaisurheilu

Urheilu on perinteisesti mielletty miesten maailmaksi. Myös vammaisurheilun 
historia on hyvin vahvasti miesten historiaa. Entä tulevaisuus? Sukupuolesta pu-
huminen koetaan usein hankalana silloin, kun puhutaan naisista. Miehistä puhut-
taessa ei aina edes mielletä puhuttavan sukupuolesta. Puhutaan ihmisestä, nor-
mista, joka meidän kulttuurissamme on mies. Koska normi määrittelee sen, mikä 
meille on tavanomaista ja normaalia, muodostuu naisesta poikkeus, joka pitää 
erikseen nostaa esille ja ottaa puheeksi.

Kulttuurimme normatiivinen mies-ihminen on tietysti vammaton. Virkamiehet, 
palomiehet, mattimeikäläiset ja jokamiehet, he kaikki ovat oletusarvoisesti paitsi 
miehiä, myös liikkumis- ja toimintakyvyltään täydellisiä, valkoisia ja heteroseksu-
aalisia. Vain se mikä poikkeaa tästä normaalitapauksesta, vaatii erillisen leiman ja 
attribuutin. Monella meistä on kokemusta siitä, kuinka näiden erilaisuuksien esil-
le nostaminen näyttäytyy helposti liiallisena ja painostavana: ”Taasko se aloittaa 
sen feminismipaatoksen? Hohhoijaa. Täytyykö muka täällä meidän seurassakin 
nyt huomioida vammaiset? Eihän täällä edes ole yhtään vammaista harrastajaa! 
Telkkarissakin on nykyään pelkkiä homoja.”

Ongelmana on, että jos normista poikkeavat jätetään nostamatta erikseen esille, 
suunnitellaan toiminta, ympäristöt ja tavoitteet helposti vain annetun normi-ih-
misen näkökulmasta. Mitäs meille muille sitten käy? 

Sukupuolesta puhuminen on erityisen kinkkistä silloin, kun siitä puhutaan mui-
den samanaikaisten erilaisuuksien yhteydessä.  Esimerkiksi vammaiset naiset voi-
vat kokea yhteiskunnallista eriarvoisuutta niin voimakkaasti vammansa perus-
teella, ettei kysymys sukupuolesta välttämättä näyttäydy kovin merkityksellisenä. 
Vammaisten naisten asemaa urheilussa voidaan kuitenkin pitää moninkertaisesti 
marginalisoituna: vammaisina nämä naiset ovat urheilun marginaalissa ja naisina 
myös vammaisurheilun marginaalissa.

Tämän ääneen sanominen ei tarkoita, että vammaiset naiset olisivat reppanoi-
ta. Se tarkoittaa, että on tärkeää olla sukupuolisensitiivinen myös vammaisurhei-
lua ja -liikuntaa kehitettäessä ja nostaa esille hyviä esikuvia ja innostavia tarinoita 
myös naisvammaisurheilijoista. ”Naisvammaisurheilijoista?” Niinpä niin. Ehkä siel-
lä tulevaisuudessa puhumme vain urheilijoista?

PIIA KORPI
KOULUTUSKOORDINAATTORI
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Teema

Eläkkeellä olevaksi ministeriön työn-
tekijäksi Raija Mattila vaikuttaa olevan 
kiireinen nainen. Hän saapuu haastat-
teluun suoraan kokouksesta ja lähtee 
haastattelun jälkeen suoraan seuraa-
vaan tapaamiseen. Hän mainitsee jou-
tuneensa kieltäytymään vastikään BBC 
Worldin haastattelusta.
Syy Mattilan kiireeseen ja kansainvälis-
ten tiedotusvälineiden kiinnostukseen 
on se, että hän toimii kansainvälisen 
naisliikuntaverkoston IWG:n puheen-
johtajana ja Finlandia-talolla Helsingis-
sä järjestetään 6. IWG-maailmankonfe-
renssi 12.–15. kesäkuuta 2014.
Eikä Mattila suinkaan ollut varsinaisel-

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: LAURI JAAKKOLA, MAIJU TORVINEN

Tasa-arvoisen urheilun asialla

la työurallaan mikä tahansa ministeri-
ön virkamies. Hän on toiminut useissa 
merkittävissä tehtävissä kulttuurin ja 
liikunnan alalla, viimeisimpänä ope-
tusministeriön liikuntayksikön päällik-
könä vuosina 2002–2009. Mattila oli 
myös Euroopan neuvoston urheiluko-
mitean puheenjohtaja vuosina 1996–
1998.
Ja merkittävä tehtävä on tämä nykyi-
nenkin. Vuodesta 1994 toiminut naislii-
kuntaverkosto IWG (International Wor-
king Group on Women and Sport) on 
kohonnut kahdessa vuosikymmenessä 
merkittäväksi toimijaksi urheilun ja lii-
kunnan kansainvälisillä kentillä. 

Brightonin julistus
IWG:n toiminnan pohjana toimii ns. 
Brightonin julistus. Se on vuonna 1994 
Iso-Britannian Brightonissa järjestetys-
sä ensimmäisessä maailmanlaajuisessa 
tyttöjen ja naisten liikuntaa käsittele-
vässä konferenssissa hyväksytty IWG:n 
peruskirja.
– Brightonin julistuksen keskeisenä ta-
voitteena on edistää sitä, että tytöillä ja 
naisilla on mahdollisuus harrastaa lii-
kuntaa, mutta myös toimia kaikissa eri 
urheilun ja liikunnan tehtävissä ja kai-
killa eri tasoilla: valmentajina, tuoma-
reina, johtajina, toimittajina jne., Mat-
tila selvittää.
Brightonin julistuksen on vajaan 20 
vuoden aikana allekirjoittanut lähes 
400 organisaatiota ympäri maailmaa. 
Mattilan mukaan Suomen puheenjoh-
tajakaudella, eli vuodesta 2010 lähtien, 
allekirjoittajia on tullut lisää n. 170.

Raija Mattila johtaa kansainvälistä naisliikuntaverkos-
toa IWG:tä, joka yrittää tehdä urheilumaailmasta pa-
rempaa paikkaa myös vammaisille tytöille ja naisille.

IWG:n puheenjohtaja Raija Mattila on arvostettu asiantuntija, jota kysytään puhumaan eri tilaisuuksiin ympäri maailmaa. 
– Olen tällainen matkasaarnaaja, Mattila sanoo.
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– Me olemme tehneet tosi paljon tätä 
vaikuttamistyötä ja saaneet uusia organi-
saatioita kiinnostumaan tasa-arvon edis-
tämisestä, Mattila kertoo.
Brightonin julistus ei ole juridinen so-
pimus, eli se ei velvoita allekirjoittajia 
suoraan mihinkään. Se on enemmänkin 
tahdon ilmaisu. Allekirjoittaneiden orga-
nisaatioiden hallitukset ovat käsitelleet 
julistuksessa olevia asioita ja todenneet 
haluavansa olla mukana urheilun tasa-ar-
von edistämisessä.
Vammaisurheiluorganisaatioista merkit-
tävin Brightonin sopimuksen allekirjoit-
taja on Kansainvälinen Paralympiako-
mitea (IPC), joka on myös ensimmäinen 
järjestö, joka on hyväksytty vuoden 2014 
Helsingin IWG-konferenssin järjestösuo-
jelijaksi. IPC:n puheenjohtaja Sir Philip 
Craven on lupautunut saapumaan kon-
ferenssiin ja pitämään puheenvuoron 
avajaisissa. 
Kehitysvammaisten urheilun kansainväli-
sen Special Olympics -järjestön edustaja-
na Helsinkiin saapuu puhumaan Special 
Olympics Europe/Eurasian puheenjohta-
ja Mary Davis.
– Vammaisurheilu tulee myös olemaan 
integroituna konferenssin ohjelmaan. 
Syksystä lähtien on voinut lähettää meil-
le esitysten tiivistelmiä tarjolle ja toisaal-
ta myös tarjouksia tällaisista omista ses-
sioista eri teemoihin liittyen. Kannustan 
kaikkia asiantuntijoita vammaisurheilun 
parista tarjoamaan konferenssiin näitä 
omia esityksiään, Mattila sanoo.

Ongelmat syvällä 
rakenteissa
IWG on vuosien saatossa tehnyt paljon 
lobbaustyötä isojen kansainvälisten jär-
jestöjen suuntaan. Lobbauksen suoria 
vaikutuksia on vaikea mitata, mutta aina-
kin sekä Kansainvälinen Olympiakomitea 
että Kansainvälinen Paralympiakomitea 
ovat tehneet viime vuosina selkeitä lin-

jauksia entistä tasa-arvoisemman ur-
heilun puolesta.
– Kansainvälinen Olympiakomitea 
on tehnyt päätöksen siitä, että uusia 
lajeja ei oteta mukaan olympiaohjel-
maan, jos niissä ei ole luokkia sekä 
miehille että naisille, Mattila nostaa 
esimerkiksi.
Kolme arabimaata – Brunei, Qatar ja 
Saudi-Arabia – puolestaan suostuttiin 
ottamaan mukaan Lontoon olympia-
laisiin vain sillä ehdolla, että ne otta-
vat joukkueeseen mukaan myös nais-
urheilijoita.
Paralympialaisissa urheilijoita on vä-
hemmän, eikä vastaavaa vaadetta 
naisurheilijoiden mukaan ottamisesta 
ole. Lontoon paralympialaisissa mm. 
Ruandalla (14 urheilijaa), Intialla (10), 
Kuwaitilla (6) ja Saudi-Arabialla (4) oli 
mukana pelkästään miesurheilijoita.
Mutta minkäs teet, jos maassa on pel-
kästään neljä paralympialaisiin yltä-

Naisvammaisurheilua parhaimmillaan. Amanda Kotaja (kolmas oikealta) ja kumppa-
nit kilpailivat Lontoossa T54-luokan paralympiamitaleista täyden katsomon edessä.

Info

– Toiminut vuodesta 1994, jolloin järjestettiin 1. IWG-maail-
mankonferenssi Iso-Britannian Brightonissa
– IWG:n visio: Kestävä, sukupuolten väliseen tasa-arvoon 
pohjautuva urheilukulttuuri, joka mahdollistaa tyttöjen ja 
naisten täyden osallistumisen urheilun ja liikunnan jokai-
sella alueella
– Brightonin julistus on IWG:n peruskirja – sen on allekir-
joittanut 392 organisaatiota ympäri maailman (tilanne 
17.10.2013)

– IWG-maailmankonferensseja järjestetään 4 vuoden välein
– Suomi sai IWG:n puheenjohtajuuden vuonna 2010 ja sa-
malla järjestettäväkseen kuudennen IWG-maailmankonfe-
renssin
– 6. IWG-maailmankonferenssi järjestetään Finlandia-talol-
la, Helsingissä 12.–15. kesäkuuta 2014: teemana Lead the 
Change, Be the Change (Johda muutosta, ole muutos)
–  www.iwg-gti.org

International Working Group on Women and Sport (IWG)

vää urheilijaa ja he kaikki sattuvat ole-
maan miehiä? Tämä on juuri se kohta, 
missä ei saa ummistaa silmiään.
– Kaikissa maissa ei tosiaan ole vam-
maisia naisurheilijoita, mutta siinä 
usein juuri yhteiskunnalliset rakenteet 
vaikuttavat siihen, että näin on, Matti-
la sanoo.
Esimerkiksi Saudi-Arabiasta oli – pai-
nostuksen tuloksena – kaksi naisurhei-
lijaa Lontoon olympialaisissa, vaikka 
maa kieltää naisten urheilutapahtumat, 
naisille avoimet urheiluseurat ja jopa 
tyttöjen liikunnanopetuksen kouluissa. 
Ongelma ei siis ole maan olympiajouk-
kueen valitsemiskriteereissä, vaan yh-
teiskunnallisissa rakenteissa.
On myös helppo päätellä, että maas-
sa, jossa naisten urheilun ja liikunnan 
harrastaminen on hyvin rajoitettua, on 
erittäin vaikeaa olla vammainen nai-
nen, joka haluaa urheilla.
– Yleisesti ottaen, kaikkialla maailmas-
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Teema

VAU ry:n yhteistyökumppani 
Ammattiopisto Luovi on Suomen suurin 

ammatillinen erityisoppilaitos. Tarjoamme 
valmentavaa sekä tutkintoon johtavaa 

ammatillista koulutusta nuorille ja 
aikuisille. 

Haku ammatilliseen 
peruskoulutukseen 14.3. 

mennessä.

Opintielle
E R I T Y I S E N  H Y V Ä Ä N  E L Ä M Ä Ä N

WWW.LUOVI.FIKatso lisää

sa, vammaisten lasten pääsy koulujärjestelmän ja liikun-
nanopetuksen piiriin on avaintekijä vammaisten henki-
löiden liikunnan edistämisessä, Mattila toteaa.

”Voiko mies olla presidentti?”
Vammaisurheilu ei näyttäisi juuri poikkeavan vammatto-
mien urheilusta sukupuolten välisen tasa-arvon suhteen. 
Historialliset lähtökohdat tulevat kallistamaan kuppia 
miesvaltaisuuden suuntaan vielä pitkään.
– Jos ajatellaan vammaisurheilun kehittymistä, niin se-
hän lähti varsinaisesti toisen maailmansodan jälkeen, 
kun oli niin paljon vammautuneita. Nämä vammautu-
neet olivat tietenkin useimmiten miehiä. Näin vammais-
urheilu on historiallisesti painottunut miesten puolelle, 
Mattila sanoo.
– Mutta nyt kun ollaan toisenlaisessa tilanteessa, niin 
sukupuolten välisen tasa-arvon pitää ehdottomasti olla 
aina yksi kriteeri, kun tehdään isoja linjauksia, hän jatkaa.
Historiallinen kehitys on hidasta, mutta eteenpäin on kui-
tenkin menty. Mattila nostaa loppuun esimerkin esikuvi-
en suuresta merkityksestä.
– Presidentti Tarja Halonen, joka on lupautunut Helsin-
gin IWG-konferenssin suojelijaksi ja on konferenssin kun-
niatoimikunnan puheenjohtaja, on kertonut, että hän sai 
presidentin virkakaudellaan lapsilta kirjeitä, joissa kysyt-
tiin, että voiko mieskin olla presidentti.



9

Kolumni

 ” Liikunta on voi-
mavara ja henkireikä 
elämässä. Liikunta ja 
liike on lääke. 
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Naapurikylässä asui hiihdon olympia-
voittaja, saman kylän pojasta tuli tan-
gokuningas. Minusta piti tulla uusi 
Martina Navratilova tai Nadja Co-
maneci.  Mutta  minun lajiksi  tuli cur-
ling, jääkenttien älykkyyspeli vailla 
vertaa.
Kaikki ei elämässäni ole ollut ruusuilla 
tanssimista, mutta suomalainen sisu 
on vienyt läpi vaikka harmaan kiven-
kin. Pyörätuolista käsin olen  maail-
man menoa katsellut jo 20 vuotta. 
Pyörätuoli tosin ei ole ollut este, vaan 
jonkinlainen hidastava ominaisuus 
elämässäni. Tuolista käsin olen opis-
kellut kaksi maisterin tutkintoa, pe-
rustanut perheen ja saanut neljä iha-
naa lasta.
Kaikenlainen pelaaminen on aina 
kiehtonut ja sytyttänyt: korttipeleis-
tä lautapeleihin ja kesäolympialaiset 
naapuruston lasten kanssa. Urheili-
jana, niin  kuin ihmisenä muutenkin, 
olen tavoitteellinen, itseäni kohtaan 
hyvin vaativa, kurinalainen harjoitteli-
ja ja täydellisyyteen pyrkivä. Kilpailu-
henkisyys ja halu voittaa on ollut mi-
nulla ihan lapsesta lähtien.

Urheilu on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa,
ja curling lajina on aivan upeaa

Vammauduttuani löysin liikunnan 
ilon ja pikku hiljaa sisäinen urheilija 
minussa kasvoi. Muutaman vuoden 
harrastin tosissani jousiammuntaa, 
mutta jouduin lopettamaan, koska 
minun vammaluokalleni (tetra) ei la-
jista löytynyt luokkaa missä kilpailla.
Aurinkoisena kesäpäivänä 2008 tapa-
sin yhden elämäni rakkauden: curling 
vei sydämeni ensi tapaamisesta lähti-
en ja niinpä ostin aikuisen elämäni en-
simmäiset toppahousut. Tarja Hän-
nisen kanssa lähdimme haalimaan 
Rovaniemelle joukkuetta tavoitteena 
tietenkin seuraavat SM-kilpailut. Löy-
sinkin hyvän heittäjän ja kiinnitin hä-
net heti joukkuueeseen – ja samalla 
itseeni. Nimittäin otin ja menin nai-
misiin hänen kanssaan. Olemme pela-
neet nyt yhdessä viisi vuotta ja hänes-
tä olen saanut parhaan mahdollisen 
pelikaverin. En olisi voinut kuvitella-
kaan, että minä talven inhoaja olen 
nyt matkalla Sotshin paralympialai-
siin.
Haasteena lajissa kehittymiselle on 
curling-hallien puuttuminen ja sitä 
kautta harjoittelumahdollisuuksien 

niukkuus sekä pelien vähäisyys. Tuki-
harjoitteina käytän muita silmä-käsi-
koordinaatiota harjoittavia lajeja, kuten 
keilailua, sulkapalloa, dartsia jne. Lii-
kunta on voimavara ja henkireikä elä-
mässä. Liikunta ja liike on lääke. Kun-
tosalilla tai pyöräillessä saa tuulettaa 
tunteita ja vahvistaa niin lihaksia kuin 
henkistä kanttiakin.
Urheilu on nykyään intohimoni ja elä-
män eliksiiri. Kehittyäkseni urheilijana 
opiskelin valmentajan ammattitutkin-
non ja toimin psyykkisen valmennuk-
sen toimikunnassa. Työssäni psykolo-
gina haluan auttaa muita ja rohkaista 
liikuntaan. Haaveena onkin, että joskus 
toimin muiden urheilijoiden taustajou-
koissa tukena menestyksen tiellä, mut-
ta ensin on minun aikani voittaa. Jokai-
nen uusi oivallus on voitto, jokainen 
onnistunut suoritus on voitto ja varsi-
nainen voitto on kehittyä ja tulla taas 
asteen paremmaksi niin ihmisenä kuin 
urheilijanakin.

SARI KARJALAINEN
PYÖRÄTUOLICURLINGPELAAJA
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Teema TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA
KUVAT: SUOMEN UIMALIITTO, KATI KAUHASEN KOTIALBUMI

Kati Kauhasen uintitausta juontaa pit-
källe kotikunta Mikkelin uintiseuraan. 
Seuraan, jossa oma uintipolku alkoi, 
josta ponnistettiin kisaradoille, jossa 
hän nykyään valmentaa ja oma tytär 
harjoittelee. Vaikka toiminta on siirty-
nyt altaasta altaan reunalle, työ uinnin 
kehittämisen parissa ei ole pysähty-
nyt. Nykyään Kauhanen ei työskente-
le oman suorituksensa parantamiseksi, 
vaan uusien uimareiden menestyksen 
mahdollistamiseksi.
Fysioterapeutiksi kouluttautunut Kau-

Kati Kauhanen – integroidun 
urheilun uranuurtaja

hanen löysi urheilun soveltavan puo-
len koulutuksen ja uteliaisuuden kaut-
ta. Valmennustöiden siirtyessä entistä 
vahvemmin vammaisurheilun puolel-
le, huomasi Kauhanen oman erikois-
osaamisen rakentuvan uinnin integ-
raatiotyöksi kutsuttavasta toiminnasta. 
Kauhanen aloitti vammaisuinnin oh-
jauksen vuonna 1999 ja toimi ensim-
mäistä kertaa vammaisuinnin maa-
joukkueen valmentajana kuusi vuotta 
myöhemmin. 2008 hän siirtyi Suomen 
Uimaliiton vammaisurheilun valmen-

Va
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a

Uinnin monitoiminainen Kati Kauhanen tie-
tää, ettei huipulle päästä vahingossa. Urheilijan 
polku alkaa kotialtaasta valmentajan, seuran, 
liiton ja lähipiirin tukemana. Katsoessaan tule-
vaisuuteen toteaa Kauhanen matkan kohti Rio 
de Janeiron paralympialaisia jo alkaneen.

nuspäälliköksi. Kauhasesta tuli Suo-
men maajoukkueen päävalmentaja ja 
hän oli mukana viemässä suomalaisia 
uimareita Lontoon paralympialaisiin 
2012.
Kansainväliset kilpailut ovat olleet uran 
virstanpylväitä, mutta integraatiotyö ei 
pääty saavutuksiin, sillä työ on sidok-
sissa alati kehittyvään ja muuttuvaan 
urheilukenttään. Uinnin saralla vam-
maisurheilu on muuttunut nopeasti, 
muttei itsestään.

Integraatiota askel 
askeleelta
Uimaliiton päätös ottaa riveihinsä 
vammaisurheilun erikoisosaaja kertoi 
liiton tahtotilasta ottaa vammaisurhei-
lu haltuunsa sen kaikessa laajuudessa. 
Aloittaessaan työnsä valmennuspääl-
likkönä Kauhanen oli suuren haasteen 
edessä: uinnissa oli aloitettava integ-
raatiotyö, joka säteilisi aina huipulta 
ruohonjuuritason toimintaan saak-
ka. Työ aloitettiin huippupää edellä ja 
vuonna 2008 integraatiotyötä laajen-
nettiin koskemaan kaikkea toimintaa. 
Katsoessaan taaksepäin Kauhanen to-
teaa integraatiotyön tien olleen mut-
kikas. Haasteista huolimatta useisiin 
asetettuihin tavoitteisiin on päästy. 
Vammaisuinti kulkee nykyään luon-
tevana osana uintipuhetta ja -toimin-
taa, ja esteettömyyttä käsitellään niin 
asenteena kuin konkreettisena lähtö-
kohtana. Yksi helpoiten havaittavissa 
olevista integraatiotyön tuloksista ovat 
nykyiset uintikilpailut.
– SM- ja GP-kilpailut ovat kaikille yh-
teiset, mutta kilpailuissa on omat lajit 
vammaisuimareille, Kauhanen havain-
nollistaa.
Eri luokkien uimarit kilpailevat omissa 
sarjoissaan, ja mitali ratkeaa pisteiden 
perusteella. Se uimari, joka pääse lä-
himmäksi oman luokkansa ME-aikaa, 
voittaa. Vammaisuimareiden osallistu-
minen kaikkiin kansallisiin kilpailuihin 
on siten nykyään mahdollista.
– Viisi vuotta sitten tilanne oli täysin 
toinen. Nykyään en ole ainoa toimistol-
la, joka puhuu integraatiosta. Nykyään 
kaikki puhuvat siitä.



11

Kansainvälinen 
vaikuttaminen
Valmennuksen ja integraatiotyön rin-
nalla Kauhanen on toiminut myös kan-
sainvälisenä luokittelijana. Kiinnostus 
luokitteluun on kulkenut aina valmen-
nustyön mukana.
– Luokittelupäätökset ovat todella iso-
ja ratkaisuja urheilijan kannalta, Kau-
hanen toteaa.
– Mitä syvemmälle pääsee luokittelun 
maailmaa ja mitä lähempää voi seura-
ta sen kehitystä, ja sitä kiehtovampaa 
se on.
Luokittelu on olennainen osa huippu-
urheilua: sen avulla määritetään ur-
heilijan kilpailukelpoisuus ja jaetaan 
uimarit eri luokkiin uimarin toimin-
takyvyn perusteella. Luokitustyöstä 
kiehtovan tekee alan jatkuva kehitys 
tutkimuksen ja hienosäädön kautta. 
Olemalla mukana kansainvälisessä ke-
hitystyössä Kauhanen on päässyt it-
sekin mukaan edesauttamaan entistä 
paremman luokittelujärjestelmän syn-
tyä.

Esteettömyyttä niin 
paperilla kuin altaassa
Kysyessä Kati Kauhasen suurinta moti-
vaatiota toimia juuri vammaisurheilun 
parissa, palaa asiantuntija integraatio-
työn juurille. Integraatiotyön ydin on 
lajin mahdollistamisessa mahdollisim-
man monille mahdollisimman helpos-
ti. Tasa-arvon ja esteettömyyden on 
toteuduttava niin paperilla kuin uima-
radoilla. Haasteita pohtiessa suurimmat 
kynnykset ovat asenteissa.
– Toimintaa hidastavat yhä edelleen sy-
vällä olevat ennakkoluulot. Monet seu-
rat palloilevat pitkään, että voivatko vai 
eivätkö he voi ottaa vammaisurheilua 
osaksi toimintaansa.
Kyseinen ajatusmalli on kuitenkin hai-
tallinen, sillä tällöin huomioitta jää in-
tegroidun liikunnan avaamat ikkunat. 
– Vesi on vettä kaikille, Kauhanen kuvaa.
Muihin lajeihin verrattaessa uinti on 
suhteellisen helppo laji soveltaa.
– Liikuntarajoitteet niin sanotusti liuke-
nevat veteen, mikä tekee vedestä erit-
täin tasa-arvoisen liikuntaympäristön.
Integraation vieminen seuraavalle ta-

solle merkitseekin entistä vahvempaa 
asennevaikuttamista ja uusien seuraesi-
merkkien luomista. Työ vaatii sitkeyttä 
ja pitkäjänteisyyttä.
– Integraatiotyö on kestävyysurheilua, 
Kauhanen toteaa.

Rioon
Vaikka paljon on jo muutettu ja saavu-
tettu, siintää Kauhasen silmissä jo Rio 
de Janeiron sokeritoppavuori.
– Lontoon paralympialaisissa Suomea 
edusti kaksi uimaria ja kolmen vuoden 
kuluttua Rio de Janeiron paralympialai-
sissa olisi hieno nähdä muutama uimari 
lisää, kertoo Kauhanen.
Työ on tehtävä kotialtaassa. Uimaliiton 
rooli on saavutusten tukemisessa uima-
seurojen, valmentajien ja uimareiden 
kautta. 
– Kolme vuotta tulee yllättävän nopeas-
ti, Kauhanen lisää.
Kauhasen työ sijoittuu juuri altaan ja 
toimiston välimaastoon. Hänen työnsä 
jatkuu entistä sujuvamman ja laajem-
man uintitoiminnan kehityksessä niin 
kauan kunnes integraatiokeskustelu te-
kee itsensä tarpeettomaksi.

Lontoon paralympia-altaassa Suomea edustivat Meri-Maari Mäkinen ja Antti Latikka. Vuoden 2013 uinnin MM-kilpailuissa Leo Lähteen-
mäki saavutti MM-pronssin, Suomen ensimmäisen uinnin arvokilpailumitalin paralympialajissa yli vuosikymmeneen.
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Lyhyesti

Vammaisurheilun postimerkkiarkille kunniamaininta

Videoskaban voittaja on selvillä!
VAU toteutti syksyn aikana Vammaisurheilu rules! -videoskaban. 
Nyt voittaja on selvillä! Tavoitteena oli saada erilaisia vammaisur-
heiluun liittyviä videoita vammaisurheilun parissa toimivilta nuo-
rilta ja aikuisilta. Tehtävänä oli toteuttaa positiivinen ja vauhdikas 
video esimerkiksi jostain vammaisurheilulajista, SOLIA:n vuok-
raamasta liikunnan apuvälineestä, vammaisurheilutapahtumas-
ta tai -kilpailusta jne.
Videoskaban voittajaksi selviytyi video, jonka ovat tehneet pyö-
rätuolitaiturit Henry Manni ja Aleksi Kirjonen eli Team Finnish 
Power (TFP). Henry ja Aleksi esittävät pilke silmäkulmassa kuinka 
harjoittelutiloiksi soveltuvat myös puistonpenkki ja skeittipuisto. 
Vauhdikkaassa videossa yhdistyvät näyttävät kuvakulmat ja ta-
sokas tekninen toteutus. Voittajakaksikko saa pääpalkinnon eli 
videokameran.
Videoskaban tunnustuspalkinto ojennettiin Kaarisillan Media-
ryhmälle (Seinäjoki). Onneksi olkoon ja kiitos kaikille kilpailuun 
osallistuneille!
Voittajavideo on nähtävillä VAU:n facebook-sivuilla: www.face-
book.com/vammaisurheilu.

Suomessa on yli 30 000 vammaista las-
ta. Heillä on oikeus harrastaa samo-
ja asioita kuin muillakin lapsilla. Moni 
heistä haluaisi harrastaa nimenomaan 
yhdessä muiden kanssa.
VAU on mukana UNICEF:in 14. marras-
kuuta 2013 julkistetussa haastekam-
panjassa, joka on suunnattu kaikille 
suomalaisille harrastus- ja vapaa-ajan 
toimijoille: Tehdään toiminnastamme 

esteetöntä, eli kaikille avointa. Haaste 
käynnisti kevääseen 2014 asti kestävän 
Mukana! -kampanjan. Tavoitteena on 
parantaa vammaisten lasten mahdol-
lisuuksia osallistua vapaa-ajan toimin-
taan.
UNICEF etsii esimerkkejä esteettömän 
harrastustoiminnan edelläkävijöistä. 
Esteettömyys on asennekysymys, ei re-
surssikysymys. Tunnetko jonkin tahon, 

joka on osoittanut oikeanlaista asen-
netta? Jonkun, jonka työ vammaisten 
lasten osallistumismahdollisuuksien 
hyväksi ansaitsisi tulla kaikkien tie-
toon? Jonkun, jolta muuta voisivat op-
pia? Pieneltäkin tuntuva juttu voi olla 
iso asia lapsen osallistumisen kannalta 
– ja suuri inspiraatio muille.
Ota haaste vastaan! Kerro esimerkkisi 
osoitteessa www.unicef.fi/mukana.

VAU on mukana UNICEF:in haastekampanjassa: 

Tehdään vapaa- ajantoiminnasta avointa kaikille lapsille

Vammaisurheilun pos-
timerkkiarkki on saa-
nut kunniamaininnan 
kansainvälisessä urhei-
luaiheisten postimerk-
kien kilpailussa. Suo-
malaisittain menestystä 
tuli muutenkin, sillä jää-
kiekon MM-kilpailujen 
Hockey Bird -aiheinen 
postimerkki sijoittui kil-
pailussa hopealle.

Lue lisää: 
www.stampnews.com.

Vuoden 2014 seuratukea voi 
hakea 10.1. saakka 
Vuoden 2014 seuratoiminnan kehittämistukea voi 
hakea oman yhdistyksen tai urheiluseuran liikunta- 
ja urheilutoimintaan. Hakuaika vuodelle 2014 on tii-
vis, 2.12.2013–10.1.2014.
Seuratoiminnan kehittämistukea voivat hakea ope-
tus- ja kulttuuriministeriöstä kaikki VAU:n jäsenyh-
distykset. Tukien pääpainotus on sama kuin vuoden 
2013 seuratuessa, eli lapset ja nuoret sekä perhelii-
kunta ovat etusijalla.
Seuratukea on mahdollista hakea esimerkiksi saman 
alueen yhdistysten yhteisen liikuntatyöntekijän palk-
kaamiseen tai yhteisen liikuntatoiminnan kehittämi-
seen. Kumppanuudet ja yhteiset hakemukset ovat 
hyviä, kunhan hakijana on joku VAU:n jäsen.
Tukea voi hakea yhdelle tai kahdelle vuodelle. Myön-
netyt tuet ovat noin 2000–30 000 euroa. Omarahoi-
tusosuus on vähintään neljäsosa.
Lisätiedot: www.seuratuki.fi.
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TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: LAURI JAAKKOLA, IBSA

Urheilu on yhä miehinen maailma. Pal-
jon on menty eteenpäin vielä viime 
vuosisadalla paikoin vallalla olleesta 
käsityksestä, jonka mukaan urheile-
minen ei sovi naiselle. Mutta paljon on 
vielä tietä kuljettavana kohti todellista 
sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Tämä näkyy vammaisurheilussakin. 
Vuoden 2012 Lontoon paralympialai-
siin osallistuneista urheilijoista kaksi 
kolmasosaa oli miehiä. Suomen jouk-
kueessa jakauma oli vain hivenen tasa-
arvoisempi (21/35).
Sama ilmiö näkyy vammaisurheilu- ja 
-liikuntajärjestöjen johtopaikoilla, vaik-
ka Suomessa ollaan tällä hetkellä jopa 
naisvaltaisessa tilanteessa. VAU:n toi-
minnanjohtaja on Riikka Juntunen ja 
Suomen Paralympiakomitean pääsih-
teeri Tiina Kivisaari. Soveltava Liikun-
ta SoveLi ry:n koko henkilöstö on naisia, 
toiminnanjohtajanaan Anne Taulu.
Lisäksi aiemmin vammaisurheilun pa-
rissa toimineita naisjohtajia löytyy use-
ampia suomalaisen urheilun johtoteh-
tävistä. Paralympiakomitean entinen 
valmennuspäällikkö Leena Paavolai-
nen oli ainoa nainen Huippu-urheilun 
muutosryhmässä Humussa. Tällä het-
kellä hän on Olympiakomitean Huip-
pu-urheiluyksikön asiantuntija. Para-
lympiakomitean entinen pääsihteeri 
Maria Laakso on nykyään pääsihteeri 
Suomen Voimisteluliitossa, joka on yksi 
Suomen suurimpia lajiliittoja. Entisen 
Suomen Kehitysvammaisten Liikunta 
ja Urheilu ry:n (SKLU) kehityspäällik-
könä toiminut Marita Kokkonen on 
työskennellyt Judoliitossa virkaa teke-
vänä toiminnanjohtajanakin. Päätoimi-
sesti hän on liiton koulutus- ja nuoriso-
päällikkö.
Suomalaisista vammaisurheilun nais-
johtajista puhuttaessa on myös nostet-
tava esiin Special Olympics -toiminnan 
Suomessa käynnistänyt ja koko SKLU:n 
olemassaoloajan järjestön toiminnan-

johtajana toiminut Eija Kangas-Virta-
nen, joka työskentelee edelleen toimi-
alapäällikkönä VAU:ssa.
Suomalaisten vammaisurheilu- ja -lii-
kuntajärjestöjen hallituksen puheen-
johtajat ovat tällä hetkellä miehiä, 
mutta luottamustoimista löytyy myös 
vaikutusvaltaisia ja pitkään vammais-
urheilun parissa toimineita naisia.
Entinen pituushyppääjä Ringa Ropo 
toimi silloisen SKLU:n hallituksen pu-
heenjohtajana, sittemmin VAU:n hal-
lituksen varapuheenjohtajana ja on 
edelleen Paralympiakomitean hallituk-
sen jäsen. 
Pitkäaikainen yleisurheiluvaikuttaja Tel-
lervo Haapaniemi-Koskinen on toiminut 
lukuisten muiden luottamustoimiensa 
ohella pitkään myös Paralympiakomite-
an hallituksessa ja on tällä hetkellä halli-
tuksen varapuheenjohtaja.
Entinen SKLU:n hallituksen puheen-
johtaja Kaisu Laasonen on toiminut 
myös silloisen Suomen Liikunta ja Ur-

heilu SLU:n hallituksessa sekä johtanut 
SLU:n Reilu Peli -valiokuntaa ja ollut tä-
ten vahvasti vaikuttamassa Reilun Pe-
lin sääntöjen muotoutumiseen.

Vammaisesta naisurheilijas-
ta urheilujohtajaksi
Isoimmat laivat kääntyvät hitaimmin, 
joten suurissa kansainvälisissä vam-
maisurheilujärjestöissä miesjohtajien 
asema vaikuttaa turvatuimmalta. Kah-
den suurimman vammaisurheilujär-
jestön, Kansainvälisen Paralympiako-
mitean (IPC) sekä kehitysvammaisten 
urheilun Special Olympics Internatio-
nalin kärkipaikat ovat miesten hallussa. 
Special Olympics Europe/Eurasian pu-
heenjohtaja sen sijaan on nainen, irlan-
tilainen Mary Davis.
Näkövammaisten urheilun kattojärjes-
tö IBSA valitsi syksyllä uudeksi puheen-
johtajakseen naisen, tanskalaisen Jan-
nie Hammershøin. Hän tiedostaa, että 
sukupuolella on merkitystä, vaikkei sitä 
missään erikseen korostettaisikaan.
– On tärkeää, että näkövammaisten ur-
heilun johtopaikoilla on naisia. Siihen 
liittyy monia asioita arvojen kunnioitta-
misesta syrjinnän ehkäisemiseen, Ham-
mershøi toteaa.

Teema

Suomi on edelläkävijä naisjohtajien 
määrässä vammaisurheilussa
Jotta sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu vam-
maisurheilussa, tarvitaan lisää naisia vammaisurheilu-
järjestöjen johtoon. Suomi näyttää ainakin tällä het-
kellä muulle maailmalle esimerkkiä.

VAU:n toiminnanjohtaja Riikka Juntunen ja Suomen Paralympiakomitean pääsihteeri 
Tiina Kivisaari.

>
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Teema

Tohtori Gudrun Doll-Tepper on so-
veltavan liikunnan suurimpia guruja 
maailmalla ja tutkinut myös naisjoh-
tajuutta urheilujärjestöissä. Berliinin 
yliopistossa urheilutieteiden professo-
rina toimiva Doll-Tepper on tunnettu 
ihmisten yhdenvertaisuuden puoles-
tapuhuja.
Doll-Tepper myöntää, että muutokset 
kohti sukupuolten välistä tasa-arvoa ur-
heilussa tapahtuvat hitaasti. Suunta on 
kuitenkin oikea.
– Eri kulttuureissa on tietenkin eroja, 
mutta sanoisin, että muutosta on tapah-
tunut ja naisia on nyt enemmän urheilu-
järjestöjen johtotehtävissä kuin vaikka-
pa 20 vuotta sitten, Doll-Tepper sanoo.
Hänen mukaansa viime vuosien aikana 
on tehty runsaasti aloitteita ja käynnis-
tetty ohjelmia, joiden avulla rohkaistaan 
naisia johtoasemiin. Tie ei kuitenkaan 
ole helppo.
– On useita syitä, miksi naisjohtajien 
määrä urheilujärjestöissä on suhteelli-
sen pieni. Miesten muodostamat ver-
kostot ulottuvat laajalle ja kauas histori-
aan, ja nämä miehet äänestävät toisiaan 

Doll-Tepper: Miesjohtajien verkosto murtuu hitaasti
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: BERLIININ YLIOPISTO

urheilun johtotehtäviin, Doll-Tepper to-
teaa.
– Virka-aikojen pituutta ei useissa kor-
keissa viroissa ole määrätty, mikä mah-
dollistaa samojen henkilöiden pysy-
misen johtoasemissa hyvin pitkään. 
Johtopaikkoja aukeaa haettavaksi har-
voin, jolloin potentiaaliset naisjohtajat 
eivät pääse edes tavoittelemaan paik-
koja.

Hyvä esimerkki pitkistä virka-ajoista 
on vammaisurheilumaailman korkein 
pesti, Kansainvälisen Paralympiakomi-
tean (IPC) puheenjohtajuus. IPC pe-
rustettiin vuonna 1989 ja tämänhetki-
nen puheenjohtaja Sir Philip Craven 
on vasta järjestön toinen puheenjoh-
taja. Robert Steadward johti järjes-
töä 12 ensimmäistä vuotta ja Craven 
jo häntäkin pidempään, vuodesta 
2001 lähtien.
Vammattomien urheilussa Kansainvä-
lisen Olympiakomitean (IOC) puheen-
johtajaruletti on pyörinyt vieläkin hi-
taammin. Edellinen puheenjohtaja 
Jacques Rogge toimi puheenjohtaja-
na ”vain” 12 vuotta, mutta hänen edel-
täjänsä Juan Antonio Samaranch oli 
vallassa 21 vuotta. Syksyllä tehtävässä 
aloitti Doll-Tepperin maanmies Tho-
mas Bach, eikä häntä valittaessa eh-
dokkaiden joukossa ollut naisia.
– Olisi tärkeää, että naisjohtajia olisi 
kaikissa urheilujärjestöissä, mukaan 
lukien vammaisurheilujärjestöt. Nais-
johtajat tuovat järjestöihin erilais-
ta näkemysten ja mielipiteiden kir-
joa. Yhdessä olemme aina vahvempia, 
Doll-Tepper painottaa.

Hammershøi ei ole pelkästään naisjohtaja näkövammaisten ur-
heilussa, vaan nimenomaan näkövammainen naisjohtaja, jolla 
on taustalla oma urheilu-ura huippumaalipalloilijana.
On tärkeää, että vammaisurheilujohtajien joukossa on myös en-
tisiä naisvammaisurheilijoita, sillä heillä on omakohtaista koke-
musta naisurheilijoiden asemasta. Joitain asioita ei koskaan nos-
teta pöydälle, ellei niitä ole kukaan nostamassa. Vammattomat 
miesjohtajat voivat olla autuaan tietämättömiä vammaisen nais-
urheilijan kokemuksista.
– Itse en kokenut urheilu-urallani naismaalipalloilijoiden olevan 
epätasa-arvoisessa asemassa miehiin nähden. Mutta kun katsoo 
esimerkiksi paralympialaisiin osallistuvien urheilijoiden määriä, 
niin siellä on paljon enemmän miehiä kuin naisia, ja edelleen on 
maita, joista on pelkästään miesurheilijoita paralympialaisissa, 
Hammershøi sanoo.
Suomalaisista naisvammaisurheilijoista edelleen aktiiviuraan-
sa jatkava Katja Saarinen toimii Suomen Paralympiakomitean 
kehittämispäällikkönä. Mestarihiihtäjä Tanja Kari on toiminut 
Suomessa ollessaan Salibandyliiton nuorisopäällikkönä, mutta 
hänen merkittävimmät johtotehtävänsä ovat olleet maailmal-
la.
Kari on toiminut IPC:n urheilijakomitean sekä maailman anti-
dopingjärjestö WADA:n urheilijakomitean jäsenenä. IPC:n Hall 
of Fameen vuonna 2010 valittu Kari johtaa nykyään Paralympic 
Sport Club -ohjelmaa Utahin yliopistossa Yhdysvalloissa.

Gudrun Doll-Tepper.

Jannie Hammershøi
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tutkittua
TEKSTI: AIJA SAARI, SUVI BLECHSCHMIDT JA KATI HÄMÄLÄINEN-MYLLYMÄKI

Saksalainen professori Heike Tiemann 
(2012) kertoo, että paralympialaisten 
perustajalle, Ludwig Guttmannille, 
oli alusta alkaen selvää, että myös vam-
maiset naiset osallistuvat kilpailuihin. 
Ensimmäisiin Stoke Mandevillen kilpai-
luihin vuonna 1948 osallistui tosin vain 
kaksi naista (ja neljätoista miestä). Nai-
sia tiedetään osallistuneen myös Roo-
man paralympialaisiin vuonna 1960.   
Osallistujatilastointi käynnistyi vasta 
Barcelonan vuoden 1992 paralympia-
laisissa, jossa naisosallistujia oli 33 %:a. 
Naisten lukumäärä putosi noin neljäs-
osaan Atlantassa 1996 ja Sydneyssä 
2000. Ateenassa vuonna 2004 naisia oli 
31 %:a ja Pekingissä (2008) jo 35 %:a. 
Talviparalympialaisissa naisurheilijoi-
den osuus on kautta aikojen ollut vie-
läkin huonompi. Naganon 1998 kil-
pailuihin osallistuneista vain 21 %:a 
oli naisurheilijoita ja Salt Lake Cityssä 
2002 päästiin 25 %:iin. Vielä kahdeksan 
vuotta myöhemminkin Vancouveris-
sa 2010 vain alle kolmasosa (24 %) oli 
naisurheilijoita. 

Naisten osallistumisen 
negatiivinen kehä
Tiemannin mukaan paralympialaisiin 
osallistuvien naisten vähäinen luku-
määrä synnyttää negatiivisen kierteen. 
Miehiä pienemmät kilpailijamäärät 
ovat aiheuttaneet kilpailulajien peru-
mista tai vammaluokkien yhdistämisiä, 
jotta kilpailu on ylipäätään voitu järjes-
tää. Tämä puolestaan on edelleen vä-
hentänyt etenkin vaikeavammaisten 
naisurheilijoiden määriä, koska heidän 
menestymismahdollisuudet yhdiste-
tyissä luokissa ennakoidaan huonoiksi. 

Näin heitä ei edes valita mukaan jouk-
kueisiin. 
Kansainvälinen paralympikakomitea 
(IPC) on perustanut ”naiskomitean”, 
jonka tehtävänä on löytää keinoja nais-
ten mukaan tulon vauhdittamiseksi.   
Esimerkiksi kehitysmaille on myönnet-
ty taloudellista tukea naisurheilijoiden 
rekrytointiin Sydneystä (2000) lähtien.  

Lähteet 
Tiemann, H. Vom „Versehrtensport“ zu den 
Paralympics: Facetten der Entwicklung. In: 
Hofmann, A./ Krüger, M. (Hrsg.) Olympia 
als Bildungsidee: Beiträge zur Olympis-
chen Geschichte und Pädagogik. Springer: 
Wiesbaden 2012, S. 97-112.
Record Number of Females to Take Part in 
London 2012. (16.08.2012)
http://www.paralympic.org/news/record-
number-females-take-part-london-2012. 

Tilastot paljastavat: 
Vammaisurheilussa naiset ovat 
merkittävä vähemmistö

Naisurheilija tar-
vitsee tukea val-
mentajaltaan 
Pelkkä osallistujamääriin tuijottelu ei rii-
tä. On ymmärrettävä myös naisten ko-
kemia osallistumisen tai valmentau-
tumisen esteitä. KIHU:n tutkija Kaisu 
Mononen teki vuonna 2011 sähköpos-
tin välityksellä kyselyn maajoukkuetoi-
minnassa mukana olleille vammaisur-
heilijoille (n=140), joista miehiä oli 101 ja 
naisia 39. Vastausprosentti oli 44,3. Vas-
tanneista oli naisia 21 ja miehiä 41.
– Naisten vähäisen määrän takia kyse-
lyn tulokset ovat suuntaa-antavia. Näyt-
täisi kuitenkin, että henkilökohtaisen 
valmentajan merkitys painottuu naisilla 
miehiä enemmän. Lisäksi naiset vastasi-
vat tapaavansa valmentajaansa aivan lii-
an harvoin. Naisilla lopettamisajatukset 
ovat huimasti yleisempiä kuin miehillä, 
painottaa Mononen.
Lähde: Kaisu Mononen, Kilpa- ja huippu-
urheilun valmennuskeskus KIHU

Vaikka Lontoon paralympialaisiin osallistuikin en-
nätysmäärä (noin 1500 eli 36 %) naisia, sukupuolten 
välisessä tasa-arvossa vammaisurheilu on silti vielä 
jäljessä vammattomien urheilua.
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TEKSTI: JENNI-JUULIA WALLIN-
HEIMO-HEIMONEN, VAM-
MAISPOLIITTINEN TEKSTIILI-
TAITEILIJA, PERHEVAPAALLA 
KYNNYS RY:N SUUNNITTELI-
JAN TEHTÄVISTÄ 
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Teema

Aj
as

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

Hyvyys voi pitää pahuutta loitolla

Syksyn puheenaihe on ollut vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta. 
Toisin kuin kuvitellaan, vammaisuus ei suojele naista väkivallalta, vaan 
altistaa sille. Liikunta on yksi keino voimaantua ja oppia tunnistamaan 
rajojaan. Valitettavasti monen vammaisen naisen ainoa liikuntaharras-
tus on fysioterapia.

Olen tavannut vain ystävällisiä ja taitavia fysioterapeutteja. Silti käyn-
neistä ei jää rentoa oloa. Kuntoutus muistuttaa asioista, joita en osaa. 
Fysioterapiaan ei mennä omaksi iloksi, vaan siihen liitetään toiminta-
kyvyn paranemisen alitajuisia vaatimuksia. Vaikka jumppari kannustaa, 
lajista puuttuu hyväksyvä katse. Kun teen mitä vain, saan kehuja, joista 
tulee falski olo. Jutun juoni on, että en kelpaa sellaisena kuin olen. Ta-
paamisista pitää hyötyä.

Fysioterapia on hierarkkista, jumpparin suunnittelemaa. Viileä pritsi allani 
suojataan rapisevalla paperilakanalla tai desinfiointisuihkeella. Valoa on 
paljon, usein ylhäältä loisteputkista. Äänimaailma rakentuu kuntosalilait-
teiden kolinasta tai muiden asiakkaiden yksityisistä keskusteluista.

Voisiko kuntoutuslaitos muistuttaa kauneushoitolaa? Day Spassa kysy-
tään, mitä saisi olla. Kehoni rentoutetaan pyyhkeen alle piilotetulla läm-
pöpatjalla, valot himmennetään hoidon ajaksi ja tiedustellaan, haluanko 
hiljaisuutta vai rentoutusmusiikkia.

Unelmoin kuntoutuksesta, jossa voisi valita vesijumpan klassisella mu-
siikilla ja toivoa, treenataanko tänään hämärässä, vaaleanpunaisessa vai 
kirkasvalohuoneessa. Haluaisin äänestää kuntopyöräillessä katsottavasta 
elokuvasta, aistia kupin jasmiiniteetä kämmenissä sosiaalityöntekijän lu-
ennolla ja opetella toimintaterapiassa pitsojen sijaan nopeita juhlaruokia.

Ystävä muistutti, ettei lääke tehoa, ellei se maistu pahalle. Mitä siitä tulisi, 
jos köyhiä ja sairaita ei kyykytettäisi? Miten muut voisivat olla rikkaita ja 
terveitä? Keikahtaisiko maailma, jos kuntoutuksesta palaisi kotiin hyvän-
tuoksuisia, itseään arvostavia, kauniita sanoja ja kunnioittavaa kosketusta 
vaativia vammaisia naisia?
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lehti-
katsaus

Tällä palstalla seurataan vammaisurheiluun 
liittyvien aiheiden käsittelyä meillä ja muualla.

termin-
selittäjä

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

”Sporttis-kerhossa 
Ilmari saa harrastaa 

sellaisena kuin on, ei-
kä siellä kilpailla toisia 
vastaan.”

Isä Ilkka Kiiski linjaa, 
miksi Kuopion Sport-
tis-kerho on oiva har-
rastuspaikka lieväs-
ti kehitysvammaiselle 
Ilmari-pojalle. Viikkosavo 
18.9.2013.

1 Kaikki VAU:n jäsenyhdistykset, niin 
eri vammaryhmien ja elinsiirron 

saaneiden paikallisyhdistykset kuin 
varsinaiset urheiluseuratkin, ovat re-
kisteröityjä yhdistyksiä (ry). Kaikilla re-
kisteröidyillä yhdistyksillä on omat 
yhdistyskohtaiset säännöt, jotka mää-
rittelevät yhdistyksen pääasiallisen toi-
minnan tarkoituksen.

2 Urheiluseuran pääasiallinen tehtä-
vä on järjestää urheilua ja liikuntaa, 

kun taas eri vammaryhmien tai elinsiir-
ron saaneiden paikallisten yhdistysten 
pääasiallinen tehtävä on yleensä edun-
valvonnallinen, eli tarkoitus on välittää 
tietoa sekä edistää ja tukea kyseisen 
yhdistyksen jäsenistön mahdollisuuk-
sia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina 

ja täysivaltaisina jäseninä. Liikunta- ja 
urheilutoiminta on osa näiden yhdis-
tysten toimintaa ja sen vuoksi ne ovat 
liittyneet myös VAU:n jäseniksi. Yhdis-
tys, joka järjestää liikunta- ja urheilu-
toimintaa, on oikeutettu hakemaan eri-
laisia liikunnan ja urheilun tukia, mm. 
opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa 
seuratoiminnan kehittämistukea.

3 Urheiluseurat ovat pääsääntöisesti 
oman kansallisen lajiliittonsa jäse-

niä. VAU on monilajiliitto, jonka jäsenet 
järjestävät liikunta- ja urheilutoimintaa 
joko pääasiallisesti tai osana muuta toi-
mintaansa. Urheilun ja liikunnan tukia 
haettaessa puhutaan seuroista ja tässä 
yhteydessä kaikki paikalliset VAU:n jä-
senyhdistykset rinnastetaan seuroihin.

Yhdistys ja urheiluseura
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n jäsenyh-
distyksistä vain osa on varsinaisia urheiluseuroja. Silti 
VAU:n jäsenyhdistykset tulevat rinnastetuksi urheilu-
seuroihin, kun kyse on liikunnan ja urheilun tukien ha-
kemisesta. 

Harrastaminen on 
tärkeää myös 
erilaisille liikkujille

” Verkko on sen 
verran matalalla, 

että minäkin pystyn 
torjumaan miehiä. Ei 
vain saa pelätä pal-
loa: miehet lyövät ai-
ka kovaa.”

Palokan Pyryn istuma-
lentopalloilija Paula 
Tarvainen kertoo mies-
ten seassa pelaamises-
ta. Keskisuomalainen 
29.9.2013.

Istu ja kokeile, pyytää Pyry
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Teema

Suomesta matkusti vuoden 2011 Atee-
nan Special Olympics Kesämaailmanki-
soihin 96 urheilijan joukkue. Heistä lähes 
kolmannes oli jalkapalloilijoita. Special 
Olympics -jalkapallo on Suomessa iso 
laji, ja sen parissa toimivat vapaaehtoiset 
tekevät valtavan määrän töitä.
Jalkapallo on myös Suomen ainoa Spe-
cial Olympics -laji, jolla on erikseen oma 
koordinaattorinsa. Keväästä 2012 asti 
tuo henkilö on ollut kokkolalainen Ma-
ria Olkkola: nuori nainen, joka saa pyy-
teettömästä työstään hieman kilomet-
rikorvauksia ja päivärahoja sekä paljon 
pieniä ilonaiheita kehitysvammaisten 
pelaajien kanssa toimimisesta.
Kokkola on jalkapallokaupunki, joten 
oli luontevaa, että myös Olkkola har-
rasti lajia asiaankuuluvalla intohimolla. 
Vuonna 2003 hän joutui kuitenkin lo-
pettamaan pelaamisen alle parikymp-
pisenä loukkaantumisen takia.
Kun yksi ovi sulkeutui, toinen aukesi, ku-
ten usein käy.
– Kokkolaan oli juuri perustettu kehi-
tysvammaisten jalkapallojoukkue GBK 
Tigers, jota valmensi sama valmentaja, 
joka oli valmentanut aiemmin minua. 
Hän tunsi luonteeni, arveli minun sopi-
van toimimaan kehitysvammaisten pe-

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: MARIA OLKKOLAN KOTIALBUMI, NINA JAKONEN

Maria Olkkola jaksaa pienien 
suurien ilojen voimalla

Special Olympics -jalkapallokoordinaattori Maria Olk-
kola kuuluu siihen vapaaehtoistoimijoiden joukkoon, 
jotka uhraavat oman vapaa-aikansa harrastukselleen 
– ja joita ei voi koskaan tarpeeksi kiittää.

laajien parissa ja kysyi minua avukseen, 
vuonna 2005 GBK Tigersin valmentaja-
na aloittanut Olkkola kertoo.
Tuo valmentaja oli Kaj Luokkala, jos-
ta tuli Olkkolalle eräänlainen mentori. 
Luokkala valmensi vielä Ateenan Ke-
sämaailmankisoissa naisten Special 
Olympics Finland -joukkuetta Olkkola 
apunaan. Nyt Luokkala on jäänyt Spe-
cial Olympics -valmennusryhmätoimin-
nasta sivuun, mutta Olkkola jatkaa edel-

leen valmennusryhmän valmentajana 
yhdessä Jarmo Pellin ja Pauli Saksan 
kanssa.

Raskasta mutta rakasta
GBK Tigersissa Olkkola valmensi nuo-
ria ja vanhoja, miehiä ja naisia. Vuodesta 
2008 lähtien hän on toiminut valmentaja-
na naisten Special Olympics Finland -val-
mennusryhmässä. Pelireissut Suomen 
sisällä ovat vaihtuneet kansainvälisiin tur-
nauksiin mm. Puolassa ja Kreikassa. Maa-
ilmaa on aina mukava nähdä, mutta pit-
kät reissut vaativat myös veronsa.
– Niillä reissuilla kyllä sattuu ja tapahtuu. 
Ateenan kisojen jälkeenkin sitä mietti, 
että riittääkö tällaiseen virtaa enää toista 
kertaa, Olkkola hymähtää.
Silti hän allekirjoitti Special Olympics 
-toimintaa Suomessa järjestävän VAU:n 
kanssa uuden nelivuotisen valmentaja-
sopimuksen.
Mikä kehitysvammaisten jalkapallon pa-
rissa toimimisessa sitten viehättää niin 
paljon, että reissujen raskaus ja vapaa-
ajan menetys tulevat korvatuksi?
– On saanut oppia, että pienet asiat voi-
vat olla isoja. Naisten joukkueen pelaajat 
pelaavat omissa seuroissaan sekajouk-
kueissa miesten kanssa, ja ovat jo fyy-
sisesti altavastaajina. Omilla leireillä he 
osaavat sitten ottaa ilon irti onnistunees-
ta syötöstä ja jokaisesta tehdystä maalis-
ta, Olkkola perustelee.
Sen jälkeen kun edellinen Special Olym-
pics -jalkapallokoordinaattori Tomi Lou-
nio jätti tehtävänsä ja Olkkola otti pestin 
noin puolitoista vuotta sitten hoitaak-
seen, ei kokkolalaisen toimenkuva enää 
ole rajoittunut pelkästään naisten jouk-
kueen parissa toimimiseen.
Koordinaattorina Olkkola mm. suunnit-
telee ja toteuttaa Special Olympics -val-
mennusryhmien leirejä, osallistuu eri-
laisiin jalkapalloseminaareihin, tekee 
tiivistä yhteistyötä Palloliiton erityisryh-
mien jalkapallosta vastaavan Lasse Kes-
ki-Lopin kanssa sekä laatii vuoden päät-
teeksi tilastoja ja suunnittelee tulevaa. 
Kesällä Olkkola oli joukkueenjohtajana 
miesten joukkueen mukana Göteborgin 
turnauksessa.
Ja kaikki tämä vapaaehtoisesti omalla 

Maria Olkkola (takana keskellä) naisten joukkueen leirillä Pajulahdessa.

Maria Olkkola.
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vapaa-ajallaan sekä valtavien matkus-
tuskilometrien saattelemana. Työkseen 
Olkkola myy urheilutarvikkeita kokkola-
laisessa tavaratalossa.

Rehdit suomalaiset
Viime aikoina Maria Olkkolaa on työl-
listänyt Unified-jalkapallotoiminnan 
suunnittelu. Special Olympics Finland 
sai 4 500 euroa Euroopan jalkapallolii-
ton UEFA:n Respect-tukea Unified-toi-
minnan kehittämiseen. Unified-jalka-
pallossa kehitysvammaiset urheilijat ja 
vammattomat Unified-partnerit pelaa-
vat rinta rinnan samoissa joukkueissa.
Suomesta oli Unified-joukkue jo vuo-
den 2011 Ateenan Special Olympics 
Kesämaailmankisoissa, mutta nyt toi-
mintaa on tarkoitus kehittää seuraläh-
töisesti. Ateenassa partneripelaajat 
olivat lähinnä valmennusryhmän val-
mentajien kavereita, jotka kyllä hoitivat 
hommansa esimerkillisesti.
Unified-urheilu on ajatukseltaan jalo, 
mutta toteutus ei aina ole ollut yhtä 
ruusuinen. Korkeamoraaliset suomalai-
set olivat Ateenan Unified-turnauksessa 
ihmeissään, kun osa muista joukkueis-
ta pyöritti peliä käytännössä pelkkien 
partnereiden voimin.
– Special Olympics Euroopan Unified-
projektin johtaja Sabine Menke sa-
noikin viime syksynä Tukholman poh-
joismaisen seminaarin yhteydessä 

Jalkapallon pieniä suuria iloja: naisten Special Olympics -jalkapallojoukkue on juuri tehnyt maalin.

VAU järjestää Special Olympics Uni-
fied-jalkapalloleirin 7.–9. maalis-
kuuta 2014 Liikuntakeskus Pajulah-
dessa, Nastolassa. Leiri on tarkoitettu 
Unified-jalkapallosta kiinnostuneille 
15–25-vuotiaille kehitysvammaisil-
le urheilijoille sekä vammattomille 
Unified-partneripelaajille. Leiri alkaa 
pe 7.3. klo 15.00 ja päättyy su 9.3. klo 
13.00.
Leirin tarkoituksena on kartoittaa pe-
laajia lajivalmennukseen tulevia kan-
sainvälisiä Special Olympics Unified-
jalkapalloturnauksia silmällä pitäen. 
Leirillä valmennuksesta ja tuesta vas-
taavat omat leirivalmentajat. Viikon-
lopun aikana käydään monipuolisesti 
läpi jalkapallon lajitaitoja, lajiin liitty-
vää harjoittelua ja asioita, joita Uni-

fied-jalkapallossa on tärkeä tietää.
Hinta: 50 euroa/hlö (sis. majoituksen, 
ruokailut, valmennuksen ja liikuntati-
lojen käytön). Leiriläisten on hoidet-
tava matkajärjestelynsä ja matkoista 
aiheutuneet kustannukset itse.
Leirille on varattu majoituspaikat 
30 henkilölle. Mukaan otetaan 20 
ensimmäiseksi ilmoittautunutta ke-
hitysvammaista urheilijaa sekä 10 
ensimmäiseksi ilmoittautunutta part-
neripelaajaa.
Ilmoittautumiset 16.2. mennessä ja 
lisätiedot: Special Olympics -jalka-
pallokoordinaattori Maria Olkkola, 
m.olkkola@netti.fi. Mainitse sähkö-
postissa seuraavat asiat: koko nimesi, 
ikäsi, osoitteesi, seura jota edustat/
valmentajasi.

Special Olympics Unified-jalkapalloleiri

videopuhelussa, että meillä Pohjois-
mailla on Special Olympics -toiminnas-
sa tällainen ”Nordic mafia”. Meillä on 
Ruotsin, Norjan ja Tanskan kanssa niin 
samantyyppiset aatteet ja rehtiys, Olk-
kola sanoo.
Kenties suomalaisten rehtiys oli syynä 
siihen, että Special Olympics Finlandin 
Unified-jalkapalloprojekti sai lisärahoi-

tuksen. Nyt suunnitelmissa on lisää Uni-
fied-turnauksia ja -leirityksiä. 
Vuoden 2014 Special Olympics Euroo-
pan Kesäkisoihin lähtee Suomesta vain 
naisten joukkue – mukanaan Maria Olk-
kola –, mutta vuoden 2015 Los Ange-
lesin Kesämaailmankisoihin on haettu 
paikkaa naisten ja miesten joukkueiden 
lisäksi myös Unified-joukkueelle.
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Teema

Naisen hymy ulottuu silmiin saakka. Hän 
puhuu pehmeästi murtaen. Kotkasta ko-
toisin oleva 29-vuotias Tuuli Harju on 
elämänsä aikana asunut kotikaupunkinsa 
lisäksi Oulussa, Tampereella ja Helsingis-
sä. Vaikka oma koti on nykyään pääkau-
pungissa, on Harju matkaamassa viikon-
lopuksi Kouvolaan. Kouvolassa odottavat 
tanssipari, valmentaja ja kahden päivän 
treenit.

Hetkessä urheilijaksi
Harju ei ole koskaan tietoisesti pyrki-
nyt urheilijaksi saatikka tanssijaksi. Harju 
muistelee edeltävää kesää 2012, jolloin 
hän osallistui puhtaasta mielenkiinnosta 
tanssileirille. Silloin tanssileiriä valmenta-
massa ollut Timo Pyykkönen huoma-
si Harjun liikkeessä jotain erityislaatuista. 
Ennen kuin Harju ehti sen kummemmin 
asiaa punnita, valmentaja oli jo värvännyt 
nuorelle naiselle parin, Marko Ukkolan, 
ja treenaaminen alkoi.
- Silloin tanssia ensimmäistä kertaa kokeil-
lessani ja ensimmäistä kertaa parin kans-
sa treenatessa en ollut päättänyt, että al-
kaisin oikeasti kilpailla. Näin siinä vain kävi 
– ja hyvin on sujunut, nuori tanssija hy-
myilee.
Muutaman kuukauden harjoittelun jäl-
keen pari osallistui Suomessa järjestet-
tyjen epävirallisten SM-kilpailujen aloit-
telijat-sarjaan. Oma sarja voitettiin ja 
treenaaminen jatkui. Kotimaan menes-
tyksen siivittäminä pari osallistui Hollan-
nissa järjestettävään Holland dans Spek-
takel -kilpailun debutant-sarjaan. Kotiin 
palatessa matkalaukussa kimmelsi kulta-
mitali.
Pohtiessaan omaa polkuaan liikkujasta 
urheilijaksi toteaa Harju vammaisurheilun 
tarjoavan erittäin tasa-arvoiset lähtökoh-
dat menestykseen. Kilpailijaksi pääsemi-
nen ei ole saavuttamaton unelma, vaan 
realistisesti toteutettavissa oleva tavoite.
– En koskaan kokenut olevani urheilulli-
nen tai musikaalinen ihminen. Nyt, kun 
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Tanssin viemää
Nuori nainen nousi kahdessa vuodessa uteliaasta 
sunnuntaitanssijasta pyörätuolitanssijaksi. Kansain-
välisissä kilpailuissa menestyneen tanssijan seuraa-
va tavoite ei ole suoranainen kilpailuvoitto, vaan jo-
tain hieman haastavampaa: oppia heittäytymään.

olen nähnyt urheilun kulttuuria sisältä 
päin, olen huomannut, että kuka tahansa 
voi nousta kilpailemaan, Harju toteaa.

Ajanvietosta 
kilpailuareenoille
Tanssi on vienyt Harjun mukanaan kan-
sainvälisille kilpailuareenoille. Kansain-
välisestä tasosta huolimatta lajia kalvaa 
kotimaassa kunnianhimon puute. Pyörä-
tuolitanssiin suhtaudutaan usein pelkkä-
nä viihteenä ja ajanviettona, mistä johtu-
en lajin potentiaali urheilulajina jää usein 
näkemättä.
Ratkaisu löytyy Harjun mukaan menesty-
vistä suunnannäyttäjistä. Menestys mer-
kitsee uusia huippupareja, jotka eivät 
synny itsestään. Parien muodostumisen 
avain piilee tanssijoiden henkilökohtai-
sessa värväämisessä ja pyörätuolitanssin 
ja kilpatanssin välisen kuilun yhteen kuro-
misessa. Kyseinen tavoite vaatii kuitenkin 
valmentajilta ammattitaitoa, tanssijoilta 
uskallusta sekä lajiliitoilta aktiivisuutta. 
Tanssijoiden löytymisen jälkeen haasteek-
si nousevat tanssipaikat. Esteettömyysky-
symykset ovat vielä useissa mahdollisissa 
treenipaikoissa ratkaisematta.
Haasteista huolimatta tanssin palo ei ai-
nakaan Tuuli Harjun tapauksessa ole 
sammumaan päin. Harju on mukana Uu-
denmaan pyörätuolitanssijat ry:n toimin-
nassa ja Suomen pyörätuolitanssiliiton 
hallituksessa, joka on vastuussa tulevan 
vuoden kansallisten kilpailujen toteutuk-
sesta. Vastikään omaksi lajiliitokseen er-
kaantunut Suomen pyörätuolitanssiliitto 
toivoo saavansa kansallisiin kilpailuihin 
virallisen SM-sarjan. Virallinen sarja mah-
dollistaisi tanssijoiden pääsyn EM- ja MM-
kilpailuihin edustamaan Suomea. 

Vapautuminen
Harjun henkilökohtaiset tavoitteet ovat 
kuitenkin jossain muualla kuin virallisissa 
saavutuksissa. Harju pohtii omaa tanssil-
lista määränpäätään pitkään.

InfoTulevat tanssi-
tapahtumat
Uudenmaan pyörätuolitanssijoi-
den viikkovalmennukset perjan-
taisin klo 17.00–18.30 ja klo 18.30–
20.00 Katajanokan liikuntahallilla 10. 
tammikuuta 2014 alkaen.
Lisätiedot: www.up-ry.fi.

Pyörätuolitanssin Tammileiri Tolk-
kisten monitoimitalossa Porvoossa 
25.–26. tammikuuta 2014. Opettajina 
venäläiset huippuvalmentajat Kons-
tantin Vasiljev ja Nina Andreva.
Lisätiedot: www.pyoratuolitanssi.fi.

– Pitäisi oppia uskaltaa heittäytyä enem-
män. 
Hiihtää voi hampaat irvessä – tanssia ei. 
Harju muistelee viime kevään kansallisten 
kilpailujen single-sarjaa.
– Kilpailupäivänä single-sarjan tullessa 
huomasin olevani osallistujien listoilla. Ei 
minulla ollut suunnitelmaa, eikä koreo-
grafiaa mietittynä. Musiikin alettua uskal-
sin silti vain tehdä täysillä. Ja kuinka sitten 
kävi?
– No, kyllä minä oman sarjani voitin, Harju 
nauraa.
– Ehkä ensi kerralla minulla voisi kuitenkin 
olla muutama kuvio mietittynä, tanssija 
toteaa ja suuntaa viikonlopun ensimmäi-
siin harjoituksiin.
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Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terve-
yttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 
2020 julkistettiin lokakuussa. Linjaukset 
kohdentuvat erityisesti terveytensä ja 
hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi 
liikkuvien aktivoimiseen sekä organisaa-
tioiden toimintakulttuurien liikunnallista-
miseen elämän eri vaiheissa.
Suomen väestö tarvitsee fyysisen ak-
tiivisuuden edistämistä ja liikkumatto-
muuden vähentämistä terveytensä ja 

hyvinvointinsa parantamiseksi. Uusissa 
terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikun-
nan linjauksissa esitetään konkreettisia 
toimenpiteitä.
Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikun-
nan kehittämiseksi on valittu neljä linja-
usta:
1. Arjen istumisen vähentäminen elä-
mänkulussa.
2. Liikunnan lisääminen elämänkulussa.
3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi 

osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
mistä sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja 
kuntoutusta.
4. Liikunnan aseman vahvistaminen suo-
malaisessa yhteiskunnassa.
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 
10:2013 Muutosta liikkeellä! Valtakunnal-
liset yhteiset linjaukset terveyttä ja hy-
vinvointia edistävään liikuntaan 2020 on 
ladattavissa osoitteesta www.stm.fi/jul-
kaisut.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset julkistettiin

Uusi innovaatio ”Wheeleri” motivoi liikkumaan

Syksystä 2012 alkaen Satakunnan am-
mattikorkeakoulu on kehittänyt uutta 
liikkumiseen kannustavaa laitetta nimel-
tään Wheeleri. Wheeleri on pyörätuo-
lin tai rollaattorin käyttäjille tarkoitettu 
matkamittari, jonka avulla käyttäjän on 
mahdollista saada yksityiskohtaista ja 
luotettavaa tietoa omasta aktiivisuudes-

taan ja liikkumisen laadusta.
Wheeleri mittaa matkaa ja nopeutta 
sekä aikaa, jonka tuoli tai rollaattori on 
ollut liikkeellä. Laite huomioi pyörätuo-
lin tai rollaattorin erityisominaisuudet 
ja tallentaa kaiken tiedon päiväkohtai-
sesti. Tietoja liikkumisesta voidaan tar-
kastella joko itse suorituksen aikana 
erilliseltä näytöltä tai liikkumisen jäl-
keen tietokoneelta. Teknologiansa ja 
helppokäyttöisyytensä puolesta laite 
sopii laajasti eri käyttötarkoituksiin ja 
käyttäjäryhmille, kuten motivaattoriksi 
pyörätuolia käyttäville aktiiviliikkujille, 
rollaattoria käyttäville senioreille sekä 
apuvälineeksi ja mittariksi kuntoutujille 
ja kuntoutuksen ammattilaisille.

Wheeleri palkittiin marraskuussa Help-
po liikkua -ideakilpailussa Apuväline 13 
-messujen yhteydessä.
Wheelerin tuotteistamista jatketaan 
edelleen ja keväällä 2014 Satakunnan 
ammattikorkeakoulu käynnistää lait-
teen käyttäjätestaukset. Nyt haluam-
mekin tietää lisää kehittämisideoita:
- Mitä ominaisuuksia? 
- Missä halutaan käyttää? 
- Millaista tietoa Wheelerin tulee antaa? 
- Muuta?
Lähetä ideat osoitteeseen: kaikille.fi@
samk.fi. Ideoiden lähettäjät ovat muka-
na Wheeleri-ideakilpailussa ja samalla 
on mahdollisuus päästä mukaan testi-
ryhmään.
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Teema

Akaan Viialassa asuva Halmeen perhe 
kohtasi 2000-luvun alussa haasteen. Sil-
loin kuusivuotias tytär Susanna innos-
tui ratsastamisesta ja hevosista, mutta 
tarjontaa, ammattitaitoa ja tukea näkö-
vammaisen ratsastusharrastukseen oli 
vaikea löytää. 
– Tarjontaa ei ollut, se oli luotava itse, 
perheen isä Juha Halme toteaa. 
Harrastuksesta innostunut perhe ryhtyi 
tuumasta toimeen. Sieltä täältä kerätyn 

TEKSTI JA KUVAT: ANNA TERVAHARTIALA

Liikuntaa arjen jokaiselle hetkelle
Urheiluharrastuksia, kisoja, lajiliitto- ja järjestötoi-
mintaa, tuomarointia, vapaa-aikaa, töitä, teatteria ja 
koulua – näistä on Halmeen perheen arki tehty. Vaik-
ka kalenteri on kuin tosielämän Tetris, pitää urheilu-
toiminta otteessaan kausi toisensa jälkeen.

tiedon ja aktiivitoimijoiden avulla Huit-
tisissa järjestettiin ensimmäiset ratsas-
tuksen Perhepäivät vuonna 2006. Ta-
pahtuma ei jäänyt viimeiseksi. Hitaasti 
kasvanut harrastustoiminta vei lopulta 
äiti Ninan Vammaisratsastuskomitean 
puheenjohtajaksi, tyttären kisaradoille 
ja isän aktiivitoimijaksi maalipallon pa-
riin. Veli Samuli on ottanut omaksi lajik-
seen teatterin ja on keskeinen tekijä dy-
naamisen perheen arjessa.

Intohimosta kisaamiseen
17-vuotiaan Susannan huoneen sei-
nillä on neljä neliön muotoista taulua. 
Tauluissa on mitaleita siisteissä riveis-
sä. Vaatekaapin viereisessä vitriinissä 
on pokaaleja erilaisista saavutuksista 
uinnista kirjoitukseen. Harrastuksia on 
ollut monia, mutta kärkikolmikoksi on 
kiteytynyt ratsastus, uinti ja maalipallo. 
Jokaisessa lajissa kilpaillaan ja jokaises-
sa lajissa on menestytty.

 Juha, Susanna ja Nina Halme.
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– Minä pidän kisaamisesta. Kisaaminen 
tuo tavoitteen harjoittelulle, Susanna 
kertoo ja hymyilee. 
Ratsastuksessa Susanna kilpailee taval-
lisissa seurakilpailuissa ja vammaisuin-
nissa kansallisella tasolla. Maalipallos-
sa Susanna pelaa ykkösdivarissa.
Ratsastustreenien helpottamiseksi Su-
sannalla on ollut oma ratsu viimeiset 
seitsemän vuotta. Vanhemmat avusta-
vat hevosen, nyttemmin ponin, käsit-
telemisessä, ylläpidossa, varusteiden 
huollossa ja kuljetuksissa. Keväällä ja 
kesällä treenikausi on ollut tauolla vii-
meisen hevosen kanssa sattuneen rat-
sastusonnettomuuden johdosta.
– Välillä on mentävä taaksepäin pääs-
täkseen eteenpäin, Nina toteaa. 
– Aina mennään eläimen ehdoilla, Su-
sanna täydentää.

Talleista 
tiedotustilaisuuksiin
Vaikka Susanna on perheen ainoa rat-
sastaja, harrastus koskettaa koko per-
hettä. Yksikään harrastus ei luonnistu 
ilman tukiryhmää, joka alkaa perhees-
tä ja ulottuu aina valmentajiin, avus-
tajiin, aktiiviverkostoon ja lajiliittoon 
saakka. 
Tukiryhmätoiminta on vahvassa osassa 
Ninan arkea. Tällä hetkellä Nina toimii 
Suomen Ratsastajainliiton alaisuudes-
sa toimivan Vammaisratsastuskomite-
an johdossa. 
Toiminta komiteassa on suurimmaksi 
osaksi tiedotusta ja laaja-alaisen jär-
jestötoiminnan toteutukseen liittyvää 
työtä. Koulutus, verkostoituminen ja 
tapahtumien järjestäminen ovat tul-
leet vuosien saatossa tutuiksi. Työn 
keskeisin tavoite on harrastus- ja kilpai-
lutoiminnan mahdollistaminen mah-
dollisimman monille. Vaikka ratsastus-
toiminta on ensimmäisiin perhepäiviin 
nähden kasvanut huimasti, riittää teke-
mistä erityisesti tiedotuksen saralla.
– Työ on pitkälti myös hienovarais-
ta asennetyötä. Lajista kiinnostunei-
den on helpompi löytää ratsastuksen 
pariin, kun he tietävät mistä on kyse 
ja kuinka lajin parissa voi toimia, Nina 
aloittaa.
– Vaikka ratsastuksesta lajina tiedetään 
paljon, ei lajin vammaisurheilupuoles-
ta saateta tietää paljon mitään, Susan-
na täydentää.

Kansainvälisillä 
kilpailukentillä
Urheiluaktiivisuus on vienyt perhettä 
ympäri lähiseutua ja Suomea. Jo ennen 
Susannan aktiivista maalipalloharras-
tusta Juha löysi itsensä maalipalloja-
oston riveistä. Viimeisten vuosien ajan 
Juha on myös matkustanut kansainvä-
lisillä kilpailuareenoilla maalipallotuo-
marina. Joulukuun alussa hän oli tuo-
maroimassa Keniassa.
Kansainväliset kokemukset ovat näyt-
täneet lajien laajamittaiseen toimin-
taan liittyviä haasteita, mutta samalla 
myös osoittaneet vammaisurheilula-
jien mahdollisuudet ammattimaisella 
tasolla. Ammattilaisuutta eritellessä to-
teaa Juha huipputason urheilun olevan 
kohdennetun ja järjestelmällisen työn 
tulos. Huippu-urheilun tukeminen al-
kaa harrastustoiminnan kehittämises-
tä ja laadukkaiden puitteiden tarjoami-
sesta urheilijan ehdoilla.
Haasteista, kokemuksista ja kansainvä-
lisistä tehtävistä huolimatta syy aktiivi-
suuteen on yksinkertainen.
– Laji on paljon enemmän kuin pelkkää 
urheilua. Tämä on verkosto, joka todel-
la imee mukanaan, perheen isä sum-
maa.

Jaettu ilo
Pohtiessaan tulevan kauden kalenteria 
toteaa koko perhe tekemistä riittävän. 
Kolmea lajia treenataan pitkin talvikautta, 
joskin kilpailuista riippuen eri painotuksil-
la. Keskustelu kilpailuista tuo hymyn nuo-
ren urheilijan huulille, mutta kiinnostus 
urheilullista erikoistumista ja kansainväli-
siä turnauksia kohtaan on toistaiseksi vie-
lä vähäistä.
– En halua vielä kilpailla korkeammalla 
tasolla, koska silloin minun olisi valittava 
yksi laji, Susanna kertoo hymyillen.
Lajit tukevat toisiaan ja luovat yhdessä hy-
vän pohjan jatkolle, oli se sitten kilpaile-
mista yhden tai useamman harrastuksen 
merkeissä. Kilpailumenestys on harras-
tuksen tavoite, muttei toimintaa ohjaava 
tekijä. Keskeinen osa kilpailuja on yhdes-
sä eletty tapahtuma, jossa urheilun taus-
tajoukkojen jokainen osa on edustettuna. 
– Vuosien aikana on tullut tavattua usko-
maton määrä ihmisiä, joita ei muuten olisi 
tullut tavattua, Juha kertoo.
Halmeen perhe on elävä esimerkki urhei-
lun kokonaisvaltaisuudesta. Sellaista päi-
vää ei tule, että laji tai urheilija olisi valmis. 
Tekemiseen on kuitenkin suhtauduttava 
ensisijaisesti ilolla ja innolla.
– Niin kauan, kun ei ota itseään ja urheilua 
liian vakavasti, ehtii vaikka mitä, Susanna 
päättää.
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TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: ANTERO AALTONEN

Liikuntamaassa riitti kokeiltavaa
Liikuntamaa osoitti jälleen kerran, että 
messujen ei tarvitse olla jotain pönöttävän 
virallista. Apuväline 13 -messujen yhtey-
dessä 7.–9. marraskuuta 2013 järjestetty 
Liikuntamaa oli nimensä mukaisesti liikun-
nallinen messutapahtuma. Erilaisia lajeja, 
sovelluksia ja välineitä pääsi kokeilemaan 
ympäri Tampereen Messu- ja Urheilukes-
kuksen E-hallia.

Suomen Ratsastajainliiton järjestä-
mä keppihevostelu oli yksi Liikunta-
maan suosituimpia toimintapisteitä. 
Tarjolla oli niin koulu- kuin esterat-
sastustakin.

Pyörätuolimiekkailussa on vaikea 
päästä karkuun miekaniskuja. Vin-
kuvat muovimiekat onneksi tuntu-
vat enemmän tärykalvoissa kuin ki-
puna kehossa.

Liikuntatiedon päivitystä ja 
iloisia tapaamisia
Liikuntamaa on vakiinnuttanut paikkansa erityisliikun-
nan ja kuntoutuksen ammattilaisten ja opiskelijoiden 
kohtaamis- ja oppimispaikkana. Uutena osallistujaryh-
mänä Liikuntamaahan kokoontuivat myös opettajankou-
lutuslaitosten (OKL) liikunnan pääopettajat eli didaktikot 
opiskelijoineen. Yli sata tulevaa luokanopettajaa tutustui 
Liikuntamaahan sillä aikaa, kun OKL:n didaktikot pereh-
tyivät kolmiportaiseen tukeen koululiikunnassa. 
Ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja urheiluopistojen 
liikunnan lehtorit kokoontuivat Liikuntamaan yhteydes-
sä järjestettyyn erityisliikunnan kouluttajatapaamiseen, 
joka järjestetään kerran vuodessa. Kouluttajatapaamisen 
järjestelyistä vastasivat Liikuntatieteellinen Seura ja ope-
tus- ja kulttuuriministeriö.
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Liikunnan apuvälineitä Suomessa 
vuokraavien tahojen yhteinen www.
välineet.fi -palvelu oli esillä paraati-
paikalla Liikuntamaassa. Messuhal-
lin keskelle rakennetulla radalla riitti 
erilaisten pyörien kokeilijoita välillä 
tungokseksi asti.

Motoasemat ovat liikunnallisia motorisen harjoittelun 
tehtäväpisteitä, jotka soveltuvat toimintakyvyiltään eri-
laisille liikkujille. Tällä pisteellä harjoitetaan tuntoaistia 
pyrkimällä erottamaan samanlaiset ja erilaiset muodot.

Sporttiskerho-ohjaajat 
koolla
Lasten ja nuorten matalan kynnyksen liikuntaa jär-
jestävien Sporttiskerhojen ohjaajat kokoontuivat Lii-
kuntamaassa täydennyskoulutuksen merkeissä. Mu-
kana oli kymmenen ohjaajaa kuudesta eri kerhosta. 
Kerho-ohjaajien ideapäivän ohjelmaan kuului kaikille 
avoin Pääseekö mukaan? -vammaisurheilun minise-
minaari ja kerho-ohjaajien oma koulutus, jossa pääs-
tiin tutustumaan mm. VAU:n uusiin Motoasemiin ja 
liikunnallisiin innopeleihin. 
VAU järjestää Sporttikerho-verkostoon kuuluvien 
kerhojen ohjaajille vuosittain koulutusta. Liikunta-
maan yhteydessä järjestetään täydennyskoulutusta 
ja välivuosina aloittelevien kerho-ohjaajien koulutus. 
Sporttiskerho-verkostoon voivat liittyä kaikki mata-
lan kynnyksen liikuntatoimintaa järjestävät kerhot, 
joissa liikkuu vammaisia lapsia ja nuoria.
Lisätiedot: VAU, koulutuskoordinaattori Piia Korpi, 
piia.korpi@vammaisurheilu.fi.
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VAU haluaa kiittää vapaaehtoisia hei-
dän tekemästään merkittävästä työstä. 
VAU:n Hyvä tyyppi -palkinnot jaettiin 
Liikuntamaa-messutapahtumassa tois-
ta kertaa, sillä kaksi vuotta sitten jaet-
tiin ensimmäiset Hyvä tyyppi -palkin-
not. Lauantaina 9. marraskuuta 2013 
palkittiin 20 uutta Hyvää tyyppiä, jotka 
ovat erityisen aktiivisia ja pitkään mu-
kana olleita henkilöitä.
Hyvä tyyppi -palkintojen saajien pe-
rustelut löytyvät VAU:n verkkopalve-
lusta www.vammaisurheilu.fi.
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VAU palkitsi jälleen vapaaehtoisia

Paikan päälle Liikuntamaahan palkintoaan vastaanottamaan päässeet Hyvät tyypit:  Erkki Tervo (vas.), Saana-Maria Sinisalo (Keijo Kal-
lungin puolesta), Jussi Syrjälä,  Varpu Eteläniemi, Pyry Niemelä, Minna Koivula (ylh. vas.), Susanna Tero, Marjaleena Laakkonen, Jorma 
Rajakannas, Leena Yrjänäinen, Sari Mannersuo ja Virpi Palmén.

Asko Räsänen
Jussi Syrjälä
Varpu Eteläniemi
Minna Koivula
Jukka Lahti
Marjaleena Laakkonen
Jorma Rajakannas
Eeva Sorkkila
Antti Järvensivu
Leena Yrjänäinen

Olavi Rautiainen
Keijo Kallunki
Erkki Tervo
Marko Yli-Kleemola
Sari Mannersuo
Mika Valavuori
Virpi Palmén
Pyry Niemelä
Lauri Louhivirta
Susanna Tero

Hyvät tyypit 2013

Nuortenohjelma Summerin Joes toimi 
Liikuntamaan Ohjelma-areenan juonta-
jana lauantaina ja ehti kokeilemaan ns. 
vatsarullalautaa, joka paljastui yllättä-
vän haastavaksi liikkumisvälineeksi en-
sikertalaiselle.

Leena Yrjänäinen (vas.) on 
tuttu näky Liikuntamaan 
keilailupisteen ohjaajana 
jo pitkältä ajalta. Hän sai tä-
män vuoden Liikuntamaas-
sa myös VAU:n Hyvä tyyp-
pi -vapaaehtoispalkinnon 
työstään keilailun parissa.
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Aija Saari (oik.) esitteli Suomen vammaisurheilun integraation prosesseja IWAS:n tule-
vaisuusseminaarissa Hollannissa.

HuipullaTEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: IWAS

Aija Saari esitteli IWAS:n 
seminaarissa ”Suomen mallia” 
integraatiosta huolestuneille
Kansainvälinen pyörätuoli- ja amputaatiourheilijoiden 
kattojärjestö IWAS kokoontui syyskuussa pohtimaan tule-
vaisuuttaan Hollannin Stadskanaalissa. IWAS Maailman-
kilpailujen yhteydessä järjestetyn tulevaisuusseminaarin 
alustuksen piti VAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saari.

IWAS oli kutsunut Saaren kertomaan se-
minaariin Suomen vammaisurheilun in-
tegraation prosesseista. Suomi koetaan 
edelläkävijäksi integraation prosessien 
seurannassa.
Suomessa useat vammaisurheilulajit 
ovat viime vuosien aikana integroitu-
neet lajiliittoihin, ja suoraan VAU:n alai-
suuteen on jäämässä lähinnä lajeja, joil-
le ei löydy luontevaa lajiliittoa, kuten 
maalipallo, sokkopingis, boccia ja pyö-
rätuolirugby. Integraatiolajeissa VAU:lla 
on yhä roolinsa rekrytoinnissa ja urhei-
lijan polun alkuvaiheilla.
Perinteikäs IWAS, joka mm. tituleeraa it-
seään alkuperäisten paralympialaisten 
isäksi, kamppailee tulevaisuudestaan 
samantyyppisen kansainvälisen integ-

raatiokehityksen seurauksena. IWAS:n 
lajeja on livennyt kansainvälisten laji-
liittojen sekä Kansainvälisen Paralym-
piakomitean IPC:n alaisuuteen niin, että 
järjestön omiksi lajeiksi on jäänyt käy-
tännössä enää sähköpyörätuolisaliban-
dy ja pyörätuolimiekkailu.
– IWAS:n tehtävä on tukea paralympia-
liikettä. IWAS keskittyy tulevaisuudessa 
järjestämään matalan kynnyksen kisoja 
liikuntavammaisille ja tarvittaessa nos-
tamaan esille uusia lajeja, myönsi järjes-
tön puheenjohtaja Pieter Badenhorst 
seminaarissa.
Samankaltaisen huolen vammaisurhei-
lulajien integraatiosta jakoi myös moni 
eri maiden paralympiakomiteoita tai lii-
kuntavammaisten järjestöjä edustanut 

seminaarivieras.
– Monissa maissa ihmetellään, mistä 
löytyvät uudet urheilijat vammaisur-
heiluun. Uusia ei ole tulossa, kun nykyi-
set huiput lopettavat uransa. Vammais-
ten urheilijoiden osallistujamäärät ovat 
laskeneet sitä mukaa, kun lajiliitot ovat 
ottaneet vastuuta vammaisurheilusta, 
Aija Saari purki seminaariväen tuntoja.

Suomi on harvinainen 
poikkeus
Suomen malli kiinnosti IWAS:n semi-
naarissa, koska täällä integraatioseu-
ranta on aktiivista VAU:n ja Suomen 
Paralympiakomitean toimesta. Lajeja 
ei jätetä ”irtautumisen” jälkeen oman 
onnensa nojaan, vaan VAU ja Paralym-
piakomitea toimivat lajiliittojen kehi-
tyskumppaneina.
– Olennaista on luoda selkeä seuran-
tajärjestelmä. Kuinka muuten voimme 
tietää mikä toimii ja mikä ei ja mihin 
meidän vammaisurheilun toimijoiden 
tukea seuraavaksi tarvitaan, Saari to-
tesi.
Hän sai seminaarissa myös havaita, 
että VAU:n kaltainen lähes koko vam-
maisurheilun ja -liikunnan kentän kat-
tava järjestö on kansainvälisessä ver-
tailussa harvinaisuus.
– Suomi on harvinainen poikkeus sillä, 
että meillä VAU edustaa paralympialaji-
en rinnalla kehitysvammaisten Special 
Olympics -liikettä ja vastaa sellaisista-
kin kansainvälisistä vammaisurheilula-
jeista – kuten sähköpyörätuolisaliban-
dy ja sokkopingis – jotka eivät kuulu 
kumpaankaan näistä, Saari sanoo.
Juuri paralympiaohjelmaan kuulumat-
tomien vammaisurheilulajien kannalta 
rajut integraatioprosessit näyttäytyvät 
pelottavina.
– Pitkässä juoksussa nämä lajit kuih-
tuvat, ellei ole erillistä vammaisurhei-
lujärjestöä ajamassa niiden asiaa ja 
kehittämässä toimintaa, VAU:n toimin-
nanjohtaja Riikka Juntunen toteaa.
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Aija Saari (toinen oikealta) keskusteli kevääl-
lä 2011 Helsingissä järjestetyssä Suomi meets 
Norja -seminaarissa Norjan vammaisurheilun 
johtohahmojen Arnfinn Vikin (vas.) ja Mads 
Andreassenin (oik.) kanssa. Mukana oli myös 
hollantilainen Kansainvälisen Paralympiako-
mitean (IPC) hallituksen jäsen Rita van Driel.

Huipulla TEKSTI: AIJA SAARI
KUVA: NINA JAKONEN

Suomi meets Norja: 
Vertailussa integraatiomallit

Norja on vammaisurheilun integraation edelläkävijä. Suomessa VAU vastaa integraation 
prosessien eteenpäin kuljettamisesta yhteistyössä Suomen Paralympiakomitean kanssa.  

VAU:n tavoitteena on, että vuoden 2021 loppuun mennessä sellaiset vammaisurheilulajit,
 joilla on olemassa lajiliitto, ovat siirtyneet kyseisen lajiliiton alaisuuteen.

Suomen malli 
Vuoteen 2009 asti Suomessa oli omat 
diagnoosipohjaiset vammaisurheilujärjes-
töt liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille 
sekä elinsiirtourheilijoille. Vammaisurhei-
lun integraatiota edistettiin hankkeiden 
avulla. Liikunta-, näkö- ja kehitysvammais-
ten urheiluliikkeet sekä elinsiirtourheilu 
yhdistyivät Suomen Vammaisurheilu- ja 
liikunta VAU ry:ksi vuonna 2009. Kielivä-
hemmistönä kuurojen urheilu jäi erilleen. 
Yhdistämisen jälkeen Suomessa on kaksi 
vahvaa vammaisurheilun toimijaa (Suo-
men Paralympiakomitea ja VAU), Kuurojen 
Urheiluliitto sekä terveysliikuntaa painot-
tava Soveltava Liikunta SoveLi. VAU vastaa 
integraation prosessien eteenpäin kuljetta-
misesta yhteistyössä Paralympiakomitean 
kanssa. VAU:n tavoitteena on, että vuoden 
2021 loppuun mennessä sellaiset vam-
maisurheilulajit, joilla on olemassa lajiliitto, 
ovat siirtyneet kyseisen lajiliiton alaisuu-
teen.
VAU:ssa huolehditaan myös Special Olym-
pics -toiminnasta ja elinsiirtourheilusta. 
Kahdessa vammaisurheilujärjestössä työs-
kentelee kaikkiaan 22 henkilöä. Paralympia-
komitean yhdistymisestä Suomen Olympia-
komiteaan neuvotellaan parhaillaan. 

Suomen plussat 
1) Vammaishuippu-urheilu näkyy ja kuu-
luu. Paralympiakomitea tuki lajiliittoon siir-
tymistä vammaishuippu-urheilijoiden ja 
maajoukkueen osalta. 
2) Ruohonjuuritason inkluusiokehitys hy-
vällä alulla. 2000-luvulla käynnistyneiden 
hankkeiden seurauksena lasten ja nuor-
ten inkluusiotyö etenee etenkin liikunnan 

Norjan malli
Norjassa yhdistettiin vuonna 1996 diagnoosipoh-
jaiset vammaisurheilujärjestöt (mukaan lukien 
kuurojen urheilu), josta käynnistyi vammaisurhei-
lulajien siirto lajiliittoihin. Kansanterveysjärjestöt 
eivät olleet mukana prosessissa. 
Erillinen vammaisurheilujärjestö lakkautettiin tarpeettomana vuonna 2007. 
Tätä nykyä kaikki maan 54 lajiliittoa vastaavat lajinsa vammaisurheilusta. Sel-
laisille lajeille, joille ei löytynyt luontevaa ”emäliittoa” perustettiin monilajiliit-
to. Monilajiliiton alle sijoitettiin esimerkiksi boccia. Vammaisurheilun erityis-
kysymyksistä vastaa Norjan urheilun kattojärjestössä sijaitseva kehitysosasto, 
jossa huolehditaan luokittelusta, paralympiatyöstä, kansainvälisistä asioista, 
rekrytoinnista ja vammaisurheilun koulutuksesta sekä rahanjaosta ja arvioin-
nista. Kehitysosastolla työskentelee kolme valtakunnallista vammaisurheilun 
työntekijää ja alueilla seitsemän aluekonsulttia. 
Nykyisin myös Norjassa puhutaan integraation sijaan inkluusiosta. Special 
Olympics Norway toimii itsenäisenä organisaationa. 

Norjan plussat: 
1) Arvot näkyvät nimessä. Norjan urheilun kattojärjestön nimi on ”Norges 
Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite”. 
2) Integraation seuranta (vammaisten liikkujien osallistumista tukevien kei-
nojen ja osallistujamäärien) on järjestelmällistä. Rahaa saa vain tulosten mu-
kaan. 
3) Jokaisesta 54 lajiliitosta löytyy nimetty vammaisurheilun vastuuhenkilö. 
4) Yksilölajit ovat integroituneet parhaiten. 
5) Vammaishuippu-urheilijat ovat tyytyväisiä. 
6) Aluetyö toimii ja saa kiitosta.

Norjan miinukset:
1) Integraation pitkä prosessi yllätti, osaamisen ja vastuun siirtymiseen tarvi-
taan aikaa. 
2) Ylhäältä alas -päätöksenteko johti siihen, että vammaisten omat yhdistyk-
set unohdettiin ja yhteydet kuntoutus- ja muihin perinteisiin verkostoihin 
katkesivat. Uusien urheilijoiden löytäminen on vaikeaa. 
3) Toteutus on kirjavaa. Toiset lajit ovat onnistuneet hyvin ja toiset heikom-
min.
4) Vaikeavammaisten osallistuminen on ongelmallista. Runsaasti tukea tarvit-
sevat eivät ole päässeet mukaan seuroihin samassa mittakaavassa kuin muut.
5) Erityisosaamisen siirtäminen kokonaisuudessaan lajiliitoille on koettu vai-
keaksi. Esteelliset liikuntatilat, apuvälinejärjestelmän ongelmat ja sosiaaliset 
osallistumisen esteet vaativat erityisosaamista ja omia vastuuhenkilöitä. 
6) Järjestelmä ei tue monimuotoista ja rikasta liikunnan kansalaistoimintaa. 
Pienet lajit kärsivät ja esimerkiksi maalipallon pakkosiirto käsipalloliittoon 
tappoi lajin. Tiukat pelisäännöt estävät kansalaistoiminnan kentiltä syntyvien 
uusien lajien tai liikkumismuotojen pääsyn valtionavun piiriin.
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Norja on vammaisurheilun integraation edelläkävijä. Suomessa VAU vastaa integraation 
prosessien eteenpäin kuljettamisesta yhteistyössä Suomen Paralympiakomitean kanssa.  

VAU:n tavoitteena on, että vuoden 2021 loppuun mennessä sellaiset vammaisurheilulajit,
 joilla on olemassa lajiliitto, ovat siirtyneet kyseisen lajiliiton alaisuuteen.

Vammaisurheilu & -liikunta -leh-
den numerossa 3/2013 käsiteltiin 
vammaisurheilulajien siirtymis-
tä lajiliittoihin. Artikkeli perustui 
VAU:n keväällä tekemään kyse-
lyyn, johon vastasi 28 valmenta-
jaa kaikkiaan 27 lajista. Keskuste-
lun virittämiseksi kysely avattiin 
syksyn ajaksi vammaisurheilu.
fi -verkkopalveluun. Marraskuun 
alkuun mennessä nettikyselyyn 
vastanneita oli kaikkiaan 32.  Vas-
taajat olivat urheilijoita tai harras-
tajia (12) tai muita lajin aktiiveja, 
kuten joukkueenjohtajia, huolta-
jia, valmentajia tai ”taustapiruja” 
(19). Yksittäisistä lajeista eniten 
vastauksia palautui ratsastukses-
ta (5) sekä istumalentopallosta, 
yleisurheilusta, keilailusta ja alp-
pihiihdosta (3 kutakin). 
Lajiliittoa vammaisurheilulajinsa 
kotipesäksi kannattaa lähes puo-
let (14/32).  11 toivoo vammaisur-
heilulajinsa pysymistä VAU:ssa tai 
esittää tiivistä VAU–lajiliitto-yhteis-
työtä, johon liittyy hallittu vastuun 
siirto VAU:sta lajiliitolle. Pieni osa 
vastaajista toivoo lajinsa itsenäis-
tymistä (sisäcurling) tai haaveilee 
paluusta VAU:ta edeltävään aikaan 
(keilailu, alppihiihto).
Kysely paljastaa lajien erilaisuu-
den ja ristiriidat integraation pro-
sessien taustalla. Ei ole yksiselit-
teisen selvää, että edes kaikkien 
paralympialajien kaikki toimijat 
haluavat lajinsa sijoittuvan kysei-
sen lajiliiton alle.  Eniten vastaajia 
kiinnostaa Special Olympics -la-
jien kohtalo.  Vammaisurheilun 
paikka ei ratkea tämänkään kyse-
lyn perusteella, mutta keskustelu 
jatkukoon.

TEKSTI: AIJA SAARI

Mikä on lajin 
paikka (2.0)?
”Paralympia huippu-urheilu (ja muu-
tama yksilö) on helpompi integroida 
lajiliittoon, mutta ruohonjuuritaso 
(koko vammaisuuden kirjo) ja uusien 
harrastajien löytäminen vammaisur-
heilun pariin kuuluu VAU:lle.”
Special Olympics -valmentaja

aluejärjestöissä ja seuroissa. 
3) Paralympiaurheilu on huomioitu 
huippu-urheilun muutostyössä ja sitä 
tuodaan esiin arvopuheissa.
4) Jäsenistön ääntä kunnioitetaan. Integ-
raation prosesseissa edetään varovasti ja 
jäsenistöä kuullen.
5) Tietoa on. VAU:n käynnistämä integ-
raation prosessien seuranta ja kansain-
välinen yhteistyö auttavat välttämään 
pahimpia sudenkuoppia.  
6) Monimuotoinen liikunnan kansalais-
toiminta on tärkeä arvo ja mahdollistaa 
laajan lajikirjon, mikä puolestaan antaa 
liikkujalle valinnanvaraa.
7) Eri vammaisurheiluliikkeiden yhteis-
työ. Paralympialiike, elinsiirtourheilu ja 
Special Olympics -liike toimivat yhteis-
työssä.
8) VAU:n synty,  yhdistetyt resurssit ja laa-
ja osaaminen.  

Suomen miinukset
1) Integraation käynnistäminen hankeve-
toisesti ei ole kestävällä pohjalla. Proses-
sin tueksi tarvitaan aito halu, laaja poliitti-
nen päätös ja veturi.  
2) Paralympiavetoisuudesta johtuen in-
tegraatio mielletään suppeasti vain vam-
maishuippu-urheilua koskevana asiana. 
Suurimmasta osasta lajiliittoja puuttuu 
laajempi osallistumisen näkökulma.
3) Liikunnan kattojärjestöissä 2000-luvun 

puolivälissä käynnistynyt inkluusiotyö on 
osittain pysähtynyt Valon ja huippu-ur-
heilun muutoksiin.
4) Monimuotoisuus pirstaloi ja hankaloit-
taa integraation prosessien kuljettamis-
ta. Paralympiaurheilu tunnetaan, muita 
vammaisurheiluliikkeitä tai -lajeja ei.

VAU vuonna 2021?
– Norjan mallista ”parastettavia” ovat 
aluetyö, monilajiliitto ja systemaattinen 
seuranta. Säilyttämisen arvoista meillä 
Suomessa ovat esteettömyysosaaminen, 
vammaisurheilun välinevuokrausverkos-
to (www.välineet.fi) sekä ainutlaatuinen 
erityisliikunnanohjaajajärjestelmä, kertoo 
VAU:n tutkimuspäällikkö Aija Saari.
– Norjan virheistä oppien meidän kannat-
taisi vaalia hyviä verkostoja ja yhteistyötä 
vammaisjärjestöihin ja kuntoutuksen am-
mattilaisiin. Lasten ja nuorten Sporttiklu-
bi on suora väylä vammaisille liikkujille 
soveltuviin tapahtumiin ja kokeiluihin.
Mutta miltä näyttää seitsemän vuoden 
kuluttua vuonna 2021, kun kaikki mah-
dolliset lajit on siirretty lajiliittoihin? Onko 
VAU:sta tullut Norjan mallin mukaisesti 
loppujen lajien erikoisliitto, jonka osana 
on myös Special Olympics Finland? 
Kuka tai mikä silloin huolehtii seurannas-
ta, tutkimuksesta, koulutuksesta, rekry-
toinnista, välineistä, esteettömyydestä, 
kansainvälisistä suhteista ja luokittelusta? 
Missä on se erityisosaaminen, jota tarvi-
taan vaikeavammaisten henkilöiden saa-
miseksi mukaan urheiluun?
Paljon avoimia kysymyksiä ja tulevai-
suuden haasteita. Tulevat vuodet näyt-
tävät mikä on niin lajien kuin VAU:nkin 
tulevaisuus.
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Lyhyesti

Suomen Paralympiakomitean verkkosivut 
siirtyvät uuteen portaaliin. www.sport.fi -si-
vusto kokoaa suomalaisen urheilun yhdel-
le sivustolle ja Paralympiakomitean sivusto 
siirtyy muutoksen mukana kyseisen sivuston 
alle. Jatkossakin www.paralympia.fi vie oike-
aan paikkaan, mutta kannattaa käydä sään-
nöllisesti tutustumassa myös www.sport.fi 
-sivustoon. Sieltä löytyy jatkossa urheilu-uu-
tisia laajalta rintamalta, urheilutapahtuma-
kalenteri sekä urheilun oma verkkokirjasto. 
www.sport.fi -sivusto aukesi marraskuussa 
ja Paralympiakomitean sivusto joulukuussa. 
www.sport.fi -sivuston tuottavat yhteistyös-
sä Suomen Olympiakomitea, Valo sekä Kilpa- 
ja huippu-urheilukeskus KIHU.

Vuoden 2013 Suomen Urheilugaa-
lassa vammaisurheilijat nousivat 
erityisen hienolla tavalla esille. Leo-
Pekka Tähti palkittiin vuoden 2012 
Sykähdyttävimmästä Urheiluhet-
kestä, Jere Forsberg Läpimurrosta 
ja Toni Piispanen Periksi ei anneta 
-palkinnolla. Miten käy seuraavassa 
urheilugaalassa?
Tiistaina 14. tammikuuta 2014 
Suomen Urheilugaalassa palkitaan 
jälleen kuluneen vuoden menesty-

jiä, taustavoimia, Sykähdyttävin Ur-
heiluhetki ja illan kruununa Vuoden 
urheilija. Urheilugaalassa eletään 
uudelleen urheiluvuoden huippu-
hetket. Palkintoluokkien ehdokkaat 
julkistetaan joulukuussa. Osan pal-
kittavista päättää noin 200 henkilön 
Suuri Raati, osan Urheilutoimittajien 
Liitto ja Vuoden Sykähdyttävimmäs-
tä Urheiluhetkestä päättää suuri 
yleisö. Lisätiedot: www.suomenur-
heilugaala.fi.

www.sport.fi -sivusto 
kokoaa urheilu-uutiset 
yhdelle sivustolle

Suomalaista urheilua juhlitaan jälleen 14.1.

Suomen pyö-
rätuolirug-
bymaajouk-
kue teetätti 
vuoden 2014 
kovimman va-
lokuvakalen-
terin, joka on 
täynnä maa-
joukkuerin-
gin pelaajia 
pullistelemas-
sa ja törmäile-
mässä toisiin-
sa. Kalenterin 
hienot kuvat 
on ottanut Lina Jelanski. Kalenterin tuotto 
käytetään maajoukkueen valmistautumiseen 
vuoden 2014 MM-kilpailuihin.
Hinta: 15 euroa.
Tilaukset: www.facebook.com/finnishwheel-
chairrugby.

Pyörätuolirugbymaa-
joukkue teetti kalenterinPieksämäelle Pro Urheilu -tunnustus

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmä-
ki jakoi Pro Urheilu -tunnustukset Helsingissä 
tiistaina 4. joulukuuta 2013. Tämänvuotiset Pro 
Urheilu -tunnustukset saivat hiihtäjät Kalervo 
Pieksämäki ja Liisa Suihkonen, voimistelija 
Hannu Rantakari sekä moottoripyöräilijä Yrjö 
Vesterinen. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön jakama tunnus-
tuspalkinto on suuruudeltaan 20 000 euroa. Pro 
Urheilu -tunnustuspalkintojen lähtökohtana on 
rahallinen palkinto urheilijoille, jotka ovat lajeis-
saan saavuttaneet kansainvälistä menestystä. 
Pihtiputaalainen Pieksämäki edusti Suomea 
kuusissa talviparalympialaisissa ja saavutti yh-
teensä 12 paralympiamitalia (3 kultaa, 4 hopeaa, 
5 pronssia) maasto- ja ampumahiihdosta. 
– Palkinnon saaminen on iloinen yllätys ja kiitos pitkään jatkuneesta urasta. Oli 
mukava puhelu, jonka sain ministerin sihteeriltä Levin hiihtoladuille. Palkinto-
summalla voin toteuttaa sellaisia haaveita, joihin muuten ei olisi ollut mahdolli-
suutta, Pieksämäki sanoi. 
Pro Urheilu -tunnustuksia on jaettu vuosittain vuodesta 2000 lähtien urallaan 
meritoituneille urheilijoille. Palkittujen joukossa on aivan alkuvuosia lukuun otta-
matta ollut yksi vammaisurheilija.
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Huipulla

Y-sukupolvi eli 13–27-vuotiaat nyky-
nuoret etsivät valmentajistaan intohi-
moisia johtajia, jotka tarjoavat heille 
elämyksiä. He nauttivat tässä somen 
maailmassa spontaaniudesta ja vuo-
rovaikutuksesta. Y-sukupolvi arvostaa 
lajiasiantuntemusta, mutta sen edelle 
menevät elämyksellisyys, sosiaalisuus 
ja yhteisöllisyys.       

Valmentajan vastuu 
kasvattajana
Valmentajan oma esimerkki vaikuttaa, 
oli sitten kyseessä elämäntavat, arvot 
tai asenteet. Taitava valmentaja voi vai-

TEKSTI: KRISTIINA DANSKANEN
KUVA: NINA JAKONEN

Minkälaista valmentajan osaamista haemme?
Valmentajaa lähdetään herkästi etsimään lajilasit silmillä. 
Valmentajan osaaminen onkin aivan muuta, jos kuunnellaan 
mitä nykynuori harrastukseltaan haluaa tai peilaa entisten 
huippu-urheilijoiden mielipiteitä hyvistä valmentajista.

Suomen Valmentajat ry:n vuoden 2013 
valmentaja Juha Flinck kuvaa valmen-
tajan osaamista ja valmentajuuttaan 
seuraavasti.
– Valmentaminen perustuu päivittäi-
seen yhteistyöhön urheilijan kanssa. 
Kun valmentaja on läsnä, hän aistii har-
joituksen kulun ja urheilijan tuntemuk-
set ja osaa ja ennen kaikkea uskaltaa 

kuttaa valmennettavansa kehittymi-
seen myös ihmisenä, ei vain urheilija-
na. Urheilulliset elämäntavat, toisten 
kunnioitus ja reilu peli ovat vahvoja pe-
rusasioita kasvatustehtävässä. Seura-
toiminnan ydin on yhteisöllisyys ja sen 
kautta on mahdollista luoda harrasta-
jalle kuuluvuuden tunne. Jokainen on 
tärkeä ja kuuluu porukkaan.
Vaikka vain harvoista kehittyy huip-
pu-urheilijoita, on valmennuksen vaa-
timustaso kasvanut myös harrasteur-
heilussa. Tämä korostuu erityisesti 
nuorten sekaryhmissä, joissa sulassa 
sovussa harjoittelevat kilpaurheilijat 

Pyörätuolirugbymaa-
joukkue teetti kalenterin

Valmentaja valmentaa ja urheilija urheilee

ja puhtaasti harrastelijat. Valmentajan 
päänvaivana on luoda sellainen harjoit-
teluympäristö, jossa kaikki ovat terve-
tulleita ja saavat tasolleen sopivaa har-
joitusta. 

Itsensä kehittämisen taidot 
Itsensä kehittämisen taitoja tarvitse-
vat sekä urheilija että valmentaja. It-
searviointitaidot auttavat valmentajaa 
jatkuvan kehittymisen tiellä. Pysyäk-
seen ajan tasalla on osattava hankkia 
viimeisintä tietoa ja valittava oikeat kil-
pailupaikat urheilijan optimaalisen ke-
hittymisen takaamiseksi. Valmentajan 
on löydettävä tilanteisiin sopivat tie-
don lähteet ja luotava kehittävä ver-
kosto ympärilleen. Hänen on oltava 
mielellään askeleen edellä urheilijaa ja 
ennakoitava tulevat valmennustiedon 
ja -taidon tarpeet.  

tehdä päätöksiä, jotka valmentajalle 
kuuluvat. Kun valmentajalla on ”hom-
ma hanskassa” ja itseluottamus koh-
dallaan se heijastuu myös urheilijaan. 
Edesmennyt valmentajaguru Jouko 
Kärpänen tapasi sanoa: ”Yhden täytyy 
palaa, jotta muut syttyvät”. Meidän val-
mentajien tärkein tehtävä on sen kipi-
nän sytyttäminen!

– Olen alusta lähtien valmentanut ni-
menomaan urheilija Leo-Pekka Täh-
teä, aivan kuten muitakin valmen-
nettaviani. Välillemme on vuosien 
kuluessa muodostunut hiljainen mo-
lemminpuolinen kunnioitus. Vaikka 
olemme tehneet yhteistyötä jo yli kym-
menen vuoden ajan, on meillä mieles-
täni säilynyt poikkeuksellisen hyvin sel-
keä työnjako: valmentaja valmentaa ja 
urheilija urheilee.
– Kun aloitin Lepen valmennuksen tein 
harjoitusohjelmat varsin autoritäärises-
ti. Nykyisin keskustelemme usein eri 
vaihtoehdoista varsinkin arvokilpailu-
ja lähestyttäessä. Aloittaessani vam-
maisurheiluvalmennuksen oli ainakin 
yksilölajien valmennuskulttuuri varsin 
ohuella pohjalla. Kymmenen vuoden 
kuluessa ovat sekä vammaishuippu-ur-
heilun uskottavuus että myös vammais-
urheiluvalmentajien arvostus ja toimin-
taedellytykset parantuneet ja meille on 
kyetty luomaan ainakin lähestulkoon 
tasapuoliset valmentautumisedelly-
tykset kuin ns. huippu-urheilumaissa, 
kuten tuloksetkin paralympiapuolella 
osoittavat.

Leo-Pekka Tähti ja Juha Flinck.
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Huipulla

Vammaisurheilun kehitys on maail-
malla vauhdikasta ja kehityksessä mu-
kana pysyminen vaatii myös talou-
dellisia panoksia. Valtio ei rahoitusta 
nosta tulevina vuosina, joten rahat on 
löydettävä jostain muualta. Suomeen 
ei ole ainakaan vielä muodostunut ur-
heilukulttuuria, jossa yritykset lähtisi-
vät vahvemmin tukemaan urheilua. 
– Teemme Paralympiakomiteassa sin-
nikästä työtä yrityskumppanuuksi-
en etsinnässä. Hyviä avauksia on ol-
lut, mutta raha on tällä hetkellä kiven 
alla. Tämä koskee ihan koko urheilua, 
ei pelkästään vammaisurheilua. Uu-
sin tulokas paralympiaperheessä on 
vakuutusyhtiö Folksam, jolla on pitkä 
perinne esimerkiksi Ruotsin Paralym-
piakomitean kanssa, kertoo Paralym-
piakomitean pääsihteeri Tiina Kivi-

TEKSTI: LEENA KUMMU
KUVAT: MAIJU TORVINEN, LEENA KUMMU

Oman urheilun rahoittaminen 
vaatii luovuutta, rohkeutta ja 
aikaa
Suurin vammaisurheilun rahoittajista on opetus- ja 
Kulttuuriministeriö. Suomen Paralympiakomitean ra-
hoituksesta se vastaa vuodesta riippuen 80-85 % ja 
VAU:n 68 %. Urheilun kentällä on kasvava keskustelu 
siitä, mistä muualta urheilun rahoitusta tulisi saada.

saari.
Suomi ei pärjää mitenkään muille poh-
joismaille, kun vertaa yritysrahan mää-
riä. Sen kertoo pelkästään esimerk-
kinä Ruotsin paralympiajoukkueen 
sopimus virallisen vaatetuskumppanin 
H&M:n kanssa. Joukkue saa vuosittain 
kaikki viralliset varusteet sekä 100 000 
Ruotsin kruunua (n. 12 000 euroa). Vas-
taavasti Suomen olympia- ja paralym-
piajoukkueet maksavat Sotshin kisava-
rusteita.
Maailmalla ihmetelläänkin yleisesti 
sitä, miten Suomi voi pärjätä niinkin 
hyvin vammaisten ja vammattomien 
urheilussa, vaikka rahat ovat lähes joka 
lajissa tiukassa. Raha ei ratkaise kaik-
kea, mutta kyllä se helpottaa urheilijan 
arkea. Mutta mistä sitä rahaa voi sitten 
urheilijana hankkia?

Yhteisörahoitusmalli: 
Kiririnki
Kiririnki mainostaa itseään palveluna, 
joka pyrkii muuttamaan suomalaista 
urheilukulttuuria ja tapoja. Se edus-
taa kansainvälisesti hyvin suosittua 
crowdfundingia, joukkorahoitusta. Toi-
minnassa on ideana, että urheilijat ke-
räävät itselleen rahoitusta myymällä 
fanituotteita kannustajilleen. Kiririnki 
tarjoaa palvelun ja alustan markkinoin-
tiin ja ottaa 10 % tuotosta. Kullakin Ki-
riringin urheilijalla on selkeä tavoite, 
johon kerää rahoitusta. Tavoite puo-
lestaan määrittelee rahasumman, joka 
asetetaan projektille.
Kiriringissä on ollut jo muutama suo-
malainen vammaisurheilija: ratakelaa-
ja Esa-Matti Mattila ja elinsiirtourhei-
lija Risto Aholainen. Rio de Janeiron 
paralympialaisiin tähtäävä triathlonisti 
Jussi Lotvonen aloitti oman Kiririnki-
projektinsa marraskuussa. Mattila ja 
Aholainen keräsivät Kiriringin kautta 
reilut 2 000 euroa. Kannattiko lähteä 
mukaan Esa-Pekka Mattila?
– Kannatti ehdottomasti. Palvelu mah-
dollistaa pienehkön rahasumman ke-
räämisen suhteellisen helposti. Paras 
anti oli se, että sain tehdä markkinoin-
tia omana itsenäni ja sain näkyvyyttä. 
Vaikka oma rahallinen tavoite ei täyt-
tyisikään, niin Kiriringin kautta saa lä-
hes ilmaista näkyvyyttä. Näkisin tämän 
hienona mahdollisuutena esimerkik-
si pyörätuolirugbyn kaltaisille lajeil-
le. Mukaan lähteminen oli myös kä-
denojennus nykyisille kumppaneille 
ja sain lisäksi Kiriringin ansiosta uuden 
isomman yrityskumppanuuden.

Esa Miettinen.
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Katja Saarinen pääsi osaksi 
suurempaa kampanjaa
Alppihiihtäjä Katja Saarinen valittiin 
matkapuhelinvalmistaja Samsungin 
Galaxy S4 Team -urheilijarinkiin.
Suomesta Samsungin ringissä on yksi 
vammaisurheilija ja kolme olympialai-
siin valmistautuvaa urheilijaa.
- Olin valinnasta todella otettu. Minul-
la ei ole ollut aikaa itse markkinoida it-
seäni, mutta urheilijaprofiilini on ollut 
urheilumarkkinointiyritys SportEliten 
sivuilla. Yhteistyö Samsungin kanssa ja 
siitä tuleva raha ovat erittäin tervetul-
leita.
– On myös todella mielenkiintoista 
päästä kurkistamaan tällaisen isom-
man kampanjan kulissien taakse. 
Teimme marraskuussa kuvauksia Hel-
singissä ja niissä piti näyttää jatkuvas-
ti todella ärhäkkäältä ja vihaiselta. Se 
on osa projektin ilmettä, mutta täytyy 
myöntää, että ei se ollut ihan itseäni, 
Saarinen nauraa.
Saarinen keräsi syksyn aikana myös viik-
koja rohkeutta soittaakseen alppihiih-
tovarusteita maahantuovaan SailClean 
Oy:hyn, jos yritys lähtisi tukemaan häntä.
– Kun sain vihdoin näppäiltyä nume-
ron ja kysyttyä kysymyksen, niin vas-
taus olikin, että ehdottomasti ollaan 
mukana. Olin ihmeissäni, että näinkö 
helppoa tämä kuitenkin on.

Varustekumppanuus on 
luonnollista yhteistyötä
Luonteva tapa aloittaa yhteistyö yritys-
kumppaneiden kanssa on miettiä, mitä 
palveluita ja tarvikkeita omassa urhei-
lussaan tarvitsee. Se voi olla mitä vain 
uima-asusta hevoseen. Pöytätennispe-
laaja Esa Miettinen on tehnyt vuodes-
ta 2009 alkaen yhteistyötä pöytäten-
nismailoja ja -varusteita valmistavan 
Butterflyn kanssa.
– Kysyin omatoimisesti Butterflyta 
kumppaniksi. Kerroin urastani ja tavoit-
teistani ja yhteistyö alkoi heti. Butter-
flylle riitti näkyvyys omilla nettisivuil-
lani sekä se, että käytän sen tuotteita. 
Sain aikaisemmin kaikki mailat, mailan 
kumit, asusteet ja kassit sieltä, mutta 
nyt sopimusta on hiukan muutettu ja 
se on aavistuksen huonompi kuin en-
nen. Koen, että Butterflylla on laaduk-
kaimmat tuotteet ja sen takia haluan 
yhteistyön jatkuvan. Sopimuksessa ei 
liiku raha, mutta se on minulle luon-
nollisesti erittäin arvokas.

Paralympiakomiteaa ja Scan-
dicia yhdistää esteettömyys
Jos urheilijan on hyvä miettiä omaan 
urheiluun sopivia luontevia kumppa-
neita, niin se on hyvä myös järjestöil-
le. Paralympiakomitean kumppaneis-
ta esimerkiksi Scandic-hotelliketjun 
kanssa yhteinen kosketuspinta löytyy 
hotellien esteettömyydestä. Scandic 
noudattaa sille luotua esteettömyys-
standardia, jossa on määritelty olen-
naisimmat käytännön asiat hotellissa 
asioimisessa. Näitä ovat esimerkiksi 
kyltit ja ohjeistukset, kontrastivärit ja 
pyyhekoukkujen sijainnit. Scandicis-
sa on myös oma esteettömyyslähetti-
läs, Magnus Berglund, joka kouluttaa 
henkilökuntaa ja kiertää puhumassa 
maailmalla esteettömyysstandardista.  

Yritysdemoilla rahaa ja 
tunnettavuutta lajille
Muutama vammaisurheilulaji on kek-
sinyt järjestää yrityksille lajidemoja ja 
kerätä sillä tavoin lajille resursseja. Sa-
malla lajitieto leviää tehokkaasti. Oma 
kokemus ja lajikokeilu jäävät todella 
paljon vahvemmin mieleen kuin vaik-
kapa lehtijuttu.
Pyörätuolirugbymaajoukkueen pää-
valmentaja Valtteri Lehtinen kertoo, 
että joukkue on tehnyt jonkinasteisia 

Kiririnki: www.kiririnki.fi
SportElite: www.sportelite.fi
SIU-rahasto: www.vammaisurheilu.fi
Vammaisurheilu tuki: www.vutry.net
Finnish Flash: www.finnishflash.fi

Näppäile nettiin

demoja yrityksille ja yhteistyökumppa-
neille jo muutaman vuoden ajan. Tänä 
vuonna demot tuotteistettiin ja niiden 
tarjontaa tehostettiin.
– Laadimme maajoukkueen johtoryh-
män kanssa tuotepaketin ja sen jäl-
keen olemme olleet yhteydessä yri-
tyksiin. Olemme lähestyneet aluksi 
sellaisia yrityksiä, joihin on olemassa jo 
jonkinlainen yhteys. Tällä hetkellä noin 
kymmenestä kontaktinotosta kaksi on 
tuottanut tulosta. Olemme tähän tah-
tiin oikein tyytyväisiä.
– Lisäksi tarjoamme yrityksille perintei-
sempää kumppanuutta eli muun mu-
assa näkyvyyttä pelipaidoissa. Pelaajat 
tekivät myös ensimmäistä kertaa sei-
näkalenterin, jota itse markkinoivat. 
Demojen järjestäminen ja pitäminen 
vaatii urheilijoilta ja valmentajilta si-
toutumista sekä selkeän konseptin te-
koa.

Lajidemojen järjestäminen yrityksille on yksi varainhankintakeino vammaisurheilulajeille.
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Huipulla
TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: ANTERO AALTONEN

Suomalaisella istumalentopallolla on 
loistava menneisyys. Arvokilpailu-
mitaleja satoi miehille ja naisille aina 
2000-luvun alkuun saakka. Suomen 
kokoisessa maassa, jossa ei ole sodittu 
vuosikymmeniin, ei kuitenkaan ole riit-
tävästi huipputason liikuntavammaisia 
pelaajia, jotta maajoukkueet pysyisivät 
ikäpolvesta toiseen lajin kärjen vauh-
dissa.
Istumalentopallo on sikäli karu laji, että 
maailman huipulla on maita, joissa on 
paljon sodassa vammautuneita pelaa-
jia. Lontoon paralympialaisten miesten 
finaalissa pelasivat Bosnia-Hertsegovi-
na ja Iran.
Suomella ei tällä hetkellä ole miesten 
maajoukkuetta. Naisten maajoukkue 
löytyy, mutta menestys ei enää ole sa-
malla tasolla kuin vielä kymmenisen 

vuotta sitten, jolloin Suomi voitti vii-
meisimmät naisten arvokilpailumita-
linsa MM-pronssin 2002 ja EM-prons-
sin 2003.
Vuonna 2004 naisten istumalentopal-
lo oli ensimmäistä kertaa mukana pa-
ralympialaisissa ja Suomi oli viides. 
Pekingiin (2008) ja Lontooseen (2012) 
Suomen naisilla ei enää ollut asiaa.
Suomen naisten paikka on kaksien vii-
me EM-kilpailujen perusteella vakiin-
tunut maanosan kuudennelle sijalle. 
Seuraava maailmanranking-lista jul-
kaistaan tammikuussa, ja se määritte-
lee pitkälti sen, pääseekö Suomi ensi 
kesän MM-kilpailuihin Puolaan. Voi hy-
vin olla, että kilpailut jäävät väliin.
Silti tilanne suomalaisen naisistuma-
lentopalloilun osalta on toiveikas. 
Suomen esitykset syksyn 2013 EM-

kilpailuissa olivat pirteitä, kun ottaa 
huomioon, että joukkueesta puuttui 
erinäisten syiden takia puolisenkym-
mentä pelaajaa, mm. joukkueen edel-
listen EM-kilpailujen paras pelaaja Kir-
si Koskelo.

Voittamaan oppiminen
Vaikka uusien pelaajien rekrytointi on 
kaikissa vammaisurheilulajeissa vaike-
aa, on naisten istumalentopallossa sii-
nä onnistuttu viime vuosina. Joukku-
eessa on nuoria, kehittyviä pelaajia.
– Maajoukkueen tilanne vaikuttaa lu-
paavalta. Joukkueessa on nuoruut-
ta, kokemusta ja innokkuutta. Treeniä 
vain enemmän niin kolkuttelemme 
mitalipelejä, arvioi maajoukkuepelaaja 
Annukka Jäätteenmäki.
Hän kuuluu maajoukkueen kokeneem-
paan kaartiin ja oli voittamassa naisten 
viimeisimpiä arvokilpailumitaleja sekä 
mukana Ateenan paralympialaisissa.
– Kymmenen vuotta sitten joukkueen 
keski-ikä oli korkeampi ja sitä kautta 
pelaajat olivat kokeneempia. Me to-
tuimme pelaamaan tiukkoja pelejä ja 

Istisnaisissa on ainesta
Suomen naisten istumalentopallomaajoukkue haastaa 
kärkimaat Suomi-iskelmien voimalla. Hyväntuulisen 
joukkueen otteita voi tulla seuraamaan tammikuussa 
Nastolaan Pajulahti Games -kilpailutapahtumaan.



35

voittamaan niitä, Jäätteenmäki vertaa.
Kehittyminen voittavaksi kansainväli-
sen tason huippujoukkueeksi on pit-
kä prosessi. Tästä muistuttaa myös 
naisten maajoukkuevalmentaja Timo 
Väre, joka valmensi viime vuosituhan-
nen lopun huippuvuosina miesten 
maajoukkuetta. Miesten joukkue oli 
pitkään yhdessä ja oppi lopulta voitta-
maan. Joukkueen korkea keski-ikä ei is-
tumalentopallossa ole rasite.

Seinää vastaan
Yksi tärkeä seikka matkalla menesty-
väksi joukkueeksi on hyvä yhteishen-
ki. Se asia on jo kunnossa naisten maa-
joukkueessa.
– Kaikki kannustavat toinen toisiaan ja 
pyrimme aina pitämään hyvän tsem-
pin päällä kentällä ollessamme. Ennen 
peliä saatamme lauleskella Suomi-is-
kelmiä pukuhuoneessa, kertoo maa-
joukkuepelaaja Laura Haaranen.
– Muutamissa ulkomaanturnauksis-
sa meiltä on tultu kyselemäänkin, että 
mistä ihmeestä me ammennamme sen 
valtavan tsemppauksen ja hyvän hen-
gen, hän jatkaa.
Haaranen on yksi naisten maajoukku-
een nuorimmista pelaajista. Hän on 
kotoisin pohjoispohjanmaalaiselta Kär-
sämäeltä, josta on melko pitkä matka 
lähimmille vakiintuneille istumalento-
pallopaikkakunnille Kuopioon ja Jyväs-
kylään. Harvaan asutun Suomen maan-
tieteellinen laajuus asettaa haasteita 
istumalentopallon harrastamiselle.
– Kärsämäellä asuessani pelailin yksi-

nään seinää vastaan tai joskus kaverei-
den kanssa, kun sain houkuteltua heitä 
mukaan. Nykyään asun Oulussa, jonne 
ollaan värväämässä parhaillaan aktii-
visempaa istumalentopallotoimintaa, 
Haaranen kertoo.

Huippuluokan vahvistus
Toiveita naisten istumalentopallo-
maajoukkueen paremmasta huomi-
sesta herättelevät paitsi Haarasen ja 
lappeenrantalaisen Satu Tiilikaisen 
kaltaiset nuoret pelaajat myös joukku-
een uusin pelaaja Marja Valkeavuori, 
jolla on takanaan vakuuttava pystylen-
topalloura.
Valkeavuori on voittanut Suomen mes-
taruuden ja Suomen cupin LiigaEuran 
joukkueessa, pelannut nelisenkym-
mentä naisten A-maaottelua sekä viet-
tänyt stipendin turvin vuoden Floridan 
yliopistossa lentopalloa pelaten. Nyt 
hän on tekemässä istumalentopallon 
maajoukkuedebyyttinsä kansainväli-
sessä Pajulahti Games -kilpailutapah-
tumassa Nastolassa 17.–19. tammikuu-
ta.
– Pystyin pelaamaan lentopalloa ja 
beach volleyta jotenkuten vielä muu-
tama vuosi sitten, mutta polven rus-
tovaurio ja nivelrikko ovat haitanneet 
uraani yli kymmenen vuotta, Valkea-
vuori kertoo.
– Yritin parantaa polviani vielä syksyllä 
2012 ja sain kummankin jalan osteoto-
miassa verenmyrkytyksen. Bakteeri tu-
hosi sitten viimeisetkin rippeet varsin-
kin oikeasta polvestani, hän jatkaa ja 

InfoPajulahti 
Games 2014
VAU:n järjestämä kansainvälinen     
vammaisurheilutapahtuma järjes-
tetään neljättä kertaa 17.–19. 
tammikuuta 2014 Liikuntakeskus 
Pajulahdessa Nastolassa. Lajeina 
kilpailutapahtumassa ovat istu-
malentopallo, maalipallo, sokko-
pingis, judo ja yleisurheilu.
Istumalentopallossa järjestetään 
naisten kovatasoinen turnaus, jos-
sa Suomi saa vastaansa mm. tuo-
reen Euroopan mestarin Venäjän. 
Maalipallossa Suomen miesten ja 
naisten maajoukkueet saavat vas-
taansa maailman huippumaita, 
mm. miesten sarjassa Liettuan ja 
Tšekin. Kansainväliseen sokkopin-
gisturnaukseen saapuu pelaajia 
Suomen lisäksi kahdeksasta maas-
ta.
Sovelletun judon turnauksessa 
mukana on kansainvälisissä Spe-
cial Olympics -kisoissa meritoitu-
neita judokoita. Yleisurheilussa 
järjestetään avoimet SM-hallikil-
pailut, ja mukaan on ilmoittautu-
nut myös ulkomaalaisia kilpailijoi-
ta suomalaishuippuja kirittämään.
Lue lisää: www.pajulahtigames.fi.

toteaa lähtevänsä istumalentopalloon 
mukaan kuten muihinkin asioihin elä-
mässään: täysillä.
Naisten istumalentopallon taso maail-
malla on kohonnut sen jälkeen, kun laji 
pääsi mukaan paralympiaohjelmaan 
kymmenen vuotta sitten. Suomesta ei 
kenties koskaan tule niin menestynyt-
tä istumalentopallomaata kuin se on 
aikoinaan ollut, mutta varteenotetta-
vaksi huippujen haastajaksi naisten 
maajoukkueella on potentiaalia.
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Lyhyesti

Paralympiapäivässä jännitetään 
yhdessä olympialaisia
Vuoden 2014 Paralympiapäivää vietetään 19. 
helmikuuta 2014 talvisissa tunnelmissa Helsin-
gin Rautatieaseman Jääpuistossa. Tapahtumas-
sa on eri talviparalympialajien kokeilumahdol-
lisuuksia, näytösotteluita kelkkajääkiekossa ja 
pyörätuolicurlingissa sekä urheilijahaastatteluita. 
Samana päivänä kilpaillaan Sotshin olympialai-
sissa maastohiihdon joukkuesprinttikilpailu, jota 
on mahdollista seurata isoilta skriineiltä vaikkapa 
luistelun lomassa.
Lisätiedot: www.paralympia.fi.

Urheilua täydestä sydämestä 
-valokuvanäyttely
Suomen Paralympiakomitean Urheilua täydestä sydämestä -valoku-
vanäyttely kertoo Vancouverin 2010 ja Lontoon 2012 paralympia-
laisten suomalaisurheilijoiden suurista hetkistä. Pääosassa ovat pa-
ralympiamitalistit. Vancouverin paralympialaisten kuvat on ottanut 
Satu Bell ja Lontoon paralympialaisten kuvat Maiju Torvinen.
Valokuvanäyttely on kiertävä ja se on vieraillut jo Paralympiakomi-
tean pääyhteistyökumppanin Fortumin tiloissa, josta se jatkoi mar-
raskuussa matkaa Tampereen Apuväline 13 -messuille. Helmikuun 
loppuun asti näyttely on Vierumäen Scandic-hotellin aulassa. Sot-
shin paralympialaisten ajaksi näyttely pystytetään Helsingin Rauta-
tieaseman aulaan. Näyttelyyn kuuluu valokuvien lisäksi The Cauld-
ron -soihtu, jossa paralympiatuli paloi Lontoon kilpailujen aikana.
Sen lisäksi, että näyttely on kiertävä, se päivittyy aina paralympia-
laisten jälkeen uusilla kuvilla. Ensi keväänä Vancouverin talvipara-
lympialaisten kuvat saavat väistyä Sotshin paralympialaisten kuvien 
tieltä.
– Haluamme hyödyntää upeat kuvat ja viedä ne ihmisten keskelle. 
Tämä on myös yksi tapa tuoda paralympiaurheilua esille yhteistyö-
kumppaneillemme. Kuvia täydentää urheilijoiden kommentit suo-
ritusten jälkeen ja näin näyttely antaa jokaiselle kokijalle palan pa-
ralympiatunnelmaa, kertoo Paralympiakomitean pääsihteeri Tiina 
Kivisaari.
Lisätiedot: Suomen Paralympiakomitea, viestintä- ja yhteyspäällik-
kö Leena Kummu, leena.kummu@paralympia.fi.

Marraskuun lopulla Helsingissä järjestet-
tyyn pohjoismaiseen luokitteluseminaa-
riin kokoontui lähes 80 kansainvälistä 
luokittelijaa sekä muuta luokittelustakiin-
nostunutta henkilöä.
Kansainvälisestä  Paralympiakomiteas-
ta (IPC) paikalla oli luokittelupäällikkö 
Julia Rauw, joka kertoi luokittelutyön 
ajankohtaisimmista kehityssuunnista. 
– Luokittelu on yksi IPC:n kulmakivistä. 
Se on alue, josta IPC on yksin vastuussa. 
Meillä on suuri kehitystyö  meneillään 

eri lajeissa ja luokittelu tulee mullistu-
maan paljon. Uudistaminen on uutta 
myös meille, joten  on vaikea arvioida, 
miten kauan kehitysprosessissa me-
nee. Suurimmat kehityssuuntaukset 
ovat luokittelun  pohjautuminen tut-
kimukseen sekä lajilähtöisyys, Rauw 
kuvailee. Uinnin luokittelija Kati Kau-
hanen kertoi seminaarissa oman pol-
kunsa luokittelijaksi.
– Olennaista on, että arvostaa ja kun-
nioittaa urheilijaa luokittelutilanteessa. 

Luokitteluseminaari nosti esille aiheen 
tärkeyden ja haasteet

TEKSTI: LEENA KUMMU
KUVA: NINA JAKONEN
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Luokittelu on iso osa  vammaisurheilua 
ja on kyse urheilijan urasta. Luokittelija-
na en edusta Suomea, vaan IPC:n uintia, 
Kauhanen  kuvailee työnsä etiikkaa.
Pohjoismaat jakavat samat haasteet 
Seminaarin toisena päivänä pohjois-
maiset luokittelijat pitivät oman työ-
seminaarin, jossa pyrkivät oppimaan  
toisiltaan ja löytämään maiden välisiä 
synergiaetuja sekä yhteistyömalleja. 
Keskustelua käytiin erityisesti  tiedotuk-
sen lisäämisestä sekä luokittelumahdol-
lisuuksien koordinoimisesta. Luokitteli-
jan työ ei ole helppo,  koska vastuu on 
suuri ja luokittelutilanteessa voi olla tul-
kinnanvaraa. Oman haasteensa luo ti-
lanteet, jossa  urheilija ei tee parastaan 
luokittelutilanteessa tarkoituksenaan 
päästä ”helpompaan” luokkaan. Selvää 
on,  että pohjoismainen yhteistyö tällä-
kin osa-alueella vie jokaisen maan asioi-
ta eteenpäin.
– Jokaisella maalla on samankaltaisia 
haasteita luokittelutyössä. Suomessa 
keskitymme parantamaan  luokittelun 
näkyvyyttä ja luomaan läpinäkyväm-
män luokittelujärjestelmän. Suomen on 
panostettava luokitteluun aikaisempaa 
enemmän, jos haluamme pysyä muka-
na kansainvälisessä kehityksessä, Suo-
men Paralympiakomitean kehittämis-
päällikkö Katja Saarinen painottaa.
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Vierailu paralympialaisissa 
on avannut monen para-
lympia-joukkueen vieraana 
olleen silmät ja muistot ovat 
painuneet syvälle mieleen. 

Esimerkiksi kansanedustaja Jukka Gus-
tafsson totesi marraskuussa järjeste-
tyssä liikuntaseminaarissa, että hänelle 
suurin tunteita herättänyt liikuntaelä-
mys on ollut Lontoon paralympialaiset.
Suuria tunteita on luvassa ensi vuo-
den maaliskuussa Venäjän Sotshissa. 
Ne ovatkin toistaiseksi lähimpänä Suo-
mea järjestettävät paralympialaiset, sillä 
seuraavat kesäparalympialaiset järjeste-
tään Rio de Janeirossa, vuoden 2018 tal-
viparalympialaiset Etelä-Korean Pyeon-
gchangissa ja vastaavasti vuoden 2020 
kesäparalympialaiset Tokiossa. Nyt kan-
nattaa aloittaa matkan valmistelut!
Sotshissa suomalaisittain jännitettävää 
riittää joka päivälle. Suomalaiset kilpai-
levat neljässä tai jopa viidessä eri lajissa: 
pyörätuolicurlingissa, maasto- ja ampu-
mahiihdossa ja alppihiihdossa. Suoma-
laisedustaja saatetaan nähdä myös en-
simmäistä kertaa paralympiatasolla 
kilpailtavassa lajissa lumilautacrossissa.
Sotshissa on kolme eri kisakylää: rannan 
tuntumassa kilpaillaan jäälajit ja vuoris-
ton kahdessa eri kisakylässä lumilajit. 
Junat ja gondolihissit vievät sujuvas-
ti kisakylästä toiseen. Sotshi on sinän-
säkin kiinnostava kohde maaliskuussa, 
että rannikolla saattaa olla helle, kun 
taas vuoristossa puetaan talvitakkeja 
päälle.
Alempi kisakylä sijaitsee Adlerin kau-
punginosassa, joka sijaitsee noin 50 
minuutin ajomatkan päässä Sotshin 
keskustasta. Myös Adlerissa on majoi-
tusvaihtoehtoja. Mikäli kisaturisti ha-
luaa nähdä lumilajeja, niin silloin kan-
nattaa majoittua Krasnaya-Polyanaan. 
Adlerista matkaa ylös kisapaikoille on 
kulkutavasta ja ruuhkasta riippuen noin 
1–1½ tuntia. 
– Venäjä on todella vieraanvarainen 
maa. Uskon, että juuri ihmisten ystäväl-
lisyys tulee jäämään kisaturistien mie-
leen, näyttelijä Ville Haapasalo totesi 
100 päivää Sotshin olympialaisiin -ta-
pahtumassa lokakuun lopussa.

TEKSTI: LEENA KUMMU
KUVA: SATU BELL

Sotshi tarjoaa suuria tunteita, hellettä ja lunta

Passi, hammasharja, 
viisumi ja katsojapassi
Lippuja kilpailutapahtumiin voi ostaa 
Sochi 2014 -lippuverkkokaupasta. Liput 
lunastetaan paikan päällä. Kilpailujärjes-
täjä suosittelee varaamaan liput ja majoi-
tuksen ajoissa. Kisaturisti tarvitsee lipun 
ja majoituksen lisäksi katsojapassin sekä 
Venäjän viisumin. Katsojapassin saa tilat-
tua internet-lomakkeella kilpailujärjestä-
jien sivuilla ja viisumi hoituu reilussa vii-
kossa Venäjän konsulivirastosta.
Lippujen hinnat ovat kilpailutapahtu-
miin maksavat noin 10 euroa, avajais- ja 
päättäjäisliput ovat kalliimpia. Lippupa-
ketteja myy kansainvälinen yritys eVen-
turaZone.

Sotshin paralympiajoukkueeseen on 
tehty ensimmäiset urheilijavalinnat. 
Joukkueeseen valittiin kahdeksan ur-
heilijaa neljästä eri lajista.
Joukkueeseen valittiin maastohiih-
täjä Ilkka Tuomisto, maasto- ja am-
pumahiihtäjä Maija Järvelä, alp-
pihiihtäjä Katja Saarinen sekä 
curlingmaajoukkue, johon on nimet-
tynä Tuomo Aarnikka, Vesa Hell-
man, Markku Karjalainen (c), Sari 
Karjalainen sekä Mina Mojtahedi.
– Näinkin aikaisilla valinnoilla halu-
amme taata urheilijoille täyden kes-
kittymisen paralympialaisiin. Nyt 
valitut urheilijat ovat selkeitä mita-

liehdokkaita Sotshissa ja varhaisen 
valinnan linjaus on sama kuin olym-
pialaisiin valittavien urheilijoiden 
kohdalla, pohjustaa paralympiajouk-
kueen joukkueenjohtaja Kimmo 
Mustonen.
Seuraavat valinnat tehdään 3. helmi-
kuuta 2014. Silloiset valinnat koske-
vat lähinnä maastohiihtäjiä, joilla on 
mahdollisuus antaa näyttöjä loppu- 
ja alkuvuoden aikana maailmancu-
pin osakilpailuissa. Lisäksi Suomi on 
hakenut villiä korttia Sotshissa en-
simmäistä kertaa paralympiatasolla 
kilpailtavaan lumilautailuun.

Sotshin paralympiajoukkueeseen nimettiin 
kahdeksan urheilijaa

InfoSotshin  
paralympialaiset

 7.–16. maaliskuuta 2014
-  Kilpailuaikataulu: www.paralympia.fi
-  Viisumimaksu EU:n maiden kansa-
 laisille 35 euroa, käsittelyaika 
 7–10 kalenteripäivää
-  Viisumit myöntää Venäjän 
 konsulivirastot 
- Passissa oltava kaksi viisumeille 
 tarkoitettua sivua ja passin voimassa-
 oloajan on oltava yli 6 kuukautta viisu-
 min voimassaoloajan päättymis-
 päivästä
- Majoitusvaihtoehdot: 
 www.visitsochi.su
- Lipunmyynti: 
 www.tickets.sochi2014.com
- Katsojapassin rekisteröinti: 
 pass.sochi2014.com
- Kilpailujärjestäjän viralliset sivut: 
 sochi2014.com
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Yksi neljästä suomalaisesta, jotka kil-
pailevat jylhissä alppimaisemissa hiih-
dossa, ampumahiihdossa ja lumiken-
käilyssä, on eteläkarjalaisen Lemin 
Kuukanniemeltä tuleva Salme Muurik-
ka.
Hänelle Ranskan WTG-kilpailut ovat 
uran toiset. Muurikka oli mukana myös 
kaksi vuotta sitten Sveitsin Anzéressa.
– Tunnelma Anzéren kisoissa oli mah-
tava ja ystävällinen. Kisajärjestelyt toi-
mivat hyvin ja kilpailijat kannustivat 
toinen toisiaan. Ne olivat hienot kisat 
osallistua ensikertalaisena, Muurikka 
muistelee.
Sveitsissä Muurikka voitti neljä hopea-
mitalia: lumikenkäilystä, tunnin hiih-
dosta, kolmen kilometrin hiihdosta ja 
ampumahiihdosta. Ranskassa hän osal-
listuu muuten samoihin lajeihin, mutta 
kolmen kilometrin hiihto on vaihtunut 
viiteen kilometriin.

Kansainvälistä vertaistukea
Muurikan mielestä elinsiirtoväen kan-
sainväliset arvokilpailut ovat arvokas 
asia muutenkin kuin kotiin kannettavi-
en mitalien muodossa.
– Eri maista tulleiden urheilijoiden kans-
sa on mielenkiintoista keskustella muun 

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: ANTTI MUURIKKA

Salme 
Muurikka palaa 
kilpailemaan 
alppimaisemiin

Suomesta lähtee neljän 
urheilijan kompakti jouk-
kue elinsiirron saaneiden 
World Transplant Games 
-talvimaailmankilpailui-
hin Ranskan La Chapelle 
d’Abondanceen 12.–17. 
tammikuuta 2014.

muassa siitä, miten elinsiirtoasioita hoi-
detaan heillä, hän sanoo.
– Erityisesti elinsiirron saaneille lapsil-
le suunnattu Nicholas Cup on upea lisä 
elinsiirron saaneiden talvimaailmankil-
pailuissa.
Nicholas Cup on talvimaailmankilpailu-
jen yhteydessä 4–17-vuotiaille elinsiir-
ron saaneille lapsille ja nuorille suunnat-
tu talviliikuntatapahtuma, jonka aikana 
mm. opetellaan hiihtämistä ja laskette-
lua, tutustutaan toisten maiden elinsiir-
tonuoriin sekä pidetään ihan puhtaasti 
hauskaa. Suomesta ei ole osallistujia tä-
män vuoden Nicholas Cupiin.

Tavoitteellista asennetta
Salme Muurikalle tehtiin munuaissiirto 
keväällä 2004 hänen ollessaan 23-vuo-
tias.
– Elinsiirron jälkeen olen harrastanut lii-
kuntaa monipuolisesti. Ratsastan, käyn 
juoksemassa ja jumpissa sekä hiihdän 
talvisin. Kisoihin osallistuminen on tuo-
nut lisänä tavoitteellisen asenteen ur-
heilemiseen, Muurikka kertoo.
– Liikuntaharrastuksien lisäksi pyrin 
hyötyliikkumaan mahdollisimman pal-
jon lapsieni ja koiramme kanssa, hän 
jatkaa.

World Transplant Games 
-talvimaailmankilpailut
– Elinsiirron saaneiden World Trans-
plant Games -talvimaailmankilpailut 
järjestetään 9. kerran 12.–17. tammi-
kuuta 2014 
– Kilpailulajeina ovat alppihiihto, lumi-
lautailu, maastohiihto, ampumahiihto, 
lumikenkäily ja curling
– Lisäksi lasten ja nuorten Nicholas Cu-
piin osallistuville 4–17-vuotiaille järjes-
tetään pujottelukilpailu
– Suomalaisurheilijat: joensuulainen 
Mervi Kurula, lemiläinen Salme Muu-
rikka, espoolainen Janne Mäkinen ja 
karkkilalainen Asko Räsänen
– Kaikkiaan kilpailuihin osallistuu n. 
300 urheilijaa 25 maasta sekä Nicholas 
Cupiin n. 50 elinsiirron saanutta lasta
– Urheilijat on jaettu ikäluokkiin: 18–
29-, 30–39-, 40–49-, 50–59-, 60–69- ja 
yli 70-vuotiaisiin

Toinen Muurikan lapsista, 6-vuotias 
Sampo-poika, lähtee Muurikan mat-
kaan myös Ranskaan. Lisäksi kannus-
tamaan lähtee myös Salmen isä Pertti 
Närhi.
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Jean-Pierre Antonios voitti miesten 
taljajousen W1-pyörätuoliluokan maa-
ilmanmestaruuden vammaisjousiam-
munnan MM-kilpailuissa Bangkokissa. 
Turkulainen täydensi MM-mitalien vä-
risuoransa kullalla.
– Tämä antaa potkua eteenpäin ja itse-
luottamusta, Antonios sanoi.
Antonioksen finaalivastustaja Jeff Fab-
ry aloitti ottelun Antoniosta paremmin 
ja oli ennen viimeistä sarjaa vielä pisteen 
edellä. Voitontahtoinen suomalainen 
ampui kuitenkin viimeiseen sarjaan 29 
amerikkalaisen 27:ää vastaan ja vei mes-
taruuden pisteen erolla.
– Koko ajan oli sellainen fiilis, että mesta-
ruus on minun, viimeiseen nuoleen asti, 
Antonios kertoi.
Paralympiavoittaja Jere Forsberg eteni 
MM-finaaliin taljajousen avoimessa luo-
kassa, mutta joutui taipumaan Iso-Bri-
tannian John Stubbsille pisteen erolla. 
Keijo Kallungin ja Jukka Petäjän taival 
avoimessa luokassa katkesi ensimmäi-
selle pudotuskierrokselle. Joukkuekilpai-
lussa Forsberg, Petäjä ja Kallunki sijoittui-

Antonios täydensi mitalisarjansa MM-kullalla
Arvokilpailukooste

Suomalaisten tutuista menestyslajeista jousiammunta 
pysyi mitalikannassa, mutta maalipallossa jäätiin pit-
kästä aikaa ulos palkintopallilta.

vat kuudenneksi.
Forsberg osallistui syksyn aikana histori-
allisesti myös vammattomien jousiam-
munnan MM-kilpailuihin Turkissa (sijoi-
tus 57.) ja junioreiden MM-kilpailuihin 
Kiinassa (sijoitus 17.).
Vammaisampumaurheilun EM-kilpai-
luissa Espanjassa Minna Leinonen täh-
täsi pronssia ilmakiväärin R5-kilpailussa. 
Pienoiskiväärin R9-kilpailussa hän sijoit-
tui kuudenneksi. Suomen toinen edusta-
ja Jarkko Mylly sijoittui ilmakiväärin R3-
kilpailussa 54:nneksi.

Maalipallonaiset lähellä 
mitalia
Suomen miesten maalipallojoukkueen 
kolmen arvokilpailun kultaputki katkesi 
maalipallon EM-kilpailuissa Turkissa, kun 
lopulta mestariksi edennyt Liettua voitti 
Suomen puolivälierissä. Suomi sijoittui 
kuudenneksi.
– Peli oli ailahtelevaa läpi turnauksen. 
Se näkyy sijoituksessa. Nyt suunta kohti 
ensi kesänä Espoossa pelattavia MM-ko-
tikilpailuja, totesi miesten päävalmenta-

ja Timo Laitinen.
Naisten joukkue oli lähellä mitalia, mut-
ta hävisi ensin välierissä järjestäjämaa 
Turkille 4–5 ja sitten pronssiottelussa Is-
raelille 3–5. Ennen Turkki-tappiota Suo-
mi eteni neljän parhaan joukkoon ilman 
tappioita.
– Tämä oli katkera tappio, mutta joukkue 
tietää kehittämisen paikat ja lähtee koh-
ti MM-kotikilpailuja mitali tavoitteena, 
lupaili arvokilpailudebyyttinsä naisten 
päävalmentajana tehnyt Heikki Juvo-
nen pronssipelin jälkeen.
Naisten istumalentopallomaajoukkue 
sijoittui Puolan EM-kilpailuissa kuuden-
neksi, eli samalle sijalle kuin kaksi vuotta 
sitten. Suomi pelasi turnauksessa lähes 
ilman vaihtopelaajia loukkaantumisten, 
sairastumisten ja toisen minimivamma-
pelaajan vammattomaksi luokittelun ta-
kia.
Harri Isomäki ja Kimmo Sirviö olivat 
historian ensimmäiset suomalaispelaa-
jat vammaissulkapallon MM-kilpailuissa. 
Isomäki onnistui nappaamaan historian 
ensimmäisen voiton MM-tasolla kaadet-
tuaan pyörätuoliluokka 2:n viimeisessä 
alkulohko-ottelussa ranskalaisen Herve 
Pellissierin 21–15, 21–12. Muuten suo-
malaiskaksikon tilille kirjattiin pelkkiä 
tappioita niin kaksin- kuin nelinpelissä.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: JARI PIRTTIMAA

Jean-Pierre Antonios (oik.), taljajousen 
W1-luokan maailmanmestari.
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KATJA SAARINEN
laji: alppihiihto
syntymäaika: 18.9.1979
asuinpaikka: Helsinki
luokitus: LW2 (jalka-amputaatio)
seura: Santa Claus Ski Team
valmentaja:  Minna Happonen
Saavutukset:
2004 MM-pronssi (pujottelu)
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Koulutus

VAU:n lajikoordinaattorin ja boccian 
tuomarikouluttajan Harri Lindblomin 
mukaan parhaimmillaan jopa 100 hen-
kilöä saattaa vuosittain osallistua boccia-
tuomarikursseille. Harva laji edes vam-
mattomien urheilussa yltää samaan.
Boccian tuomarikoulutusten suosiol-
le on kaksi merkittävää syytä. Ensiksikin 
bocciaturnauksia järjestetään Suomessa 
vuosittain kymmeniä. Kun pelejä on pal-
jon, on myös pelaajien toimittava tuoma-
reina. Kun joka tapauksessa joutuu otte-
luja tuomitsemaan, niin miksei samalla 
kouluttautuisi hyväksi siinä.
Toinen, ja kenties merkittävämpi syy on 
se, etteivät tuomarikoulutukset osallistu-
jien silmissä ole pelkästään tuomarikou-
lutuksia, vaan samalla myös pelaajakou-
lutuksia. Mitä paremmin tunnet säännöt 
ja taktisen pelin hienoimmatkin nyanssit, 
sitä parempi pelaaja olet.
– Tuomarikoulutukseen kuuluu sääntö-
jen läpikäynti, erilaiset sääntötulkinnat, 
käytännön tuomarityöskentely, pöytä-
kirjan pitäminen sekä kilpailukaavioiden 
laatiminen, Lindblom kertoo.
Lindblom oli lokakuun lopussa koulutta-
massa tuomareita Vantaalla, paikallisen 
invalidiyhdistyksen tilauksesta.
– Meidän jäsenet halusivat ennen kaik-
kea lisää varmuutta mittauspuoleen. He 
halusivat varmistua, että mittaus tapah-

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA Tuomari-
koulutus 
kehittää 
pelaajista 
parempia

tuu oikealla tavalla, kun toimivat tuoma-
reina esimerkiksi SM-kilpailuissa, sanoo 
Ilmari Hara Vantaan Invalideista.
Hara kävi koulutuksen itsekin, vaikka oli 
osallistunut tuomarikoulutukseen jo ai-
emmin.
– Kyllä koulutuksesta on hyötyä omaan 
pelaamiseenkin. Sai taas vähän lisätie-
toa taktiikoista, että miten sitä peliä kan-
nattaa rakennella, aktiivinen bocciamies 
Hara myöntää.

Kansainvälinen tuomari 
haussa
Bocciaottelussa tarvitaan päätuomari ja 
sihteeri. Päätuomari on kentällä ja vastaa 
käytännössä siitä, että ottelu kulkee sään-
töjen mukaisesti. Sihteeri täyttää pöytä-
kirjaa, mutta toimii myös linjatuomarina 
sekä auttaa tarvittaessa tuomaria pallo-
jen etäisyyksien mittaamisessa.
Bocciatuomarikoulutuksia VAU:lta ti-
laavat pääasiallisesti invalidiyhdistykset 
sekä Eläkeliiton ja Eläkkeensaajien Kes-
kusliiton piirit. Lindblomin lisäksi koulut-
tajina toimivat Jorma Yliranta ja Lasse 
Mäkinen.
– Haaveena on, että meillä olisi SM-kil-
pailuissa tuomarit, jotka eivät samalla pe-
laisi, mutta parhaat tuomarit ovat usein 
myös erinomaisia pelaajia, eivätkä malta 
olla pelaamatta, sanoo Lindblom, joka on 

Boccian  
tuomarikoulutukset
VAU järjestää boccian tuomari-
koulutuksia tilauksesta. Koulutus-
ten ajallinen kesto riippuu koulu-
tukseen osallistuvien henkilöiden 
määrästä, sillä koulutus on käytän-
töpainotteinen.
Tilaukset ja lisätiedot: VAU, la-
jikoordinaattori Harri Lindblom, 
puh. 044 361 7353.

itse SM-kilpailujen vakiotuomareita.
Toinen haave suomalaisessa bocciassa on 
saada tuomari kansainväliseen koulutuk-
seen. Edes Lindblom ei ole oikeutettu toi-
mimaan tuomarina virallisissa kansainvä-
lisissä otteluissa.
– Heti kun joku halukas vain löytyy, niin 
hänet lähetetään kouluttautumaan maa-
ilmalle. Puutteellinen kielitaito on usein se 
isoin este, Lindblom toteaa.
Säännöt eivät eroa kotimaisten pelien ja 
esimerkiksi paralympialaisten ottelujen 
välillä merkittävästi. Isoin ero on heitto-
aika, jota ei kotimaan peleissä ole rajat-
tu. Kansainvälisissä otteluissa luokat ovat 
myös hieman poikkeavat kotimaan sar-
joihin verrattuna, mutta sillä ei ole suoraa 
vaikutusta tuomaritoimintaan.

Boccia on harrastajamää-
riltään Suomen suurin 
vammaisurheilulaji. Tämä 
näkyy myös boccian tuo-
marikoulutusten osallis-
tujamäärissä.
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koulutus 
kehittää 
pelaajista 
parempia

VAU:n työpajakoulutukset
VAU-työpajat (6 kpl) käsittelevät vammaisurheilun 
ja -liikunnan eri aihepiirejä käytännönläheisesti ja 
omakohtaiseen oivaltamiseen kannusten.
4.2.2014 Kuopio, Pohjois-Savon Liikunta ry (PSL), 
www.pohjois-savonliikunta.fi
– Työpaja 4 Liikuntaa kaikille
7.4.2014 Helsinki, Suomen Vammaisurheilu ja -lii-
kunta VAU ry, www.vammaisurheilu.fi
– Työpaja 5a Valmentaminen vammaisurheilussa/
Valmennuksen erityispiirteitä
7.5.2014 Jyväskylä, Jyväskylän kaupunki ja VAU 
ry, www.vammaisurheilu.fi
– Työpaja 4a Liikuntaa kaikille/Ohjaajana toimimi-
nen
8.5.2014 Jyväskylä, Jyväskylän kaupunki ja VAU 
ry, www.vammaisurheilu.fi
– Työpaja 4b Liikuntaa kaikille/Pelit ja leikit tutuiksi
18.10.2014 Kouvola, Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry, www.vammaisurheilu.fi
– Työpaja 4a Liikuntaa kaikille/Ohjaajana toimimi-
nen
Lisätiedot: VAU, koulutuskoordinaattori Piia Korpi, 
puh. 044 767 1368, piia.korpi@vammaisurheilu.fi

Motoasemat-koulutukset
Kolmituntisessa Motoasemat-koulutuksessa opi-
taan ohjaamaan motoristen perustaitojen hallin-
taan tähtääviä harjoitteita. Koulutus soveltuu kai-
ken ikäisten liikunnallista toimintaa ohjaaville niin 
päiväkodeissa, harrasteryhmissä, yhdistyksissä, 
asuntoloissa kuin työ- ja toimintakeskuksissa. Kou-
lutukseen sisältyvät myös Motoasemat-oppaat. 
Koulutuksia voi tilata VAU:sta ja
niitä järjestetään suomeksi ja ruotsiksi.
31.1.2014 Seinäjoki, Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry, www.vammaisurheilu.fi
14.5.2014 Jyväskylä, Jyväskylän kaupunki ja VAU 
ry, www.vammaisurheilu.fi
5.9.2014 Kuopio, Suomen Vammaisurheilu ja -lii-
kunta VAU ry, www.vammaisurheilu.fi
18.10.2014 Kouvola, Suomen Vammaisurheilu ja 
-liikunta VAU ry, www.vammaisurheilu.fi
Lisätiedot: VAU, tapahtumakoordinaattori Tiina 
Siivonen, puh. 040 833 4869, tiina.siivonen@vam-
maisurheilu.fi

Sherborne-kurssit
Sherborne on liikunnan täydennyskoulutusta lii-
kunnanohjaajille, erityisryhmien ohjaajille sekä 
kasvatusalan ammattilaisille. Veronica Sherbor-
nen kehittelemä liikuntaohjelma, SDM (Sherborne 
Developmental Movement) on kokonaisvaltainen 

harjoitusohjelma, joka tukee monipuolisesti moto-
riikan ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. VAU jär-
jestää SDM-perus- ja -jatkokursseja
tilauksesta.
22.–23.2.2014 Haukipudas, Virpiniemen liikunta-
opisto, www.virpiniemi.fi
– Sherborne-peruskurssi
Lisätiedot: VAU, koulutuskoordinaattori Piia Kor-
pi, puh. 044 767 1368, piia.korpi@vammaisurheilu.
fi tai SDM-koulutusvastaava Susa Miettunen, puh. 
040 524 3734, susamiettunen@gmail.com

Muut koulutukset
VAU järjestää yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulah-
den kanssa Pyörätuolia käyttävien urheilijoiden 
fyysisen harjoittelun perusteet -seminaarin. Semi-
naari on suunnattu kaikille pyörätuolia käyttäville 
urheilijoille, heidän valmentajilleen sekä lajiliitto-
jen vammaisurheilusta vastaaville henkilöille.
25.–26.4.2014 Nastola, Liikuntakeskus Pajulahti
– Pyörätuolia käyttävien urheilijoiden fyysisen har-
joittelun perusteet
Lisätiedot: VAU, kilpa- ja huippu-urheilun toimiala-
päällikkö Hannele Pöysti, puh. 050 517 6151, han-
nele.poysti@vammaisurheilu.fi

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

Catani-stipendi Päivi 
Helmiselle
Vammaisten laskijoiden hiihdonopet-
tajakoulutukseen suunnattu Catani-sti-
pendin sai tänä vuonna raisiolainen Päi-
vi Helminen, joka osallistuu Suomen 
Hiihdonopettajat ry:n (SHORY) järjestä-
mälle hiihdonopettajakurssille kaudella 
2013–2014.
Helminen on näkövammainen nainen, 
joka on tehnyt kovasti työtä sen eteen, 
että on itse päässyt näkökyvyn lähes täy-
dellisen menettämisen jälkeen takaisin 
rinteeseen ja haluaa nyt jakaa laskemi-
sen ilosanomaa myös muille samankal-
taisessa tilanteessa oleville.
– En enää tänään kävelisi ja liikkuisi niin 
hyvin, jos en olisi halunnut ylös rinteisiin. 
Olen oman kuntoutumiseni edistyes-
sä toiminut vertaisohjaajana näkövam-
maisten lasten leireillä ja liikkumistaidon 
kerhoissa. Laskettelunohjaajakoulutuk-
sen antamia tietoja ja taitoja haluaisin 
hyödyntää vapaaehtoisena vertaisohjaa-
jana erityisesti näkövammaisten lasten 
sekä heidän perheidensä parissa työs-
kennellen, Helminen kirjoitti stipendiha-
kemuksessaan.
Guy Catani, jonka mukaan Catani-sti-
pendi on nimetty, on itse vuosien ajan 
tehnyt työtä vammaislaskettelun hyväk-
si ja hänen ansiostaan vammaislaskijoita 
koskevat asiat on tänä päivänä huomioi-
tu useissa hiihtokeskuksissa ympäri Suo-
men.

Euroopan soveltavan liikunnan järjes-
tö EUFAPA järjestää European Congress 
of Adapted Physical Activity 2014 -kon-
gressin 29.9.–2.10.2014. Kongressin 
teemana on ”Inclusion into Action: App-
lications from Research”, eli vapaasti suo-
mennettuna ”Inkluusiota käytäntöön: 
tutkimustulosten soveltaminen”.
Kahden vuoden välein järjestettävä EU-
CAPA-kongressi kokoaa yhteen sovelta-
van liikunnan tutkijat ja muut ammatti-
laiset ympäri Eurooppaa. Suomestakin 
on perinteisesti ollut mukana ryhmä so-
veltavan liikunnan asiantuntijoita.
Jos EUCAPA 2014 -kongressiin osallistu-
minen kiinnostaa, voi reissusta koituvien 
kustannusten kattamiseen hakea Ahos-
apurahaa. Apuraha on tarkoitettu uusi-

en ideoiden hakemiseksi ja vammaisten 
henkilöiden liikkumismahdollisuuksien 
kehittämiseksi.
Kongressiin osallistumisen hinta vaih-
telee sen mukaan, onko osallistuja 
EUFAPA:n jäsen, itse liikkumis- tai toi-
mimisrajoitteinen tai opiskelija. Hal-
vemmalla pääsee, jos ilmoittautuu kon-
gressiin 15. kesäkuuta 2014 mennessä. 
Viimeistään kongressiin on ilmoittaudut-
tava 15. syyskuuta 2014.
Seuraava Ahos-apurahahaku päättyy 28. 
helmikuuta 2014.
Lisätiedot Ahos-apurahasta: www.
vammaisurheilu.fi (VAU –> Koulutus –> 
Ahos-apuraha).
Lisätiedot EUCAPA-kongressista: 
www.eucapa2014.eu.

VAU:n ja Suomen Psykomotoriikkayhdis-
tyksen ensimmäinen yhteisseminaari ko-
kosi syyskuun lopulla Liikuntakeskus Pa-
julahteen kuusikymmenpäisen joukon 
eri alojen ammattilaisia ja opiskelijoita.
Kaksipäiväisen Sherbornea ja psykomo-
toriikkaa -seminaarin aikana osallistujil-
la oli mahdollisuus tutustua niin SDM:n 
kuin psykomotoriikan sovelluksiin erilai-
sissa ympäristöissä ja eri kohderyhmil-
le, jakaa kokemuksia sekä verkostoitua. 
Yksi seminaarin kantavista ajatuksista 
oli SDM:n ja psykomotoriikan yhteydet: 
Kuinka käytännön työssä on luontevaa 
käyttää työkaluja kummankin ”pakista”.
Veronica Sherbornen kehittelemä Sher-
borne Developmental Movement (SDM) 
on kokonaisvaltainen liikunnallinen har-
joitusohjelma motoriikan ja sosiaalisten 
taitojen kehittymisen tueksi. Se on alun 
perin kehitetty kehitysvammaisten las-
ten ja aikuisten tarpeisiin, mutta sovel-
tuu käytettäväksi esimerkiksi kouluissa, 
päivähoitoryhmissä sekä erilaisissa va-
paa-ajan kerhoissa. Suomessa SDM-kou-
lutukset toimivat VAU:n alaisuudessa.
Psykomotoriikassa on kysymys kehon 
ja mielen yhteydestä. Tavoitteena on lii-
kunnan avulla edistää ja tukea ihmisen 
koko persoonallisuutta. Harjoitteisiin si-
sältyy mm. liikuntaleikkejä, tanssia, pan-
tomiimeja sekä sirkustaitoharjoitteita. 
Psykomotorinen harjoittelu sopii kaikille, 
mutta siitä hyötyvät erityisesti tukea tar-
vitsevat henkilöt lapsista vanhuksiin.
Seminaarin aikana järjestettiin luennon 
ja paneelikeskusteluiden lisäksi yhdek-
sän työpajaa, joiden teemat vaihtelivat www.kyllaelinluovutukselle.fi

Allekirjoita elinluovutuskortti.
Kerro tahtosi läheisillesi.

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Soveltavan liikunnan EUCAPA 2014 -kongressi 
Madridissa 29.9.–2.10.2014

Sherbornea ja psykomotoriikkaa -seminaari toi 
yhteen kaksi menetelmää ja ison joukon osaajia
TEKSTI JA KUVA: PIIA KORPI

ikäihmisten liikuttamisesta aina lapsiper-
heiden arkeen. Osallistujat saivat valita 
kuusi työpajaa, joihin osallistuivat.
Seminaarin käytännön järjestelyistä vas-
tanneen VAU:n koulutuskoordinaattori 
Piia Korven mukaan palaute seminaaris-
ta oli kannustava:
– Ehdottomasti tällaiselle on kysyntää 
myös jatkossa. Olemmekin jo aloittaneet 
ensi vuoden seminaarin suunnittelun 
saamamme palautteen pohjalta, Korpi 
kertoo.
Lisätiedot:
www.vammaisurheilu.fi (VAU -> Koulu-
tus -> Sherborne)
www.psykomotoriikka.org

Työpajoissa kokeiltiin mm. rentoutushar-
joituksia.
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Koulutus

Opinnäytetyöt käsittelivät vammais-
urheilua, soveltavaa liikuntaa, liikunta-
kasvatusta ja -pedagogiikkaa, liikunnan 
sosiologiaa, liikuntasuunnittelua ja es-
teettömyyttä. Mukana oli eri koulutus-
asteilla tehtyjä opinnäytteitä. Valinnas-
sa painotettiin ensisijaisesti käytännön 
sovellettavuutta. Muita kriteereitä oli-
vat aiheen merkitys ja tarve tällaiselle 
tiedolle vammaisurheilun ja soveltavan 
liikunnan kannalta. Myös tutkimuksen 
toteutukseen, aineiston käsittelyyn ja 
analysointiin kiinnitettiin huomiota.

”Tää tilanne ei oo lähteny 
läskeistä”
500 euron arvoisen stipendin sai Sanna 
Spohrin liikuntapedagogiikan Pro gra-

TEKSTI: PIIA KORPI
KUVA: LAURI JAAKKOLA

Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun palkitut 
opinnäytetyöt käsittelevät painonpudotusta, 
jalkapalloa ja kunnan erityisliikuntaa
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja Soveltava Liikunta 
SoveLi ry myöntävät kahden vuoden välein soveltavaa liikuntaa ja 
vammaisurheilua käsitteleville opinnäytetöille stipendejä. Tämän 
vuoden stipendit jaettiin Apuväline 13 -messuilla Tampereella. Sti-
pendin hakijoille järjestettiin avoin haku. Hakemuksia tuli yhteensä 
11, joista valittiin kolme palkittavaa opinnäytetyötä.

du -tutkielma ”Tää tilanne ei oo lähteny 
läskeistä - Tulkitseva fenomenologinen 
analyysi elämäntapamuutosryhmän 
selviytymiskokemuksista” (Jyväskylän 
yliopisto). 
Tutkimuksessa avautuu tärkeitä näkö-
kulmia elämäntapamuutosryhmään 
osallistuneiden yksilöiden kokemiin 
haasteisiin ja selviytymisstrategioihin 
painonpudotuksen prosessissa. Näiden 
pohjalta tutkimus tuottaa elämänta-
pamuutosryhmän toiminnan ja ohjaa-
misen kannalta arvokasta käytännön 
tietoa, jota voidaan tulevaisuudessa so-
veltaa tällaisten ryhmien toteutuksessa. 
Aihe on ajankohtainen ja tärkeä ja tutki-
mus erittäin ansiokkaasti toteutettu. 
250 euron stipendit jaettiin kahdel-

Inkeri Jortikka (vas.) sai 250 euron stipendin kandidaatintutkielmastaan ”Nurmijärven kunnan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 
2012–2016”. Stipendit jakoivat Liikuntamaassa SoveLi:n Virpi Pennanen (kesk.) ja VAU:n Piia Korpi.

le tutkimukselle, Heidi Kallion ja Sari 
Kangasniemen sosiaalialan AMK-
päättötyölle ”Spesiaali-turnaus-eri-
tyisjalkapalloa yhteistyössä Musan 
Salaman kanssa” (SAMK) ja Inkeri Jor-
tikan liikunnan ja vapaa-ajan koulu-
tusohjelman kandidaatintutkielmalle 
”Nurmijärven kunnan erityisliikunnan 
kehittämissuunnitelma 2012–2016” 
(Haaga-Helia). 
Kallion ja Kangasniemen toiminnalli-
nen opinnäytetyö käsittelee erityistä 
tukea tarvitseville lapsille suunnatun 
kilpailutapahtuman järjestämistä yh-
teistyössä paikallisen urheiluseuran 
kanssa. Työssä esitetyt huomiot ja vinkit 
voivat tulevaisuudessa auttaa vastaa-
vantyyppisten tapahtumien suunnitte-
lussa. Jortikan työ puolestaan tarjoaa 
konkreettisia ja hyvin punnittuja suun-
taviivoja erityisliikunnan kehittämiselle 
Nurmijärven kunnassa. Työ voi sovellet-
tuna tukea myös muiden kuntien eri-
tyisliikunnan suunnittelua.
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TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA : ANU HÄMÄLÄINENSporttiklubi

Kuopion Sporttiksen lähtökohtana on 
sen perustamisesta lähtien ollut laaja-
alainen yhteistyö. Sporttiksen perusta-
jatahoina olivat VAU ry, TATU ry, Kuopi-
on kaupunki ja Mäntykankaan koulu. 
Lisäksi Savonian ammattikorkeakou-
lun fysioterapiaopiskelijat toimivat ker-
hossa ohjaajina.
Varsinainen kuningasajatus oli kuiten-
kin ottaa mukaan myös paikalliset ur-
heiluseurat, oli niissä entuudestaan 
erityisryhmätoimintaa tai ei. Sporttis-
kerhossa vammaiset ja erityistä tukea 
tarvitsevat lapset pääsevät kokeile-
maan eri lajeja seurojen osaavien hen-
kilöiden avustuksella.
– Periaate on se, että seuroista tulee 
ohjaus, me tuomme lapset ja opis-
kelijat ovat apuna ohjaamisessa, ker-
too VAU:n aluetoiminnan suunnitteli-
ja Anu Hämäläinen, joka on toiminut 
alusta asti Sporttis-kerhon taustahah-
mona.
Kerholaiset ovat lajien erikoisseurojen 
avustuksella tutustuneet mm. taek-
wondoon, yleisurheiluun, salibandyyn, 
voimisteluun, uintiin, potkunyrkkei-
lyyn, melontaan ja tennikseen. Nyt 
vuorossa on pyörätuolirugby Kuopion 
Rugby Clubin ja paikallisen pyörätuoli-
rugbyn pelaajan Sami Perälän ohjauk-
sessa.

Väylä urheiluseuratoimin-
nan pariin
Sporttis-kerho antaa urheiluseuroille 
turvallisen kokemuksen erityislasten 
liikunnan järjestämisestä ja tarvittavan 
tuen sekä koulutuksen. Tarkoituksena 
on luoda kerhossa oleville lapsille väy-
lä urheiluseuratoiminnan pariin.
– Jokaisessa seurassa käydään aina 
kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran jäl-
keen seuran ohjaajat saattavat vielä 

VAMLAS palkitsi Kuopion 
”supersuositun” Sporttis-kerhon
Kuopion lasten ja nuorten Sporttis-kerho sai lokakuus-
sa Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (VAM-
LAS) mitalin. Perusteluissa todettiin Sporttis-kerhon 
kehittäneen uraauurtavan toimintatavan yhdistääk-
seen kaikki lapset yhteisen urheiluharrastuksen pariin.

miettiä, että menikö tämä nyt lainkaan 
hyvin ja epäröidä sen suhteen, voisi-
vatko he ottaa erityislapsia mukaan 
toimintaansa. Toisen kerran jälkeen in-
nostus on jo kasvanut, Hämäläinen sa-
noo.

Malli jakoon
Tärkeintä on luonnollisesti, että lapset 
itse pitävät Sporttis-kerhon toiminnas-
ta, ja sen suhteen ei ole ollut epäilys-
täkään. Syksyllä 2012 aloittanut kerho 
on kasvanut jo 30 hengen kokoiseksi ja 
tullut jaetuksi kahdeksi pienemmäksi 

ryhmäksi.
– Kun jollekin perheelle aloin kertoa 
kerhosta, niin he olivat että: Ai se su-
persuosittu Sporttiskerho? Tämä alkaa 
olla jo tunnettu Kuopiossa, Hämäläi-
nen myhäilee.
Syksystä 2013 lähtien Sporttis-kerho 
on toiminut Kuopion kaupungin alai-
suudessa, kun ensimmäisellä toimin-
takaudellaan se oli vielä eri yhteistyö-
tahojen hallinnoima ”kuka milloinkin 
ehtii” -periaatteella.
Seuraava askel on laajentaa hyväksi 
havaittua mallia koko Suomeen. Tapa-
turmaisesti vammautuneiden ja pit-
käaikaissairaiden lasten ja nuorten 
tukiyhdistys TATU ry on tehnyt hanke-
hakemuksen opetus- ja kulttuurimi-
nisteriölle. Mahdollisen hankerahan 
avulla Kuopion Sporttiksen mallia läh-
dettäisiin siirtämään muillekin paikka-
kunnille.
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Mikko Avela oli ehtinyt toimia kym-
menen vuotta hiihdon opettajana 
ennen kuin siirtyi alppihiihdon seu-
ravalmentajaksi. Avela aloitti työnsä 
Espoon Slalomissa, Esslassa, ja pää-
si nopeasti mukaan projektiin, jonka 
tarkoitus oli valmentaa osallistujia 
vuonna 1998 järjestettäviin Naga-
non talviparalympialaisiin. Esslassa 
aloitettu toiminta otti hiljaa tuulta 
siipiensä alle. Remmiin astui motivoi-
tuneita laskijoita, joiden tavoitteet 
eivät päättyneet paralympialaisiin. 
Nyt takana ovat lukemattomat ES 
Cup- ja master-kilpailut, eikä vauh-
dille näy loppua!

Integroitu alppiryhmä
Nykyään Avela valmentaa Vihdissä 
treenaavan Slalom-Seuran kansainvä-
lisesti kisaavaa Master/FIS-ryhmää. 
Ryhmä ei ole ollut menestyksekäs ai-
noastaan alppikilpailuissa, vaan toi-
mii myös esimerkkinä onnistuneesta 
integroinnista: vammaisurheilijoiden 
Valppi-ryhmä on saumaton osa koko-
naisuutta.
Ryhmä harjoittelee 2–4 kertaa viikos-
sa noin 15 hengen voimin. Valppi-
ryhmä koostuu erilaisista laskijoista 
ja mukana on vuosien varrella ollut 
näkövammaisia, kehitysvammaisia, 

TEKSTI: ANNA TERVAHARTIALA 
KUVAT: KALLE WESTERSTRÅHLE, TIMO HAAPANEN

Vauhdin huumaa
Pääkaupunkiseudulla toimivassa Slalom-Seurassa 
ei pelätä pieniä kaatumisia, kömmähdyksiä saatikka 
vauhtia. Erityisalppiryhmä Valpissa tavoitteet asete-
taan korkealle ja niitä kohti kuljetaan laskijan ehdoilla.

amputoituja ja kelkalla laskijoita. 
– Laskijan on itse saatava varusteet 
päälle, päästävä hissillä ylös ja mäki 
alas, Avela luettelee ryhmän kritee-
reitä.
Iällä ja taustoilla ei ole väliä niin kau-
an, kun laskija on kykenevä toimi-
maan itsenäisesti rinteessä. Ryhmän 
jäsenet laskevat ilman avustajia, 
mutta näkövammaisilla on aina opas-
laskija mukana. 
Avelan ryhmän toiminta on selke-
ää ja vauhdikasta, mutta kieltämät-
tä haastavaa. Suurin haaste piilee 
alppilajien korkeassa vaativuusas-
teessa. Alppihiihto vaatii laskijalta 
antaumusta, mutta tarjoaa myös eri-
tyislaatuisia onnistumisen kokemuk-
sia. Paras lääke haasteellisuuteen pii-
leekin säännöllisessä harjoittelussa 
ja motivoivassa seurassa. Laskijoille 
on tarjottava mahdollisuus kehittyä 
omien rajojensa mukaan jatkuvasti. 
– Tämä on laskijoiden oma juttu. Mä-
essä jokaisella on lupa kokeilla omia 
rajojaan, epäonnistua ja onnistua, 
Avela pohjustaa.
– Vaikka jokaisesta ei tule Eurooppa 
Cupin laskijaa, laskijan tavoitteisiin ja 
unelmiin pitää uskoa.
Kysyessä Valppi-ryhmän onnistumis-
ten saloja Avela toteaa ratkaisun ole-

van monen tekijän summa. 
– Seura tarjoaa puitteet ja valmen-
taja ammattitaitoisen ohjauksen me-
nestyksellä. Perhe on keskeinen teki-
jä harrastuksen tukemisessa, mutta 
suurin ponnistus tulee laskijalta itsel-
tä. Tämä on laskijoiden oma juttu.

Vinkkejä rinteeseen
Erityisliikuntaryhmän perustaminen 
on Mikko Avelan mukaan ennakko-
oletuksia paljon helpompaa. Useim-
missa seuroissa erityisryhmätoimin-
taa tukevat rakenteet ovat jo valmiina 
ja välineet ja ammattitaitoinen ohjaus 
lähellä. Toiminnan aloittaminen ja to-
teuttaminen eivät vaadi ihmeitä, vaan 
kykyä hankkia tarvittavaa tietoa ja ko-
keilla ja soveltaa sitä käytäntöön.
– Seurojen on turha pelätä erityisur-
heilijoita. Tietotaito karttuu tekemällä 
ja apua löytyy aina sitä pyytävälle.
Alppilajeista kiinnostuneita Avela neu-
voo ottamaan reippaasti yhteyttä lä-
hiseuroihin ja pyytämään tarvittavaa 
konsultointia ja tukea. Seuran piiriin 
hakeutuminen ei merkitse ainoastaan 
säännöllisen treenimahdollisuuden 
avautumista, vaan saattaa avata ovia 
myös uusille verkostoille, matkustami-
selle ja elämyksille. 
– Alppihiihto on laji, jota kaikki voivat 
harrastaa, Avela päättää.
– Tärkeintä on uskaltaa päästää irti ja 
heittäytyä vauhdin vietäväksi ja oman 
kehon ohjattavaksi. 

Valppi-ryhmän laski-
jat Bea Westerstråhle 
ja Simo Välikangas.

Mikko Avela.
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Sporttiklubi
Hiihtokoulut, joissa on 
soveltavan alppihiihdon 
opetusta
HIIHTOKOULU WERNERI- SOVELTA-
 KOULU VAN ALPPI-
  HIIHDON 
  OPETUS 
Ellivuoren Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
GrIFK-Alpine Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Häkän Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Hasa Hiihtokoulu Ei Ei 
Hiihtokoulu Hetta Ei Ei 
Hiihtokoulu Himoset Oy Kyllä Ei 
Iso-Syötteen Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Joupiskan Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Hiihtokoulu Kantti ry Ei Ei
Kasurilan Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Oloksen Hiihtokoulu Ei Ei
Kokonniemen Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Kolin Hiihtokoulu Ei Ei 
Laajavuoren Hiihtokoulu Ei Kyllä 
Levin Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
LHS Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Luostotunturin Hiihdonopettajat Kyllä Ei 
Ukkohallan hiihtokoulu Ei Ei 
Meriteijo Ski Hiihtokoulu ry Kyllä Ei 
Mielakan Hiihtokoulu Ei Ei 
Ounasvaaran Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Paljakan Porot Ei Ei 
Pallaksen Pöllöt Ei Ei 
Påminne Hiihtokoulu Ei Ei 
Parran Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Partiovarusteen Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Peuramaan Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Pyhätunturin Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Riihivuoren Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Rukan hiihtokoulu Ei Ei 
Ruosniemen Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Ski School Saariselkä Kyllä Kyllä 
Salla Ski Resort Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Sappeen Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Serena Ski Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Simpsiön Hiihtokoulu Ei Ei 
Sotkan Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Suomutunturin hiihdonopettajat Ei Ei 
Sveitsin Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Sytyke  Ei Kyllä 
Tahkonrinteiden Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Taivalvaaran Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Talman Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Tampereen Slalomseura Kyllä Kyllä 
Uuperin Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Valkeakosken Rinnelaskijat Ei Ei 
Vihdin Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Vuokatin Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Ylläs Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 

Lumilauantai tarjoaa iloista 
talviliikuntaa koko perheelle!
Lumilauantai on koko perheen liikuntatapahtuma, jossa jokainen voi 
liikkua mieleisellään tavalla lumella lasketellen, hiihtäen tai pulkkaillen. 
Joutsenon Myllymäki, Lapuan Simpsiö, Sastamalan Ellivuori, Sotkamon 
Vuokatti, Kouvolan Mielakka ja Pudasjärven Pikku-Syöte tarjoavat tal-
vella 2014 mahdollisuudet kelkka- ja pystylasketteluun ja tarjolla on 
myös muuta talviliikuntaa. Lumilauantait järjestetään yhteistyössä pai-
kallisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa.
Myllymäen, Simpsiön, Vuokatin ja Pikku-Syötteen tapahtumat ovat 
kaikille avoimia. Ellivuoren ja Mielakan Lumilauantait ovat ensisijaises-
ti lapsiperheille suunnattuja. Tapahtumiin etukäteen ilmoittautuneille 
vammaislaskijoille ja opaslaskijalle/avustajalle laskettelun opetus, his-
siliput ja välineet ovat maksuttomia. Muille perheenjäsenille hissiliput 
ja välinevuokrat ovat maksullisia.
Ilmoittautumiset paikkakunnittain vastuuhenkilölle. Ilmoittautumi-
sen yhteydessä on kerrottava laskijan ja avustajan nimi, osallistuvien 
perheenjäsenten lukumäärä, yhteystiedot, puhelinnumero ja sähkö-
postiosoite, pystylaskijan pituus/paino ja monon nro tai kelkkalaskijan 
pyörätuolin istuimen leveys, kuvaus vammasta/avustuksen tarve, aikai-
sempi laskettelukokemus, lupaus valo-/videokuvaamiseen/haastatte-
luun ja muut sellaiset seikat, jotka ohjaajien on hyvä tietää.

Kaikille avoimet Lumilauantait
Lauantai 25.1. klo 10.00–15.00 Myllymäki, Joutseno
Kirsi Mäyrä, kirsi.mayra@imatra.fi, puh. 020 617 7286
Lauantai 1.2. klo 10.00–15.00 Simpsiö, Lapua
Anu Hämäläinen, anu.hamalainen@vammaisurheilu.fi, 
puh. 044 752 9373
Sunnuntai 9.2. klo 10.00–15.00 Vuokatti, Sotkamo
Huom! Lumisunnuntai
Vuokatin Hiihtokoulu, hiihtokoulu@vuokatinrinteet.fi, 
puh. 044 4148 880
Lauantai 15.3. klo 10.00–15.00 Pikku-Syöte, Pudasjärvi
Pikku-Syötteen myyntipalvelu, myyntipalvelu@pikkusyote.fi, puh. (08) 
815 4000

Ensisijaisesti lapsiperheille suunnatut Lumilauantait
Lauantai 8.2. klo 10.00–15.00 Ellivuori, Sastamala
Jaana Engblom, jaana.engblom@nkl.fi, puh. 050 5918 167
Lauantai 8.3. klo 10.00–15.00 Mielakka, Kouvola
Mia Kalpa, mia.kalpa@kvyry.fi, puh. 040 7449 439
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Info

TEKSTI JA KUVA: LAURI JAAKKOLA

Jos sähköpyörätuolisalibandya ei jo 
olisi keksitty, se pitäisi keksiä välittö-
mästi. Vaikeasti vammaisille soveltuvat 
urheilulajit ovat harvassa, ja joukkuela-
jit vielä harvemmassa.
Sähköpyörätuolisalibandyn rinnalle on 
nousemassa myös sähköpyörätuolijal-
kapallo, mutta VAU:n lasten ja nuor-
ten Treeni-hankkeen sähköpyörätuoli-
salibandyn treenari Saila Luumi pitää 
omaa lajiaan monipuolisempana.
– Salibandyssa saa käyttää kaiken sen 
toimintakyvyn mitä käsistään pystyy. 
Se tarjoaa riittävästi haasteita jokaisel-
le. Etenkin nuoria kiehtoo myös lajin 
vauhti, Luumi kertoo.
Toisaalta sähköpyörätuolisalibandy so-
veltuu myös niille, jotka eivät juuri ky-
kene käsiään käyttämään. Maalivahti ja 
yksi kentällä olevasta neljästä pelaajas-
ta käyttävät ns. t-stick -mailaa, joka on 
t-kirjaimen muotoinen, pelituolin etu-
alaosaan sijoitettu väline.

Kotikisat innostivat
Luumilla tulee ensi vuonna täyteen 
kymmenen vuotta rakkaan lajinsa pa-
rissa.
– Vuonna 2004 MM-kilpailut järjestet-
tiin Helsingissä ja olin siellä vapaaeh-
toisena. Innostuin lajista ja päätin läh-
teä kokeilemaan, Luumi muistelee.
Ensimmäiset lajikokeilut sähkömopon 

Treeni-hankkeen sähköpyörätuolisalibandyn treenari 
Saila Luumi innostaa nuoria lajinsa pariin samaa tietä, 
jota itsekin kulki: tutustu, kokeile, rakastu.

Sähköpyörätuolisalibandya
voi harrastaa usealla paikkakunnalla.
Oulu – Merikoski SBT
Yhteyshenkilö: Anni Mannelin, puh. 
041 549 7915, anni.mannelin@gmail.
com
Turku – Turun Palloseura
Yhteyshenkilö: Olavi Rikalainen, 
puh. 050 356 8612, olavi.rikalainen@
gmail.com
Vaasa – SB Vaasa
Yhteyshenkilö: Urpo Ämmänkoski, 
urpo.ammankoski@netikka.fi
Helsinki – Helsinki Outsiders
Yhteyshenkilö: Saila Luumi, puh. 
044 323 5661, saila.luumi@iki.fi
Helsinki – M-Team Electric Gla-
diators
Yhteyshenkilö: Anna Niemelä, anna-
elinaniemela@gmail.com
Tampere – KooVee
Yhteyshenkilö: Kennet Ketola, puh. 
0400 724 298, kenket@db.koovee.fi

kanssa eivät juuri tuoneet onnistumi-
sen elämyksiä, mutta heti kun Luumi 
sai pelituolin alleen, löytyi lajin punai-
nen lanka.
– Rakastuin lajiin välittömästi!
Jos vuoden 2004 MM-kilpailut innos-
tivat uusia kokeilijoita lajin pariin, niin 
sama vaikutus oli varmasti myös vuo-
den 2012 EM-kilpailuilla Liikuntakes-
kus Pajulahdessa, Nastolassa. Tuolloin 
Luumi oli mukana Suomen joukkuees-
sa, joka ylsi hienojen vaiheiden jälkeen 
pronssille.
Kun kansallinen sarja EM-kilpailujen jäl-
keisenä syksynä alkoi, oli Luumin seu-
ralla Helsinki Outsidersilla laittaa mu-
kaan kahden vanhan joukkueen lisäksi 
myös kokonaan uusi, pelkästään nuo-
rista pelaajista koostuva HOS Juniorit 
-joukkue.

Puuttuva pelituoli ei ole 
este
Osasyy nuorten pelaajien määrän kas-
vuun on ollut myös VAU:n Treeni-hank-
keella, jonka kolmivuotisen (2011–
2013) taipaleen yksi painopistelajeista 
sähköpyörätuolisalibandy on ollut.
Jokaisessa hankkeen viidessä painopis-
telajissa on omat treenarinsa, jotka te-
kevät käytännön työtä uusien nuorten 
saamiseksi lajin pariin. Sähköpyörätuo-
lisalibandyn treenarina toimivan Luu-

Vuosikymmen rakkaan lajin parissa
min mukaan etenkin Lihastautiliiton 
kautta suunnattu mainonta on tuotta-
nut hyvin tulosta.
Hedelmällistä on ollut myös yhteis-
työ toisen Treeni-lajin, niin ikään vai-
keavammaisille soveltuvan boccian 
kanssa. Marras-joulukuun vaihtees-
sa järjestettiin toinen lajien yhteinen 
Treeni-leiri Pajulahdessa ja suosio on 
ollut hyvä.
Luumi painottaa, että oman sähköpyö-
rätuolisalibandyyn soveltuvan sähkö-
pyörätuolin puuttuminen ei ole este la-
jin pariin lähtemiselle. Treeni-leireillä ja 
seurojen harjoituksissa pääsee pelaa-
maan lainatuoleilla ja muilta pelaajilta 
saa neuvoja oman pelituolin hankin-
taan kotikunnan vammaispalvelujen 
kautta.
Vuonna 2014, kun Saila Luumi saa 
vuosikymmenen täyteen sähköpyörä-
tuolisalibandyn parissa, pelataan lajin 
MM-kilpailut 6.–10. elokuuta Saksan 
Münchenissä. Luumi itse ei kuitenkaan 
tule olemaan maajoukkueen mukana.
– Jättäydyin pois maajoukkueesta, sil-
lä olen raskaana. Laskettu aika on alku-
vuodesta, Luumi ilmoittaa.

Hiihtokoulut, joissa on 
soveltavan alppihiihdon 
opetusta
HIIHTOKOULU WERNERI- SOVELTA-
 KOULU VAN ALPPI-
  HIIHDON 
  OPETUS 
Ellivuoren Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
GrIFK-Alpine Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Häkän Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Hasa Hiihtokoulu Ei Ei 
Hiihtokoulu Hetta Ei Ei 
Hiihtokoulu Himoset Oy Kyllä Ei 
Iso-Syötteen Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Joupiskan Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Hiihtokoulu Kantti ry Ei Ei
Kasurilan Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Oloksen Hiihtokoulu Ei Ei
Kokonniemen Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Kolin Hiihtokoulu Ei Ei 
Laajavuoren Hiihtokoulu Ei Kyllä 
Levin Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
LHS Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Luostotunturin Hiihdonopettajat Kyllä Ei 
Ukkohallan hiihtokoulu Ei Ei 
Meriteijo Ski Hiihtokoulu ry Kyllä Ei 
Mielakan Hiihtokoulu Ei Ei 
Ounasvaaran Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Paljakan Porot Ei Ei 
Pallaksen Pöllöt Ei Ei 
Påminne Hiihtokoulu Ei Ei 
Parran Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Partiovarusteen Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Peuramaan Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Pyhätunturin Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Riihivuoren Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Rukan hiihtokoulu Ei Ei 
Ruosniemen Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Ski School Saariselkä Kyllä Kyllä 
Salla Ski Resort Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Sappeen Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Serena Ski Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Simpsiön Hiihtokoulu Ei Ei 
Sotkan Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Suomutunturin hiihdonopettajat Ei Ei 
Sveitsin Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Sytyke  Ei Kyllä 
Tahkonrinteiden Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Taivalvaaran Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Talman Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Tampereen Slalomseura Kyllä Kyllä 
Uuperin Hiihtokoulu Kyllä Ei 
Valkeakosken Rinnelaskijat Ei Ei 
Vihdin Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Vuokatin Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
Ylläs Hiihtokoulu Kyllä Kyllä 
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Lyhyesti

Luovi-stipendit jälleen viidelle nuorelle vammaisurheilijalle

Mietitkö mikä sinusta tulee iso-
na? Kiinnostaako ohjaajana tai val-
mentajana toimiminen? Tiesitkö, 
että vammaisurheilussa on myös 
kansanvälistä nuorten toimintaa? 
Sporttiklubitoiminnan Nuori toi-
mija -koulutus on tarkoitettu noin 
13–19-vuotiaille liikunnasta ja ur-
heilusta kiinnostuneille nuorille. 
Nuori toimija (Nuto) voi toimia ky-
kyjensä mukaan monissa tehtävissä 
liikunnan parissa urheiluseurassa, 
oppilaitoksessa tai harrastekerhos-
sa. 
Nuto voi olla esimerkiksi apuohjaa-
ja, valmentajan apulainen, huoltaja, 
leiriohjaaja, ryhmän vetäjä tai toi-
mitsija kilpailussa tai liikuntatapah-
tumassa. 
Koulutukset järjestetään kahden 
vuoden välein kahdessa jaksossa 
vuoden aikana ja koulutusjaksojen 
välissä kokeillaan toimimista leiri-
ohjaajana, ryhmän vetäjänä, toi-
mitsijana liikuntatapahtumissa tai 
muissa vastaavissa tehtävissä. Jo-
kaiselle laaditaan oma henkilökoh-
tainen oppimissuunnitelma. Nuori 
toimija -koulutus voidaan myös jär-
jestää tilauksesta erityisoppilaitos-
ten nuorille. 
Nuto-koulutuksen ensimmäinen lä-
hijakso järjestetään 25.–27.4.2014 

Liikuntakeskus Pajulahdessa, Nasto-
lassa. Toinen lähijakso järjestetään 
samassa paikassa 12.–14.9.2014 
ja näiden välissä koulutukseen vali-
tut tekevät yksilöllisen välitehtävän, 
jossa toimitaan esimerkiksi apuoh-
jaajana liikuntaleirillä tai urheilu-
seuran harjoituksissa. Lähijaksojen 
tarkemmat ajankohdat selviävät 
myöhemmin.
Jokaisella Nutolla tulee olla tukihen-
kilö, joka toimii henkilökohtaisena 
tukijana koulutuksen aikana. Tuki-
henkilö voi osallistua koulutuksen 
lähijaksoille ilman kustannuksia. Jos 
tukihenkilöä ei löydy, auttavat kou-
luttajat tukihenkilön löytämisessä.
Hinnat: 1. lähijakso, 85 euroa ja 2. 
lähijakso, 85 euroa. Hinnat sisältävät 
täysihoidon, ohjelman, materiaalin 
ja opetuksen. Matkakustannukset 
osallistujat maksavat itse.
Hakemukset 28.2. mennessä VAU:n 
verkkopalvelusta löytyvällä hakulo-
makkeella (www.vammaisurheilu.fi 
-> Lapset ja nuoret -> Nuori toimi-
ja). 
Koulutukseen valituille ilmoitetaan 
15.3. mennessä.
Lisätiedot: VAU, nuorisotoiminnan 
suunnittelija Anu Hämäläinen, puh. 
050 596 5014, anu.hamalainen@
vammaisurheilu.fi

Special Olympics -kar-
nevaalit Lohjan Kisa-
kalliossa 9.–10.5.
VAU ja Kisakallion Urheiluopisto järjestävät 
Special Olympics -karnevaalit 9.–10. touko-
kuuta 2014 Lohjan Kisakalliossa (Kisakallion-
tie 284). Karnevaalien teemana on ”Taitoa ja 
motoriikkaa”. Karnevaalit ovat käynnissä mo-
lempina päivinä klo 11.00–15.00. Tapahtu-
ma on avoin kaikille kehitysvammaisille liik-
kujille. Karnevaalit on koko Special Olympics 
-perheen yhteinen tapahtuma, joka sopii niin 
matalankynnyksen liikkujille kuin lajiosaajille. 
Tule viettämään mukava päivä liikunnan pa-
rissa!
Karnevaaleissa voi kokeilla lukuisia eri lajeja: 
keppicurlingia, melontaa, kirkkovenesoutua, 
kyykkää, sulkapalloa, pihatennistä, boccea, 
petanqueta, frisbeegolfia, mölkkyä, saliban-
dya, koripalloa… Paikan päällä voi osallistua 
myös motorisia taitoja testaaviin KTK-taito-
testeihin ja tutustua Special Olympics -kisojen 
tunnelmaan juoksukilpailussa.
Molempina päivinä on mahdollisuus kokeilla 
kaikkia tarjolla olevia lajeja. Ruokailla voi klo 
12.00–14.00 omaan tahtiin lajikokeilujen lo-
massa.
Osallistumismaksu: päivähinta 20 euroa/hlö, 
sisältää lounaan. Hinta majoittumisen kanssa 
(1 yö) 95 euroa/hlö, sisältää täysihoidon.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Kisakallion 
Urheiluopisto, Virpi Palmén, puh. 040 455 
2852, virpi.palmen@kisakallio.fi.

Tule mukaan Nuori toimija 
-koulutukseen!

VAU:n sekä valtakunnallisesti toimivan 
ammatillisen erityisoppilaitoksen Am-
mattiopisto Luovin yhteistyö jatkuu 
edelleen. Tänäkin vuonna monipuolista 
ja laaja-alaista vammaisurheilua viedään 
eteenpäin yhteisvoimin ja yhteisin aja-
tuksin.
Yksi yhteistyömuodoista on Ammatti-
opisto Luovin luovuttamat stipendit in-
nostuneille nuorille urheilijoille. Viisi Luo-
vi-stipendiä (1 000 euroa) luovutettiin 
neljättä kertaa vammaisurheilun Junior 
Games -kisojen yhteydessä Jyväskylässä.
Stipendin saivat Mika Kallio, Turku (uin-
ti), Raisa Kuusela, Rovaniemi (judo, 
maalipallo), Olli Aarnio, Espoo (ratsas-
tus), Aleksi Hienonen, Vantaa (koripallo) 
sekä Henri Ihander, Järvenpää (pyörä-
tuolirugby).

Luovi-stipendin jakajat ja saajat: Luovin Jukka Penttilä (vas.), Olli Aarnio, Mika Kal-
lio, Aleksi Hienonen, Henri Ihander ja Luovin Leena Pekkanen. Raisa Kuusela ei 
päässyt paikalle vastaanottamaan stipendiään.
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Kolmiottelun lajeja on kymmenen eri-
laista, ja osallistujat voivat halutessaan 
osallistua niihin kaikkiin, vaikka kilpa-
sarjoissa vain määrätyt lajit tulevat mu-
kaan kolmiottelun tulokseen. Kun Ju-
nior Games -kisoissa oli lisäksi tarjolla 
erilaista oheisohjelmaa temppuradasta 
kanalinkoon, ei tekemisen puute pääs-
syt päivän aikana yllättämään.
– Parasta täällä on kilpaa kelaaminen, 
mutta myös pallonheitto ja Angy Birds 
(kanalinko) olivat hauskoja. Vaikkei tuo 
ole kyllä mikään oikea Angry Birds, to-
tesi 10-vuotias Jere Tölli osoittaen vie-
ressä vinkuvaa kanaparkaa.
Jyväskyläläistä Huhtarinteen koulua 
käyvä Tölli on nuoresta iästään huoli-
matta jo kokenut Junior Games -kilpai-
lija. Omien sanojensa mukaan hän on 
osallistunut kisoihin ”melkein kymme-
nen, mutta ainakin kolme kertaa”. Jeren 
äidin mukaan jälkimmäinen luku on 
hyvin lähellä totuutta.
Halutessaan Jere voi hyvinkin yltää 
kymmeneen osallistumiskertaan, sillä 
vanhimmat Junior Games -osallistujat 
ovat 18-vuotiaita.

Kansainvälisiä vieraita
Vuoden 2013 Junior Games -syyskisoi-
hin osallistui n. 350 vammaista ja eri-
tyistä tukea tarvitsevaa lasta ja nuorta 
ympäri Suomea. Urheilujuhlan tuntua 
kisoihin toi entisestään paikalla ollut 
tv-kuvausryhmä.
Hipposhallissa oli myös kansainvälisiä 
vieraita, kun Karelia ENPI CBC -projek-
tin venäläiset yhteistyökumppanit saa-
puivat tutustumaan Junior Games -ki-
soihin. Projektin tavoitteena on edistää 
lasten ja nuorten terveyttä ja hyvin-
vointia rajan molemmin puolin sekä 
Karjalan tasavallassa Venäjällä että Itä-
Suomessa. Erityisliikunta on projektissa 
vahvasti esillä ja VAU on yksi projektin 

Hipposhallin täydeltä 
liikunnan ilosta hehkuvia lapsia

Junior Games -syyskisojen henki tiivistyy erään nuo-
ren osallistujan lausumiin sanoihin: ”Ei ainakaan ehdi 
tulla tylsää.” Jyväskylän Hipposhallissa kisailtiin 27. 
marraskuuta 2013 yleisurheilun kolmiottelussa, suk-
kulaviestissä ja sokkopingiksessä. Päivä oli tiivis ja 
täynnä iloista liikettä.

kumppaneista.
Vierailijat Karjalan tasavallan pedago-
gisesta instituutista ja Petroskoin val-
tion yliopiston liikunnan laitokselta oli-
vat erittäin vaikuttuneita näkemästään 
ja kokemastaan.
– Erityisesti he nostivat esille sen, miten 
hienoa oli nähdä kisoja toteuttamassa 
olleiden Jyväskylän seudun eri oppi-
laitosten opiskelijoiden ilo ja innostus 
heidän toimiessaan lasten kanssa, sa-
noi vieraita emännöinyt VAU:n tutki-
muspäällikkö Aija Saari.

Räppäävä proffa
Vaikka kisailevat lapset ja nuoret oli-
vat Junior Games -kisojen ehdottomia 
tähtiä, oli kisojen avajaispuheen pitä-
nyt Jyväskylän yliopiston erityisliikun-
nan professori Pauli Rintala varastaa 
show’n. Rintala ei nimittäin niinkään 
pitänyt avajaispuhetta, vaan räppäsi 
sen. 

Junior Games -räppi
Mä oon Rintalan Pauli ja liikuntaproffa /
sanon: pyllyt liikkeelle, ei kiinnosta sof-
fa /
unohdetaan päiväksi tietokonehuttu /
JG-kisat on mun mieleinen juttu

Jyväskylässä ollaan tänään kymmenen-
nen kerran /
asennetta on ison hallillisen verran /
kun parhaanne teette, se riittää kyllä /
Panda sen tietää vaikk’ on karvoja yllä

Voitte heittää, hypätä, juosta ja kelata /
jos sokkopingis kiinnostaa, niin sitäkin 
voi pelata /
tänään mennään kovaa ja kuulaakin pu-
kataan /
toivotan kaikille kisapäivää mukavaa.

Jere Tölli

Pauli Rintala.

SporttiklubiTEKSTI JA KUVAT: LAURI JAAKKOLA
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Tällä palstalla Tuomas Törrönen vastaa perheiden 
liikuntaa ja harrastamista koskeviin kysymyksiin. 
Lähetä kysymyksesi osoitteeseen lehti@vammais-
urheilu.fi.

Törrönen
vastaa

LIIKUNTAVINKKISporttiklubi

Miten vammaisurheilun ohjaajahom-
miin pääsee? Kehitysvammainen tyt-
täreni (16 vuotta) on aktiivinen liik-
kuja ja hän tykkää hoitaa lapsia. 
Voisiko myös hän toimia ohjaajana? 

Ohjaajahommia voi kokeilla vaikka pi-
hapeleissä tai koulussa välituntilei-
keissä. Hyvää kokemusta saa myös esi-
merkiksi SISU-partiossa tai vaikkapa 
4H-kerhojen apuohjaajana. Joillakin 
paikkakunnilla toimii myös VAU:n koor-
dinoimia liikunnallisia Sporttiskerhoja, 
jotka on suunnattu erityistä tukea tar-
vitseville lapsille. Tyttäresi voisi toimia 
esimerkiksi jollekin pienemmälle kerho-
laiselle ”isosiskona” ja sitä kautta testa-
ta ohjaamisessa tarvittavaa pitkäjäntei-
syyttä ja vastuunottoa. 
Jos ohjaajahommat alkavat ihan to-
sissaan kiinnostaa, kannattaa hakeu-
tua koulutukseen. Esimerkiksi Liikunta-
keskus Pajulahti järjestää lukuvuoden 
mittaista ammatilliseen peruskoulu-
tukseen valmentavaa ja kuntouttavaa 
opetusta ja ohjausta (Valkku).
Toinen vaihtoehto on hakea mukaan 
VAU:n järjestämään Nuori toimija -kou-
lutukseen (Nuto). Koulutukseen voivat 
hakea kaikki 13–19-vuotiaat nuoret, 
joilla on jokin vamma tai pitkäaikais-
sairaus. Seuraava Nuto-koulutus käyn-
nistyy 25.–27. huhtikuuta 2014 ja sen 
toinen lähijakso järjestetään 12.–14. 
syyskuuta 2014 Liikuntakeskus Pajulah-
dessa. Haku on nyt juuri käynnissä eli 
hakemukset tulee lähettää 28.2.2014 
mennessä. Koulutukseen kuuluu en-
nakkotehtävä ja kesän aikana suoritet-
tava välitehtävä.
Lisätiedot:
Valkku: www.pajulahti.com/koulutus/
valkku
Nuori toimija: www.vammaisurheilu.fi 
(Lapset ja nuoret –> Nuori toimija)

TEKSTI JA KUVA: 
TARU JÄRVI

Pelin idea
Kaksi pelaajaa kilpailee toisiaan vastaan 
pyrkien löytämään mahdollisimman 
nopeasti pareja. Näiden pelaajien ym-
pärille muodostuvat joukkueet jotka 
auttavat tehtävässä. Noin 12 pelaajaa on 
minimimäärä, jolla peli toimii. Peli toimii 
hyvin 20–30 pelaajalla, mutta myös suu-
remmalla ryhmällä.

Pelin kulku
Alussa jokainen osallistuja saa kortin jos-
sa lukee jokin liike tai ”etsijä”.  Liikekortin 
saaneet ovat tässä pelissä KORTTEJA ja 
asettuvat pelialueelle suureen piiriin. 
ETSIJÄT, joita on kaksi, asettuvat piirin 
keskelle. Peli alkaa pillin vihellyksestä. 
Etsijä kääntää KORTIN menemällä hen-
kilön luo ja koskettamalla tätä, jolloin 
KORTTINA oleva henkilö alkaa tehdä 
liikettä, jonka on saanut pelin alussa. 
ETSIJÄ yrittää löytää pareja, eli kahta 
henkilöä, jotka tekevät samaa liikettä. 
ETSIJÄ saa pitää auki kerrallaan vain kah-
ta KORTTIA. ETSIJÄ sulkee KORTIN kos-
kettamalla tätä uudelleen. Löydetyt pa-
rit lähtevät heidät löytäneen ETSIJÄN 

Elävä muistipeli
johdolla etsimään uusia pareja, muodos-
taen pitkän letkan. 
Peli päättyy, kun kaikki parit on löydetty.  
Sen ETSIJÄN joukkue voittaa, jolla on 
joukkueessaan enemmän jäseniä pelin 
päättyessä.

Sovellukset
Peliä voi vaikeuttaa tai helpottaa monin 
sovellutuksin
1. Peliin ohjaajan puhaltaessa pilliin ja 
huutaessa ”vaihto” kaikki KORTIT vaih-
tavat keskenään paikkoja. Vaihto voi ta-
pahtua erilaisilla ohjaajan erikseen il-
moittamilla liikkumistyyleillä, esimerkiksi 
rapukävelyllä.
2. Pelin ohjaajan puhaltaessa pilliin ja 
huutaessa ”sekoilu”, ETSIJÄT jähmettyvät 
paikoilleen, ja kaikki KORTIT tekevät ker-
ran oman liikkeensä. 
3. Osallistujat voivat piirin sijaan asettua 
pelialueelle sekaisin sattumanvaraisille 
paikoille.
4. Liikkeiden lisäksi voidaan käyttää ää-
niä.
Lisätiedot: taru.jarvi@metropolia.fi 
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Hannu Huovinen on eräänlainen yh-
distysten välisen yhteistyön ruumiil-
listuma. Hän on Päijät-Hämeen Nä-
kövammaisten liikuntatoimikunnan 
jäsen ja Päijät-Hämeen munuais- ja 
maksayhdistyksen liikuntavastaava.
Huovinen on ollut syntymästään asti 
näkövammainen ja kuulunut Päijät-
Hämeen Näkövammaisiin muutettu-
aan Lahteen 1980-luvun lopussa.
– Näkö heikkenee päivä päivältä. Ker-
toivat, että tulen saamaan opaskoiran 
jossain vaiheessa. Sitten pystyy taas 
liikkumaan enemmän ja kenties turval-
lisemminkin, Huovinen sanoo.
Urheiluhierojana työskentelevä Huovi-
nen soveltui liikunnallisena ihmisenä 
luontevasti näkövammaisyhdistyksen 
liikuntapuolen moottoriksi. Hänen toi-
mestaan yhdistyksen jäsenille on vuo-
sien mittaan järjestetty monenlaista 
jumppaa, kisaa ja liikuntatapahtumaa.
Huovisella oli 1990-luvulla asiakkaana 
eräs Päijät-Hämeen munuais- ja mak-
sayhdistyksen jäsen, joka sai innos-
tettua yhdistystoimintaan mieltyneen 
Huovisen kannatusjäseneksi. Kun Huo-
viselle vuosituhannen taitteessa teh-
tiin näkövamman vuoksi sarveiskalvon 
siirto, tippui munuais- ja maksayhdis-
tyksen kannatusjäsenyydestä sana 
kannatus pois. Vaikka yhdistyksen ni-
messä mainitaan vain munuainen ja 
maksa, on yhdistys avoin kaikille elin-
siirron saaneille.
Huovinen on jo vuosia ollut mukana 
järjestelemässä munuais- ja maksayh-
distyksen liikuntatoimintaa, ja elo-
kuussa 2013 häntä kysyttiin yhdistyk-
sen liikuntavastaavaksi.
– Kysyivät, että kiinnostaisiko tällai-

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVAT: HANNU HUOVISEN KOTIALBUMI

Hannu Huovinen uskoo 
yhdistysten yhteistyön voimaan

Yhdistysten yhteisen liikuntatoiminnan 
järjestäminen on kuin mölkyn pelaami-
nen näkövammaisten pelaajien kanssa: 
yhteispeli on avainasemassa.

nen pesti, kun sinä kerran osaat näitä 
liikuntajuttuja järjestää. No, minähän 
suostuin, Huovinen kertaa.

Diagnoosirajoista 
välittämättä

Kun VAU neljä vuotta sitten syntyi nel-
jän diagnoosipohjaisen vammaisur-
heilujärjestön yhdistyttyä, oli nimen-
omaan haaveena, että se tuottaisi 
diagnoosirajat ylittävää yhteistyötä 
myös paikallistasolla. 
Hannu Huovisen mukaan näin on käy-
nyt ainakin Lahden seudulla, joskin 
yhdyssiteenä toimivalla Huovisella on 
itsellään ollut tässä merkittävin rooli, 
vaikkei hän sitä vaatimattomana mie-
henä korostakaan.
– Yhdistysten välistä yhteistyötä oli 
aiemminkin, kun liikunnasta vastaa-
vat henkilöt tunsivat toisensa, mutta 
VAU:n tulon myötä yhteistyö on lisään-
tynyt, sanoo Huovinen, joka on myös 
VAU:n liittovaltuuston jäsen.
Esimerkiksi vuonna 2012 Huovinen jär-
jesti yhdistysten yhteisen kaksipäiväi-
sen lavatanssikurssin, johon osallistui 
23 henkilöä: elinsiirron saaneita, nä-
kövammaisia ja yksi liikuntavammai-
nenkin. Parhaillaan hän valmistelee 
yhdistysten yhteistä jooga- ja rivitans-
siryhmää vuodelle 2014.
– Uskon siihen, että yhdistysten yhtei-
set liikuntaryhmät ja -tapahtumat ovat 
avain osallistujamäärien kasvuun. Yh-
distyksistä on vaikea saada kootuksi 
omia ryhmiään, Huovinen korostaa.
– Tietenkään ketään ei voi pakottaa 
osallistumaan liikuntaan, mutta tär-

keintä on, että kaikilla on tieto siitä, 
että tällaisia mahdollisuuksia on, ja 
että toistenkin yhdistysten tapahtu-
miin ja ryhmiin voi mennä. Ei ole tähän 
mennessä tarvinnut karsintoja pitää 
mihinkään tapahtumaan.
Erityisellä ylpeydellä Huovinen kertoo 
Lahdessa vuosittain järjestettävistä 
mölkyn MM-kilpailuista. Vuoden 2013 
MM-kilpailuissa Päijät-Hämeen munu-
ais- ja maksayhdistyksen joukkue si-
joittui vajaan 200 joukkueen joukossa 
sijoille 5–8.
Mölkyssä pyritään heittämään pelivä-
linettä – mölkkyä – kohti numeroituja 
kapuloita, joiden kaatamisesta saa pis-
teitä. Laji on erittäin suosittu munu-
ais- ja maksayhdistyksen piirissä, mut-
ta Huovisen mukaan MM-kilpailuihin 
osallistui muutamia näkövammaisia-
kin.
– Näkövammaisten heittäjien vuorol-
la muut pelaajat antavat neuvoja mi-
ten kauas ja mihin suuntaan kannattaa 
tähdätä. Joukkuepelin merkitys kas-
vaa, Huovinen sanoo.

Hannu Huovinen.
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Kuntoillen TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: ARI HÄKKINEN

Aleksis Kiven päivä 10. lokakuuta 2013 
ja talven ensilumi maassa. Siitä käynnis-
tyi VAU:n historian pohjoisin tapahtuma. 
Paikkana Utsjoki, joka sijaitsee hienojen 
maisemien äärellä aivan Suomen poh-
joisosassa. Kuvaavaa on, että Rovanie-
meltä, joka jo itsessään sijaitsee pohjoi-
sessa, matkaa Utsjoelle tulee nelostietä 
pohjoiseen 460 kilometriä.
Tapahtumassa oli kokeiltavana matalan 
kynnyksen pelejä kuten puhallustikka, 
boccia, sisäcurling ja pöytäpelit. Lisäksi 
tarjolla oli VAU-tietoutta sekä esteettö-
myysasiaa ja nähtävillä esteettömyyskar-
toituksen työkalut.
– Apuvälineistä mukana olleet lasket-
telun kypäräpuhelimet olivat erityisen 
kiinnostava kokemus koulun oppilaille, 
ja puhelimet löysivät uusia käyttötarkoi-
tuksia piiloleikkien muodossa, kertoo ta-
pahtumaa isännöinyt VAU:n aluetoimin-
nan suunnittelija Jarno Saapunki.
Lisähaasteen järjestäjän näkökulmasta 

TEKSTI JA KUVA: JARNO SAAPUNKI

VAU:n pohjoisin tapahtuma Utsjoella
toi saamen kieli, jota suurin osa kävijöistä 
puhuu äidinkielenään ja osa ainoana kie-
lenään. Niinpä tulkille oli välillä käyttöä. 
– Oli hienoa myös VAU:n kohderyhmään 
kuuluvia. Yksi varmasti päivän kiinnostu-
neimmista kävijöistä oli seitsemäsluok-
kalainen Leena Laiti, joka tutustui mie-
lenkiinnolla välineisiin ja VAU-tietouteen, 
kertoo Saapunki.
Tapahtuma ei ainakaan sammuttanut 
nuoren neidin kiinnostusta, sillä paikal-
listapahtuman innoittamana Laiti läh-
ti Lapin näkövammaisten järjestämälle 
reissulle Tampereelle yhdessä avustajan-
sa kanssa. Reissun päätarkoituksena oli 
tutustuminen Apuväline 13 -messuihin 
ja sen yhteydessä järjestettyyn Liikunta-
maahan. 
– Messut olivat hieno kokemus: paljon 
toimintaa ja erilaisia lajeja. Lajeista kaik-
kein kiinnostavin oli ratsastus, kertoi Laiti 
iloisena messujen jälkeen.
Tyytyväinen mies oli myös Saapunki.

Leena Laiti.

Nopeuslaskun grand old mania Kalevi 
Häkkistä ei pysäytä mikään. Kun jalka-
vamma esti polkupyöräilyn, otti Häkki-
nen yhteyttä SOLIA:an ja vuokrasi käyt-
töönsä nojapyörän.
”Häkä” Häkkinen, jos joku, on ansain-
nut tulla kutsutuksi legendaksi. Hanka-
salmelta maailmalle ponnistanut hur-
japää on suomalaisen nopeuslaskun 
isä ja alppihiihdon olympiaedustaja 
vuodelta 1956. Teräsmies on laskenut 
mäkeä yli 200 kilometrin tuntinopeu-
della vielä yli 60-vuotiaana ja osallistu-
nut nopeuslaskun MM-kilpailuihin yli 
70-vuotiaana.
Jos Häkkisen elämäntyötä ryhtyisi 
avaamaan laajemmin, syntyisi kirja. Ja 
niin on syntynytkin: Seppo Porvalin ja 
Tapio Anttilan kirjoittama elämäkerta 
”Täyttä häkää” ilmestyi lokakuussa.
Häkkinen, 85, on vuosikymmeniä kes-
täneellä urheilu-urallaan tehnyt hurjia 
voltteja, katkonut luitaan, ollut telakal-
la, mutta palannut joka kerta takaisin. 
Hän löytää aina keinot päästä harras-
tamaan rakasta urheiluaan. Ja tässä as-
tuu kuvaan myös Soveltavan liikunnan 
apuvälinetoiminta SOLIA.
– Olin metsätöissä, kun oikea jalka jäi 
puun alle ja meni sököksi. Hankasal-

SOLIA auttaa ”Häkä” Häkkistä pysymään liikkeessä

men terveysasemalta sain kuulla, että 
on tällainen välineiden vuokrausmah-
dollisuus, Häkkinen kertoo.
Hän otti yhteyttä SOLIA:an ja vuokra-
si syksyksi käyttöönsä Hase Kettwiesel 
-nojapyörän.
– Hieno vehje. Istuinta säädettiin vä-
hän taaksepäin, niin saatiin asento hy-

väksi. Tämä on ollut minulle pelastus 
tähän tilanteeseen, Häkkinen sanoo. 
– Minulta on jossain vaiheessa kielletty 
polkupyöräily, mutta olen silti ajanut. 
Tämä nojapyörä on kuitenkin paljon 
parempi, se ei rasita paikkoja samalla 
lailla kuin polkupyörä, hän kehuu.

– On palkitsevaa huomata, kuinka pai-
kallisessa tapahtumassa saatu ensitie-
to VAU:n toiminnasta vei Tampereelle 
tutustumaan Liikuntamaahan ja löytä-
mään uusia liikunnan mahdollisuuksia! 
Lisää tällaista!
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Sveitsiläisen Patrick Mayerin kehittä-
mät Wheelbladesit ovat pyörätuolin 
etupyörien alle tulevat pienet sukset. 
Mayer on itse pyörätuolin käyttäjä-
nä lumisessa Sveitsissä törmännyt sa-
maan ongelmaan kuin pyörätuolin 
käyttäjät Suomessa, eli että hankaluuk-
sia talvella liikkumiseen aiheuttavat 
pyörätuolin edessä olevat pikkupyörät.
Mayerin ensimmäisten itse kehitetty-
jen mallien ongelma oli kiinnityssys-
teemi. Kiinnitykseen kokeiltiin erilaisia 
nauhaviritelmiä ja reikiä jalkalautaan 
tuloksettomasti. Kehittelyn lopputu-
loksena oli pikakiinnitys metallisal-
valla ilman pyörätuoliin kiinnitettäviä 
erillisosia, ja vuonna 2012 saatiin tuo-
tantoon ensimmäiset hyvin toimivat 

TEKSTI: JUKKA PARVIAINEN
KUVAT: LAURI JAAKKOLA

SOLIA:n talven hittituote on nyt 
varauskalenterissa
Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA:n 
talven ehdoton hittituote tulee Sveitsistä. Jo viime 
talvena SOLIA:lla oli koekäytössä pari Wheelblades-
minisuksia. Tänä talvena niitä on SOLIA:n varauska-
lenterissa jo useat parit.

Wheelblades-
minisukset
• Suksien paino: 500 g / suksi
• Suositeltava etupyörän leveys: 
 20–60 mm
• Suositeltava etupyörän 
 halkaisija: 80–200 mm
• Vuokraus: SOLIA
• Maahantuoja ja myynti: 
 Handico Oy

• Lisätiedot: 
 www.wheelblades.com 

pyörätuolin minisukset.
Wheelblades-minisukset ovat myy-
neet hyvin ympäri Eurooppaa, Mayerin 
mukaan tähän mennessä jo yli 30 000 
paria.
Mayer oli Wheelbladeseja maahan-
tuovan Handicon vieraana Tampe-
reen Apuväline 13 -messuilla ja vieraili 
myös www.välineet.fi-osastolla Liikun-
tamaassa. Kovana kelkkalaskijana tun-
nettu Mayer oli kiinnostunut SOLIA:n 
vuokraamotoiminnasta ja lupasi lah-
joittaa vuokrauskäyttöön vanhan 
mono ski -laskettelukelkkansa.
– Itselläni kelkka seisoo vain nurkassa 
pölyttymässä. SOLIA:n vuokraamossa 
se pääsee hyvään käyttöön, Mayer to-
tesi Tampereella.
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Suonenjoki on pieni savolainen mansik-
kakaupunki, jossa voi parhaaseen man-
sikka-aikaan harrastaa hyötyliikuntaa 
mansikoita poimien: ne eivät takuulla 
lopu kesken!
Kuntokuun koittaessa syyskuussa man-
sikat ovat jo menneet parempiin suihin 
ja liikuntamerkintöjä kuntokorttiin täy-
tyy hakea muista aktiviteeteista. Tämä ei 
ole ongelma ainakaan Suonenjoen Seu-
dun Invalideille, jotka ovat aktiivisia Kun-
tokuuhun osallistujia.
Invalidiyhdistyksen liikuntatoiminnan 
perustan muodostaa keskiviikkoinen lii-
kuntavuoro Suonenjoen terveyskeskuk-
sen väestönsuojassa.
– Siellä harrastetaan tuolijumppaa ja 
muunlaista jumppaa, bocciaa, puhallus-
tikkaa ja pallopelejä. Sitten välillä aina 
vähän keskustellaan ja lauletaankin, ker-
too Suonenjoen Seudun Invalidien pu-
heenjohtaja Aimo Eskelinen.
– Joskus ihan vain ollaan ringissä ja hei-
tellään palloa toisille. Siihen voi yhdistää 
vähän muistinvirkistystäkin pelaamalla 
Laiva on lastattu -peliä, hän jatkaa.
Suonenjoen Seudun Invalideissa on sa-
takunta jäsentä, ja liikuntavuorolla käy 
10–20 osallistujaa. Kaupungin järjestä-
mänä on lisäksi uimahallilla tarjolla mm. 
kuntojumppaa, vesijumppaa ja vesi-
juoksua.

TEKSTI: LAURI JAAKKOLA
KUVA: ANU HÄMÄLÄINEN

Suonenjoella Kuntokuussa liikuttiin 
ja lastattiin laivoja
Syyskuun Kuntokuu muistutti taas ihmisiä pitämään 
huolta omasta kunnostaan. Suonenjoen Seudun Inva-
lidien jäsenet muistavat liikkumisen yhteydessä pitää 
huolta omasta muististaankin.

Iso osa yhdistyksen jäsenten Kuntokuu-
merkinnöistä tulee omatoimisesta lii-
kunnasta, oli se sitten kävelylenkkejä tai 
pihan haravointia. Näin myös puheen-
johtaja Eskelisen kohdalla.
– Enimmäkseen hyötyliikuntaa. Kesämö-
killä riittää monenlaista hommaa. Sitten 
on kävelyä ja pyöräilyä, Eskelinen sanoo.

Sähköinen kuntokortti 
helpottaa osallistumista
Kuntokuusta on vuosien aikana muo-
dostunut yhdistyksille oiva tapa kan-
nustaa jäsenistöään liikkumaan ja myös 
pitämään kirjaa omasta liikkumisestaan. 
Lukuisat VAU:n jäsenyhdistykset ja Am-
mattiopisto Luovin toimipisteet osallis-
tuvat Kuntokuuhun sankoin joukoin.
Parin viime vuoden ajan Kuntokuuhun 
on voinut osallistua myös sähköises-
ti, osoitteessa www.kuntokuu.fi. Kun-
tokuun kotisivuilla on helppo kirjautua 
sähköisen kuntokortin käyttäjäksi ja käy-
dä sitten Kuntokuun aikana siellä täy-
dentämässä omat liikuntasuorituksensa. 
Sähköisen kuntokortin käyttäjät osal-
listuvat samalla automaattisesti Kunto-
kuu-arvontaan, ilman että kuntokorttia 
täytyy erikseen palauttaa mihinkään. Re-
kisteröityä voi vaikka heti, sillä seuraava 
Kuntokuu on edessä jo helmikuussa.

Kuntokuu-arvonta

Syyskuun Kuntokuu-palkintojen voit-
tajat on arvottu. Kuntokortteja pa-
lautui VAU:n toimistolle noin 600. 
Osallistujien kesken arvottiin erilaisia 
palkintoja. Onnetar suosi seuraavia:

50 euron Intersport-lahjakortti
Aarni Luhtala, Ylivieska
Jaakko Hartikainen, Joensuu
Ari Aurto, Helsinki
Riitta Vesala, Myllykoski
Jarno Mikkola, Kotka

Kuntokuu-reppu
Ilmari Hara, Vantaa
Petra Syrjänen, Lempäälä
Raili Havasalo, Lammi
Maija-Liisa Erkkilä, Oulainen
Hannu Jokinen, Heinola
Sirpa Leppänen, Ikaalinen
Ari Lehto, Otanmäki
Maija Jokelainen, Paltamo
Airi Hänninen, Rautalampi
Raimo Riihimäki, Kouvola
Veijo Kallio, Forssa
Ranja Mikkola, Kotka
Sanna Mikkola, Kittilä
Joona Pitkänen, Saari
Esa Holm, Lempäälä
Nita Kortelainen, Tornio
Arno Sandqvist, Vaasa
Tuula Helanen, Oulu
Sanne Timonen-Nissi, Alavus
Sauli Korpimäki, Lammi
Vesa Palomäki, Forssa
Ville Peltola, Lempäälä
Susanna Kämäräinen, Joensuu
Sisko Keskitalo, Loppi
Kati Puustinen, Joensuu

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi.
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Aija Saari presenterade ”Finlands modell” för personer 
som bekymrar sig över integrationen på IWAS:s seminarium
Den internationella centralorganisationen 
IWAS för rullstolsburna idrottare och idrottare 
som genomgått amputationer samlades på 
hösten i Stadskanaal i Holland för att fundera 
på framtiden. Inledningsanförandet för fram-
tidsseminariet hölls av VAU:s forskningschef 
Aija Saari. Temat för hennes anförande var in-
tegrationsprocessen för handikappidrotten i 
Finland. Finland upplevs nämligen som en fö-
regångare i uppföljningen av integrationspro-
cessen.
Under den senaste tiden har många handi-
kappidrottsgrenar i Finland integrerats i gren-
förbund och grenar som kommer att sortera 
direkt under VAU är närmast sådana grenar 
som man inte har kunnat finna grenförbund 
för, som goalball, showdown, boccia och rull-
stolsrugby. I integrationsgrenarna har VAU allt-
jämt en roll i rekryteringen och i den inledande 
fasen av idrottarens karriär.
Traditionsrika IWAS, som bland annat upplever 
sig som fader till de ursprungliga paralympis-
ka spelen, kämpar om sin framtid på grund av 
liknande internationell integrationsutveckling. 
Grenar inom IWAS har glidit in i internationella 
grenförbund och blivit underordnade den In-
ternationella Paralympiska kommittén IPC så 
att endast elrullstolsinnebandy och rullstols-

fäktning i praktiken fortfarande kan räknas till 
organisationens egna grenar.
– IWAS:s uppgift är att stödja den paralympiska 
rörelsen. I framtiden koncentrerar sig IWAS på 
att arrangera tävlingar med låg tröskel för rö-
relsehindrade personer och att vid behov lyfta 
fram nya grenar, sade organisationens ordfö-
rande Pieter Badenhorst på seminariet.
Liknande oro över integrationen av handi-
kappidrottsgrenarna delades även av flera se-
minariedeltagare från många länder som re-
presenterar paralympiska kommittéer och 
organisationer för rörelsehindrade.
– I många länder förundrar man sig över var 
man kan hitta nya idrottare till handikappidrot-
ten. Det kommer inte att komma nya idrottare 
då nuvarande toppidrottare avslutar sin karriär. 
Deltagarantalet för funktionshindrade idrot-
tare har minskat i takt med att grenförbunden 
har tagit ansvar över handikappidrotten, kon-
staterade Aija Saari och gav uttryck åt semina-
riedeltagarnas känslor.
Finlands modell intresserar, genom försorg av 
VAU och Finlands Paralympiska kommitté är 
uppföljningen av integrationen nämligen ak-
tiv. Efter ”utbrytningen” lämnas inte grenarna 
åt sitt öde, utan VAU och Finlands Paralympiska 
kommitté agerar som grenförbundens utveck-

lingspartner.
– Det är viktigt att skapa ett klart uppföljnings-
system. Hur ska vi annars kunna veta vad som 
fungerar och vad som inte fungerar och vem 
som står i tur att få hjälp av oss handikappi-
drottsaktörer, konstaterade Saari.
På seminariet kunde hon också observera att 
en organisation som VAU, som täcker hela han-
dikappmotions- och handikappidrottsfältet, 
internationellt sett är något sällsynt.
– Finland är ett undantag däri att VAU hos oss 
vid sidan av de paralympiska grenarna också 
representerar Special Olympics -rörelsen för 
personer med utvecklingsstörning och ansva-
rar för också sådana internationella handikapp-
idrottsgrenar, som elrullstolsinnebandy och 
showdown, som inte hör till någon av dessa, 
påpekade Saari.
Skrämmande ter sig integrationsprocesserna 
särskilt för sådana handikappidrottsgrenars 
del som inte hör till det paralympiska program-
met.
– I det långa loppet vissnar dessa grenar bort 
om det inte finns någon separat handikappi-
drottsorganisation som driver deras intres-
sen och utvecklar deras verksamhet, kon-
staterade VAU:s verksamhetsledare Riikka 
Juntunen.

Kati Kauhanen – föregångare 
inom integrerad idrott
Mångsysslaren inom simning Kati Kauhanen vet att man inte når toppen av 
misstag. Idrottarens stig börjar i hembassängen med stöd av tränaren, fören-
ingen, förbundet och den närmaste kretsen.
Kauhanen började handleda handikappsimning 1999 och verkade första 
gången som tränare för landslaget i handikappsimning sex år senare. År 2008 
flyttade tränaren i simning över till Suomen Uimaliitto och blev förbundets 
sportchef i handikappidrott. Kauhanen blev huvudtränare för Finlands lands-
lag och var med om att ta de finländska simmarna till de paralympiska spelen 
i London 2012.
Uimaliittos beslut att i sina led ta med en sakkunnig i handikappidrott visade 
på förbundets strategiska avsikter att lägga beslag på handikappidrotten i all 
dess omfattning. Arbetet inleddes med siktet ställt på toppen och 2008 utvid-
gades integrationsarbetet att gälla hela verksamheten. 
Trots utmaningarna har många uppställda mål uppnåtts. Handikappsimning-
en har blivit en naturlig del av språket och verksamheten i förbundet och till-
gänglighet behandlas både som attityd och som konkret utgångspunkt. De 
nuvarande simtävlingarna är de tydligaste exempelen på resultaten av inte-
grationsarbetet.
– FM- och GP-tävlingarna är gemensamma för alla, men i tävlingarna har han-
dikappsimmarna egna grenar, åskådliggör Kauhanen.
Kärnan i integrationsarbetet är att möjliggöra grenen för så många som möj-
ligt och så lätt som möjligt. Jämlikhet och tillgänglighet ska tillgodoses såväl 
på pappret som i simbassängen.
– Djuprotade attityder bromsar alltjämt upp verksamheten. Många förening-
ar funderar länge huruvida de kan eller inte kan ta med handikappidrott i sin 
egen verksamhet.
Tankemodellen i fråga är ändå skadlig på grund av att man då låter bli att tän-
ka på vilka fönster den integrerade idrotten kan öppna. 
– Vattnet är vatten för alla, beskriver Kauhanen.
Att föra integrationen vidare till nästa nivå betyder ännu starkare attitydpåver-
kan och skapande av nya exempel ifrån idrottsföreningarna. Arbetet kräver 
ihärdighet och långsiktighet.
– Integrationsarbetet är en uthållighetsidrott, konstaterar Kauhanen.

VAMLAS belönade Kuopios 
”superpopulära” Sporttis klubb
Sporttis klubben för barn och ungdomar i Kuopio fick en med-
alj av stiftelsen Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (VAM-
LAS). I motiveringarna till medaljen konstaterades att klubben 
har utvecklat banbrytande verksamhetsformer i syfte att för-
ena alla barn kring gemensamt idrottande på fritiden.
Utgångspunkter för klubbverksamheten i Kuopio har allt se-
dan klubbens grundande varit ett vidsträckt samarbete. De 
som var med och grundade klubben var VAU ry, TATU ry, Ku-
opio stad och Mäntykankaan koulu. Som idrottsinstruktörer i 
klubben verkar fysioterapistuderande vid Savonian ammatti-
korkeakoulu.
Den egentliga kungstanken var ändå att ta med också lokala 
idrottsföreningar, oberoende av om de sedan tidigare hade 
haft verksamhet med specialgrupper eller inte. I Sporttis klub-
ben får barn med funktionsnedsättning och barn som är i be-
hov av särskilt stöd pröva på olika grenar med hjälp av sakkun-
niga i föreningarna.
– Principen är att föreningarna ger handledning, vi har med 
oss barn och studerandena hjälper till vid handledningen, be-
rättar Anu Hämäläinen, VAU:s planerare av regionverksamhet. 
Anu har från första början verkat som bakgrundsgestalt i klub-
ben.
Sporttis klubben ger idrottsföreningar trygga erfarenheter, 
nödvändigt stöd och utbildning för att ordna motion för barn 
med särskilda behov. Syftet är att skapa möjligheter till idrott 
och motion för barnen i klubben.
– Vi besöker alltid varje förening två gånger. Efter första gång-
en är det möjligt att föreningens instruktörer funderar över 
om allt gick rätt till och är tveksamma till huruvida de kan ta 
med barn med särskilda behov i verksamheten. Efter andra 
gången har ivern redan vuxit, säger Hämäläinen.
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För att jämställdheten mellan könen ska för-
verkligas inom handikappidrotten behövs fler 
kvinnor i ledningen för handikappidrottsorga-
nisationerna. Finland visar åtminstone för när-
varande exempel för den övriga världen.
Idrotten är alltjämt en manlig värld. Mycket 
har gått framåt sedan den ställvis rådande 
uppfattningen under förra århundradet enligt 
vilken idrottande inte lämpar sig för kvinnor. 
Men vägen mot verklig jämställdhet mellan 
könen är fortfarande lång.
Detta syns även inom handikappidrotten. Av 
de idrottare som deltog i de paralympiska spe-
len i London 2012 var två tredjedelar män. I 
Finlands lag var fördelningen en aning mer 
jämställd (21/35).
Samma fenomen syns i ledningen för handi-
kappidrotts- och handikappmotionsorganisa-
tionerna, trots att vi i Finland för närvarande 
har en kvinnodominans. VAU:s verksamhetsle-
dare är Riikka Juntunen och generalsekrete-
rare för Finlands Paralympiska kommitté är Ti-
ina Kivisaari. Hela personalen på Förbundet 
för anpassad motion i Finland (SoveLi) består 
av kvinnor, med Anne Taulu som verksam-
hetsledare.
Dessutom finns det flera kvinnliga ledare som 
har verkat inom den finländska handikappi-
drotten tidigare. Leena Paavolainen, tidigare 
sportchef för Finlands Paralympiska kommitté 
var den enda kvinnan i HUMU-gruppen (Hu-
ippu-urheilun muutosryhmä). För närvarande 
är hon sakkunnig inom Olympiakommitténs 
enhet för elitidrott. Den tidigare generalsekre-
teraren för Finlands Paralympiska kommitté 
Maria Laakso är numera generalsekreterare 
för Finlands Gymnastikförbund, som är ett av 
Finlands största grenförbund. Marita Kok-
konen som verkade som utvecklingschef för 
det tidigare Idrott och motion för utvecklings-
störda i Finland rf (SKLU) har även arbetat i Ju-
doliitto som tjänstförrättande verksamhets-
ledare. Hennes huvudsakliga uppgifter är att 
verka som förbundets utbildnings- och ung-
domschef.
Styrelseordförande för finländska handikappi-
drotts- och handikappmotionsorganisationer 
är för närvarande män, men på förtroendepos-
ter finns även inflytelserika kvinnor som länge 
har verkat inom handikappidrotten.
Den tidigare längdhopparen Ringa Ropo ver-

kade som ordförande i dåvarande SKLU:s sty-
relse och senare som vice ordförande i VAU:s 
styrelse och är fortfarande styrelsemedlem i 
Finlands Paralympiska kommitté. 
Den långvariga opinionsbildaren inom frii-
drott Tellervo Haapaniemi-Koskinen har vi 
sidan av många andra förtroendeposter läng-
re verkat i styrelsen för Finlands Paralympiska 
kommitté och är nu styrelsens vice ordförande.
Den tidigare ordföranden för SKLU:s styrelse 
Kaisu Laasonen har även verkat i styrelsen för 
dåvarande Finlands Idrott (SLU) och lett SLU:s 
utskott Reilu Peli och har sålunda starkt påver-
kat utformningen av reglerna för ”Rejält spel”.
De största fartygen svänger långsammast och 
i stora internationella handikappidrottsorgani-
sationer verkar de manliga ledarnas ställning 
mest säkrad. Chefsposterna på de två största 
handikappidrottsorganisationerna, Internatio-
nella Paralympiska kommittén (IPC) och Speci-
al Olympics International innehas av män. Ord-
föranden för Special Olympics Europe/Eurasia 
är däremot en kvinna, Mary Davis från Irland.
Centralorganisationen för idrott för synskada-
de IBSA valde på hösten till ny ordförande en 
kvinna Jannie Hammershøi från Danmark. 
Hon vet att kön har betydelse, trots att det inte 
någonstans explicit har betonats.
– Det är viktigt att det finns kvinnor i ledning-
en av idrott för personer med synskador. Till 
denna idrottsgren anknyter mycket, allt från 
att respektera värden till att förebygga diskri-
minering, konstaterar Hammershøi.
Hammershøi är inte enbart en kvinnlig ledare 
inom idrott för synskadade, utan uttryckligen 
en synskadad kvinnlig ledare med en idrotts-
karriär inom goalball på elitnivå som bak-
grund.
Av de kvinnliga finländska handikappidrot-
tarna fortsätter Katja Saarinen sin aktiva karriär 
och verkar som utvecklingschef för Finlands 
Paralympiska kommitté. Mästerskidlöparen 
Tanja Kari har verkat i Finland då hon var Sali-
bandyliittos ungdomschef, men hennes vikti-
gaste ledningsuppgifter har varit utomlands. 
Kari har verkat som medlem i IPC:s idrottskom-
mitté och i världens antidopningsorganisation 
WADA:s idrottskommitté. Kari som 2010 val-
des till IPC:s Hall of Fame leder numera Para-
lympic Sport Club programmet vid Utahs uni-
versitet i Förenta staterna.

För jämlik idrott
Raija Mattila leder det internationella 
kvinnomotionsnätverket IWG, som strä-
var efter att göra idrottsvärlden till en bätt-
re plats även för flickor och kvinnor med 
funktionsnedsättning. Mattila verkar som 
ordförande för IWG och världskonferensen 
för IWG ordnas i Finlandiahuset i Helsing-
fors den 12–15 juni 2014.
Sir Philip Craven, ordförande för den In-
ternationella Paralympiska kommittén 
IPC, har lovat delta i konferensen och hålla 
ett anförande vid öppningsceremonin av 
konferensen. Som representant för Spe-
cial Olympics, den internationella organi-
sationen för idrott för personer med ut-
vecklingsstörning, deltar även Mary Davis, 
ordförande för Special Olympics Europe/
Eurasia
– Handikappidrott kommer också att vara 
integrerad i konferensens program. Allt 
sedan hösten har man kunnat sända oss 
abstracts av föredragen och dessutom för-
slag på egna sessioner för olika teman. Jag 
uppmuntrar alla sakkunniga inom handi-
kappidrotten att erbjuda konferensen sina 
egna föredrag, säger Mattila.
IWG har under årens lopp idkat mycket 
lobbningsarbete riktat mot stora interna-
tionella organisationer. Direkta verkningar 
av detta arbete är svåra att mäta, men åt-
minstone både den Internationella Olym-
piska kommittén och den Internationella 
Paralympiska kommittén har under de se-
naste åren dragit upp klara riktlinjer för en 
allt jämlikare idrott.
– Den Internationella Olympiska kommit-
tén har fattat beslut om att nya grenar inte 
tas med i det olympiska programmet om 
de inte har klasser för såväl män som kvin-
nor, lyfter Mattila fram som ett exempel.
I de paralympiska spelen finns det färre 
idrottare och motsvarande krav på att ta 
med kvinnliga idrottare finns inte. Men 
vad ska man då göra om det i landet en-
dast finns fyra idrottare som når upp till 
kravnivån för de paralympiska spelen och 
de alla råkar vara män? Just i detta fall ska 
vi fortsättningsvis vara alerta.
– I alla länder finns det verkligen inte funk-
tionshindrade kvinnliga idrottare, men där 
inverkar ofta de samhälleliga strukturerna 
på att det är så, säger Mattila.
Det är också lätt att förmoda att i ett land 
där kvinnornas möjligheter att utöva idrott 
och motion är mycket begränsade, är det 
ytterst svårt att vara en funktionshindrad 
kvinna som vill idrotta.
– Allmänt taget överallt i världen är barnens 
tillträde till skolsystem och gymnastikun-
dervisning en viktig faktor i främjandet av 
motion för personer med funktionsned-
sättningar, konstaterar Mattila.

Finland är föregångare i fråga om antalet 
kvinnliga ledare inom handikappidrottet

Stöd för utveckling av föreningsverksam-
heten 2014 kan sökas för föreningens el-
ler idrottsföreningens egen motions- och 
idrottsverksamhet. Ansökningstiden för 
2014 är kort, 2.12.2013–10.1.2014.
Alla VAU:s medlemsföreningar kan ansöka 
om stöd för att utveckla föreningsverksam-
heten av Utbildnings- och kulturministeriet. 
Betoningen är densamma som för stöden 
2013, det vill säga prioritering av barn och 
ungdomar samt familjemotion.

Föreningsstöd kan sökas exempelvis för att 
avlöna en gemensam motionsinstruktör för 
föreningar inom samma region eller för att 
utveckla gemensam motionsverksamhet. 
Partnerskap och gemensamma ansökning-
ar är bra, förutsatt att den sökande är VAU:s 
medlem. Stöd kan sökas för ett eller två år. 
De beviljade stöden uppgår till cirka 2 000–
30 000 euro. Självfinansieringsandelen är 
minst en fjärdedel.
Närmare uppgifter: www.seuratuki.fi.

Föreningsstöd för år 2014 kan sökas till och med 10.1
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 Ville-Matias Putila ja muut Special Olympics -taitoluistelijat esiintyivät 4.–6. lokakuuta 2013 Espoossa järjestetyn kansainvälisen Fin-
landia Trophy -taitoluistelukilpailun avajaisissa.
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VAU:n uutisia Liikuntavastaava-
koulutukset 
VAU järjestää jäsenyhdistystensä liikun-
tavastaaville koulutusta vuosittain eri 
puolilla Suomea. Koulutuksissa päivite-
tään liikuntavastaavien VAU-tietämys-
tä, tutustutaan vammaisurheiluun ja 
-liikuntaan laaja-alaisesti sekä päivite-
tään liikuntavastaavien tehtäväkenttää.
Koulutukset koostuvat teoria- ja käy-
täntöosuuksista. Koulutukset ovat 
VAU:n liikuntavastaaville maksuttomia. 
Liikuntavastaavat ovat tärkeä verkosto 
jäsenyhdistysten ja VAU:n välillä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: kak-
si viikkoa ennen koulutusta. VAU, ta-
pahtumakoordinaattori Tiina Siivo-
nen, puh. 040 833 4869, tiina.siivonen@
vammaisurheilu.fi.
Vuoden 2014 koulutukset
15.3. Lappeenranta
22.3. Jyväskylä
 5.4. Pori
12.4. Kemi

VAU kouluttaa joka toinen vuosi ver-
taisohjaajia, jotka kulkevat nimellä Ilolii-
kuttajat. Tänä vuonna uusia Iloliikuttajia 
koulutettiin syyskuun lopulla Etelä-Poh-
janmaan opistolla Ilmajoella. Uusia kou-
lutettavia oli yhdeksän ja mukana oli 
saman verran myös jo aiemmin koulu-
tuksen käyneitä Iloliikuttajia.
Koulutuksessa käytiin läpi ohjaamista, 
pelejä, jumppia sekä soveltamisen mo-
nia muotoja. Ajatuksena on, että Ilolii-
kuttajat ohjaavat helposti sovellettavia 
matalankynnyksen liikunta-aktiviteette-
ja, joihin on helppo tulla mukaan.
– Iloliikkujat eivät ole liikunnan am-
mattilaisia, vaan omalla tasollaan ja ta-
vallaan liikkuvia vertaisia, jotka vievät 
eteenpäin hauskan liikkumisen ilosano-
maa. Iloliikkuja-koulutukset ovat avoi-
mia VAU:n jäsenyhdistysten jäsenille, 

kertoo VAU:n tapahtumakoordinaattori 
Tiina Siivonen.
Seuraava Iloliikuttajakoulutus järjeste-
tään 7.–9. marraskuuta 2014 Oulussa.

Iloa yhdessä liikkuen
Koulutuksesta siirryttiin sujuvasti käy-
tännön toimintaan heti lokakuun alus-
sa Turussa, kun Kupittaan urheiluhallilla 
järjestettiin eläkeläisväestölle suunnat-
tu monikulttuurinen Iloa yhdessä liikku-
en -tapahtuma.
Päivään sisältyi ulko- ja sisäliikuntaa. 
VAU:n Iloliikuttajat olivat tapahtumas-
sa mukana ohjaamassa puhallustikkaa 
ja tarkkuusheittoa. Iloa yhdessä liikkuen 
-tapahtuma keräsi runsaslukuisen osan-
ottajakaartin.
Lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi 
(VAU -> Harrasteliikunta).

Iloliikuttajat kouluttautuivat 
ja pääsivät tositoimiin

Henkilöstömuutokset

KUVA: LINNEA REMES

Uudet ja vanhat Iloliikuttajat.

Varanhankintakeinona 
Urheilun Unelma-arpa
 
VAU:n jäsenyhdistykset ja -seurat voi-
vat edistää varainhankintaansa myymäl-
lä Urheilun Unelma-arpojen kerta-arpoja. 
Arpojen arpajaisten myyntiaika päättyy 
28.2.2014.
Joka 5 arpa voittaa! Voitot ovat vapaava-
lintaisia alle 500 euron voittoluokan sisäl-
lä. Voittoarvoa voi kerryttää voittotilille ja 
kaikki Rekisteröidyt ”ei-voitto” -arvat osal-
listuvat kultaharkon arvontaan. 
Tilausvaihtoehtoja on kaksi: Vaihtoehto 1 
(ilman palautusoikeutta) – pienin tilaus-
määrä 200 kpl, myyntipalkkio 3 euroa/
arpa, arvan hinta 6 euroa. Vaihtoehto 2 
(palautusoikeudella) – pienin tilausmää-
rä 500 kpl, myyntipalkkio 2,50 euroa/arpa, 
arvan hinta 6 euroa.Urheilun Unelma-ar-
pa -arpajaisten ylijäämä tuloutetaan ta-
kaisin lasten ja nuorten toimintaan.
Lue lisää: www.unelma-arpa.fi.

Nuorisotoiminnan suunnittelija Tuo-
mas Törrönen jäi toimivapaalle 1. joulu-
kuuta 2013 lähtien. Tuomaksen tehtäviä 
hoitaa toimivapaan ajan VAU:n nykyi-
nen aluetoiminnan suunnittelija Anu 
Hämäläinen (anu.hamalainen@vam-
maisurheilu.fi, puh. 044 752 9373), joka 

siirtyy määräaikaisena nuorisotoimin-
nan suunnittelijaksi. Anun hoitamat lajit 
(keilailu, shakki) siirtyivät 1. joulukuuta 
2013 lähtien lajikoordinaattori Petri Rä-
binälle (petri.rabina@vammaisurheilu.
fi, puh. 050 596 5014).
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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
(äitiyslomalla )

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

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

Tuomas Törrönen
nuorisotoiminnan suunnittelija 
(toimivapaalla 
1.12.2013–31.12.2014)

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

LASTEN JA 
NUORTEN TOIMINTA 
Anu Hämäläinen
nuorisotoiminnan 
suunnittelija 
puh. 044 752 9373, 
anu.hamalainen@
vammaisurheilu.fi
- lasten ja nuorten liikunta
- sporttiklubitoiminta

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

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

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



VAU TIEDOTTAA62

KILPAILUKUTSUJA

ALPPI HIIHTO

ALPPIHIIHDON ERITYISSUOMI SLALOM -KILPAILU
Ellivuori Ski Team järjestää alppihiihdon ErityisSuomi Slalom -kilpailun 8. 
helmikuuta 2014 klo 11.00–13.00 Ellivuoren hiihtokeskuksessa Sasta-
malassa. Samana päivänä Ellivuoressa järjestetään Lumilauantai-talvilii-
kuntatapahtuma ja Suomi Slalom -viikkokilpailu.
ErityisSuomi Slalom -kilpailu lasketaan muista Suomi Slalom -viikkokil-
pailun kisoista poiketen Hotelli-rinteessä. Ilmoittautumisaika kilpailuun 
alkaa klo 10.30, mutta ilmoittautua voi koko kisa-ajan lähtöpaikalla, eli 
kilpailu viedään läpi non stop -periaatteella.
Sarjat: kelkkalaskijat; kelkkalaskijat avustajan kanssa; suksilla laskevat 
erityislaskijat (näkö- yms. vamma), avustajan kanssa tai ilman
Osallistumismaksu: 4 euroa/kilpailija, kolme saman perheen jäsentä 
yht. 8,50 euroa, neljä saman perheen jäsentä 10 euroa.
Lisätiedot: Ellivuori Ski Team, Jani Järvelin, puh. 040 558 6604, jani.jarve-
lin@wippies.fi 

AMPUMAURHEILU

ILMA-ASEIDEN SM-KILPAILUT
Turun Seudun Ampujat ry ja Säkylän Seudun Ampujat ry järjestävät il-
makiväärin ja ilmapistoolin SM-kilpailut 14.–16. maaliskuuta 2014 Hei-
nolassa, Vierumäki Areenalla. Kilpailujen yhteydessä ammutaan myös lii-
kunta- ja näkövammaisten SM-luokat. Tarkempi kilpailukutsu: www.
turunseudunampujat.fi/ilmakivaarin-ja-ilmapistoolin-sm.

BILJARDI

KEHITYSVAMMAISTEN BILJARDIN SM-KILPAILUT
Riilahden Biljardiseura ja Suomen Biljardiliitto järjestävät kehitysvam-
maisten biljardin SM-kilpailut 6. helmikuuta 2014 Helsingissä, Ritz-Bil-
jardissa (Eteläinen Hesperiankatu 22). Pelimuotona on 8-pallo.
Sarjat: Miehet, naiset.
Osallistumismaksu: 7 euroa.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Pekka Leisti, puh. 0400 846 520, pekka.
leisti@espoo.fi. Huom! Kilpailuihin otetaan mukaan maksimissaan 64 
pelaajaa.

BOCCIA

III LAPPI-BOCCIA (PARI)
Lapin Eläkkeensaajat ry järjestää kaikille avoimen III Lappi-Boccia -parikil-
pailun 4. tammikuuta 2014 klo 9.00 alkaen Raumalla, Lapin liikuntahal-
lilla (Kirkkotie 6).
Sarjat: naiset ja yleinen.
Osallistumismaksu: 16 euroa/pari, maksetaan Lapin Eläkkeensaajien 
bocciatilille FI8552140020013182.
Ilmoittautumiset 24.12. mennessä: Marko Ylikleemola, Koivulankatu 16, 
26200 Rauma tai markoyk@gmail.com.
Lisätiedot: Marko Ylikleemola, puh. 045 126 5974.

BOCCIAN SISÄKENTTIEN SM-KILPAILUT (PARI, 
JOUKKUE)
Joukkueiden ja parien boccian sisäkenttien SM-kilpailut järjestetään 7.–
9. helmikuuta 2014 Nastolassa, Liikuntakeskus Pajulahdessa (Pajulah-
dentie 167).
Kilpailut alkavat joukkueiden alkukilpailulla pe 7.2. klo 14.00. Joukkuei-
den finaalit la 8.2. klo 9.00 alkaen. Parien alkukilpailut la 8.2. klo 15.00 al-
kaen. Parikilpailut jatkuvat su 9.2. klo 9.00, jolloin pelataan myös parien 
finaalit. Osanoton varmistus tuntia ennen kilpailun alkua.
Sarjat: Luokat 1–3, naiset, yleinen. Luokkaan 1–3 luokiteltujen ei tarvitse 
kuulua samaan yhdistykseen. Hyvityspisteet käytössä.
Osallistumismaksu: 21 euroa/joukkue ja 18 euroa/pari, maksetaan boc-
ciajaoston tilille FI 34 5700 8120 1701 59.
Ilmoittautumiset 20.1. mennessä: Virve Jämsä, Reunakatu 1 E 39, 76100 
Pieksämäki tai virve.jamsa@gmail.com. Ilmoita hyvityspisteesi ilmoittau-

tumisen yhteydessä ja mihin luokkaan kuulut pisteiden merkitsemistä 
varten.
Lisätiedot luokittelusta: Marko Ylikleemola, markoyk@gmail.com, puh. 
045 126 5974.

XII HARJAVALTA-BOCCIA (PARI)
Harjavallan Seudun Invalidit ry järjestää boccian avoimet parikilpailut 
29. maaliskuuta 2014 klo 9.00 alkaen Nakkilan liikuntahallilla (Kunto-
polku 1).
Sarjat: Yleinen, naiset, luokat 1–3. Parin ei tarvitse kuulua samaan yhdis-
tykseen. Hyvityspisteet käytössä luokissa 1–3.
Osallistumismaksu: 14 euroa/pari, maksetaan Harjavallan Seudun Inva-
lidit ry:n tilille Nordea FI12 2109 1800 0144 03.
Ilmoittautumiset 24.3. mennessä: Harjavallan Seudun Invalidit ry, Kes-
kustie 5 A 3, 29200 Harjavalta tai puh. (02) 537 3671 tai puh. 044 087 
7020 tai haseinva@dnainternet.net.
Lisätiedot: Seija Kuula, puh. 050 573 9301, seijakuula@hotmail.fi. Omat 
pallot ja mittatikut mukaan. Kilpailupaikalla ruokailu ja kahvio. Arvontaa.

HIIHTO

MAASTOHIIHDON SM-KILPAILUT
Maastohiihdon SM-kilpailut järjestetään 1.–2. maaliskuuta 2014 Imat-
ran Karhumäen Urheilukeskuksessa. Lauantaina 1.3. hiihdetään sprintti, 
2,5 km ja 5 km perinteisellä tyylillä. Sunnuntaina 2.3. hiihdetään 5 km ja 
10 km vapaalla tyylillä.
Kilpailuluokat, -sarjat ja -matkat: B1–B3, B4 = näkövammaiset, LW2–9 
= liikuntavammaiset pystyhiihto, Lva= liikuntavammaiset avoin pysty-
hiihto, LW10–12 kelkkahiihto, K= kehitysvammaiset, E= elinsiirrokkaat
T ja P 20v – La: sprintti 1 km (P), 2,5 km (P) Su: 5 km (V)
N ja M yleinen – La: sprintti 1 km (P) 5 km (P), LW10–12 kelkkahiihto 2,5 
km Su: 10 km (V), E-luokka 5 km (V) ja LW10–12 kelkkahiihto 5 km
N ja M yli 50v – La: sprintti 1 km (P), 2,5 km (P), LW10–12 kelkkahiihto 
2,5 km Su: 5 km (V) (omissa luokissaan)
N ja M yli 60v - La: sprintti 1 km (P), 2,5 km (P), LW10-12 kelkkahiihto 
2,5km Su: 5 km (V) (omissa luokissaan)
Näkö- ja liikuntavammaisten alle 20-vuotiaiden sekä N ja M yleisessä 
sarjassa yhdistetyissä kilpailuluokissa B1–B3, LW2–9 sekä LW10–12 käy-
tetään IPC:n vuosittain julkaisemaa %-hyvitysjärjestelmää tuloslasken-
nassa. T/P 20-vuotiaiden sarjoihin voivat osallistua vuonna 1994 tai sitä 
myöhemmin syntyneet kilpailijat. N/M yli 50-vuotiaiden sarjoihin voivat 
osallistua vuonna 1964 tai sitä aikaisemmin syntyneet kilpailijat. N/M yli 
60-vuotiaisten sarjoihin voivat osallistua vuonna 1954 tai sitä aikaisem-
min syntyneet kilpailijat.
Sprintit hiihdetään sarjoittain yhteislähtöinä ja muut matkat 30 s. väliai-
kalähdöllä. Kilpailuissa noudatetaan VAU:n maastohiihdon SM-kilpailu-
sääntöjä.
Osallistumismaksu: 10 euroa/päivä, maksetaan 14.2. mennessä Imat-
ran Hiihtäjien tilille: FI06 1038 3000 3197 70, viite: 2435
Ilmoittautumiset 14.2. mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeel-
la osoitteessa www.vammaisurheilu.fi/fin/tapahtumia. Jälki-ilmoittautu-
miset viimeistään 26.2. mennessä. Sen jälkeen ei enää oteta ilmoittautu-
misia vastaan.
Lisätiedot: Imatran Urheilijat, Jouni Kurttila, puh. 050 589 5474 tai VAU, 
Hannele Pöysti puh. 050 517 6151, hannele.poysti@vammaisurheilu.fi
Majoitus kannattaa varata pikaisesti, koska sitä on rajallisesti tarjol-
la. Majoitusta voi tiedustella seuraavista paikoista: Imatran Kylpylä, puh. 
020 710 0500 (etäisyys noin 1 km kisapaikoista), Holiday Club Saimaa, 
puh. 030 686 1000 (noin 4 km), Imatran Valtionhotelli, puh. (05) 625 2000 
(noin 6 km), Gasthaus Kulkuripoika, puh. (05) 432 8322 (edullinen) ja Kar-
jalanportti puh. (05) 432 8880 (edullinen).

KEILAILU

KEILACUP 2013–2014, 5. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2013–2014 viides osakilpailu järjestetään 25. tammi-
kuuta 2014 klo 10.00 alkaen Helsingissä, Talin keilahallissa (Huopalah-
dentie 28).
Kilpailussa noudatetaan kauden 2013–2014 sääntöjä. Henkilökohtaiset 
kilpailuluokat A, B, C, D, E ja F.
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Osallistumismaksu: 27 euroa/keilaaja, maksetaan yhdistyksittäin 5.1. 
mennessä Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n tilille: 
FI03 1028 3001 5117 65, viite 220.
Ilmoittautumiset yhdistyksittäin 5.1. mennessä: UUMUn toimisto, sih-
teeri@uumu.fi. Ilmoittautumisessa tulee selvitä keilailijan luokka ja yh-
distyksen yhteyshenkilön nimi yhteystietoineen. Keilahallilla on ruo-
kailumahdollisuus. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset 
ruokailijat.
Lisätiedot: Olavi Rautiainen, puh. 0440 506 518.

KEILACUP 2012–2013, 6. OSAKILPAILU
Keilacupin kauden 2013–2014 kuudes osakilpailu järjestetään 15. hel-
mikuuta 2014 klo 9.30 alkaen Oulussa (keilahalli, Isokatu 97). Erät alka-
vat klo 9.30, klo 12.30 ja klo 15.30.
Kilpailussa noudatetaan kauden 2013–2014 sääntöjä. Henkilökohtaiset 
kilpailuluokat A, B, C, D, E ja F.
Osallistumismaksu: 25 euroa/kilpailija, maksetaan 31.1. mennessä Ou-
lun keilailuliitto ry tilille: FI6659227741995863. Käytä viitenumeroa 2066.
Ilmoittautumiset 31.1. mennessä: oulun.keilailuliitto@gmail.com.  Il-
moittautumisesta on selvittävä osanottajan nimi, kilpailuluokka ja yhte-
yshenkilö tietoineen. Jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista.
Keilahallilla on ruokailumahdollisuus. Ruokana on makaronilaattik-
ko. Hinta 9 euroa, sis. leivän, voin sekä ruokajuomana veden tai mehun. 
Ruokailuun ilmoittautumiset: sari.kuivas@vammaisurheilu.fi. Hallilla on 
myös mahdollisuus ruokailla pikaruokaravintolassa.
Lisätiedot: Juhani Niskanen, puh. 040 566 2114, juhani.niskanen65@
gmail.com

SALIBANDY

SPECIAL OLYMPICS -SALIBANDYTURNAUS
Itä-Hakkilan Kilpa ry järjestää kehitysvammaisten salibandyn Special 
Olympics -turnauksen 22.–23. maaliskuuta 2014 Vantaalla, Tikkurilan 
urheilutalolla. Turnauksessa pelataan kilpasarja (8 joukkuetta) ja harras-
tesarja (4 joukkuetta). Jokaiselle joukkueelle tulee vähintään neljä otte-
lua, joiden peliaika on 2x15 minuuttia.
Molemmissa sarjoissa pelataan Salibandyliiton kilpailusääntöjä noudat-
taen ja osin soveltaen. Pelaajien lukumäärä kentällä on viisi kenttäpelaa-
jaa ja maalivahti.
Osallistumismaksu: 130 euroa/joukkue.
Ilmoittautumiset 14.2. mennessä ja lisätiedot: Itä-Hakkilan Kilpa ry, 
Harry Seidler, harry.seidler@tikkurila.com.
Joukkueilla on mahdollisuus varata ennakkoon ruokailuja n. 9 euroa/
hlö/ateria. Ruokailijamäärät (arvio) ja mahdolliset erityisruokavaliot on il-
moitettava järjestäjälle 7.3. mennessä. 
Majoituksien osalta palvelee urheilutalon yhteydessä toimiva Hotelli Tik-
kurila, jossa joukkueille tarjolla sopimushinnat järjestävän seuran kautta 
neuvoteltuna.

SHAKKI

NÄKÖVAMMAISTEN SHAKIN SM-KILPAILUT
Näkövammaisten shakin SM-kilpailut järjestetään 28.2.–2.3.2014 Tuu-
sulassa, Majatalo Onnelassa (Rantatie 34).
Aikataulu: pe 28.2. klo 16.30–17.00 osanoton varmistaminen, klo 17.15–
21.15 1. kierros, la 1.3. klo 10.00–14.00 2. kierros, klo 15.00–19.00 3. kier-
ros, su 2.3. klo 10.00–14.00 4. kierros, klo 15.00–19.00 5. kierros ja palkin-
tojenjako.
Osallistumismaksu: 10 euroa/pelaaja, maksetaan paikan päällä.
Ilmoittautumiset 21.2. mennessä: Petri Räbinä, petri.rabina@vammais-
urheilu.fi, puh. 050 596 5014.
Lisätiedot: Arto Vuorinen, puh. (09) 3960 4006.

SOKKOPINGIS

SOKKOPINGIKSEN SM-KILPAILUT
VAU järjestää sokkopingiksen SM-kilpailut 22. maaliskuuta 2014 Helsin-
gissä, Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä (Marjanie-
mentie 74). Turnaus on samalla sokkopingiscupin kauden 2013–2014 
neljäs osaturnaus. Turnaus pelataan neljällä pelipöydällä.
Peliluokat: A (kilpapelaajat) ja B (harrastepelaajat).
Osallistumismaksu: 15 euroa/pelaaja, maksetaan 11.3. mennessä VAU:n 

tilille FI1580018710023586
Ilmoittautumiset 11.3. mennessä ja lisätiedot: Teemu Ruohonen, tee-
mu.ruohonen@pp.inet.fi, puh. 040 558 0342.

UINTI

ESPOONLAHDEN UINNIT
Uimaseura Cetus järjestää Espoonlahden uinnit 8. helmikuuta 2014 Es-
poossa, Espoonlahden uimahallissa (Espoonlahdenkuja 4). Verryttely al-
kaa klo 12.00 ja kilpailut klo 12.30.
Luokittelu: Luokat S1–10 ovat kansainväliset liikuntavammaisten luo-
kat. Luokat S11–13 ovat kansainväliset näkövammaisten luokat. Luok-
ka S14 on kehitysvammaisten luokka. Luokka Y on sellaisten liikunta-
vammaisten uimareiden luokka, jotka eivät täytä luokan S10 vaatimusta. 
Luokka A on sellaisten vammaisuimareiden luokka, joilla ei ole liikun-
nallista vammaa kuuluakseen luokkiin S1–10 tai Y ja joita ei ole luokitel-
tu kehitysvammaisiksi. Luokka E on elinsiirtouimareiden luokka. Luokka 
AVOIN: kaikki vammaisryhmät uivat tasavertaisina kilpaillen keskenään.
Uintilajit ja lajijärjestys nähtävissä osoitteessa www.vammaisurheilu.fi 
(Tapahtumat –> Lajikilpailut  –> Uinti)
Uimarit osallistuvat kilpailuihin omalla vastuulla. Uimaseura ei ole va-
kuuttanut kilpailijoita.
Starttimaksu: uimarille ja viestijoukkueelle 6 euroa/startti, jälki-ilmoit-
tautumismaksu 18 euroa/startti. Starttimaksut tulee maksaa ilmoittautu-
misen yhteydessä Cetuksen tilille: Nordea FI59 1432 3000 2198 73
Ilmoittautumiset 31.1. mennessä sähköpostilla helen@cetus.fi. Ilmoit-
tautumisessa tulee mainita nimi, laji, lajin nro, luokka ja paras aika.
Lisätiedot: Miika Kurppa, puh. 044 766 6918, kilpailukoordinaattori(at)
cetus.fi ja Seppo Loiske, puh. 040 755 6484 (iltaisin ja viikonloppuisin).

YLEISURHEILU

YLEISURHEILUN SM-HALLIKILPAILUT
Vammaisyleisurheilun avoimet SM-hallikilpailut liikunta-, näkö- ja kehi-
tysvammaisille sekä elinsiirron saaneille järjestetään 18. tammikuuta 
2014 klo 15.00–18.00 Nastolassa, Liikuntakeskus Pajulahdessa (Pajulah-
dentie 167). SM-kilpailut järjestetään Pajulahti Games -kilpailutapahtu-
man yhteydessä. 
Kilpailuluokat ja sarjat: liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten sekä elin-
siirtoväen luokat: M/N, M/N50. 
Lajit: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m kävely, pituushyppy, 
3-loikka, korkeushyppy, kuulantyöntö. Kilpailun aikataulu ilmoittautu-
misajan päätyttyä: www.lahdenahkera.fi/tapahtumakalenteri-ja-kilpailut 
ja tiedusteltavissa VAU:n toimistolta, puh. (09) 4257 9824. 
Osallistumismaksu: 15 euroa/laji, maksetaan 3.1. mennessä Lahden 
Ahkeran tilille: FI69 5610 0720 0197 86. Tiedoksi kilpailijan nimi ja VAU 
YU SM 2014. Jälki-ilmoittautumismaksu on 30 euroa/laji ja se maksetaan 
14.1. mennessä samalle tilille. 
Ilmoittautumiset 3.1. mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 
(www.vammaisurheilu.fi) tai lähettämällä ilmoittautumislomake postitse 
osoitteeseen Lahden Ahkera, Salpausselänkatu 8, Urheilukeskus, 15110 
Lahti. Ilmoittautumislomakkeen voi tarvittaessa tilata VAU:sta, viivi.kuja-
kyyny@vammaisurheilu.fi, puh. (09) 4257 9824. Huom! Jälki-ilmoittautu-
minen mahdollista 14.1. mennessä. 
Lisätiedot: Lahden Ahkera ry, puh. (03) 816 8700, toimisto@lahdenah-
kera.fi ja VAU, Harri Lindblom, puh. 044 361 7353, harri.lindblom@vam-
maisurheilu.fi. 
SM-kilpailuihin saavat osallistua kaikki luokitellut liikunta-, näkö- ja ke-
hitysvammaiset sekä elinsiirron saaneet henkilöt. Urheilijat luokitellaan 
omien kansallisten/kansainvälisten luokitusten mukaan. Lisäksi järjes-
tetään kilpailut avoimessa luokassa, johon voivat osallistua vammaisur-
heilijat, joilla ei ole luokitusta: liikuntavammaiset avoin (pysty- ja tuoli-
luokka), näkövammaiset avoin ja kehitysvammaiset avoin. Järjestäjällä 
on oikeus yhdistää luokkia osanottajien määrän vähyyden vuoksi, kun 
osallistujia on vähemmän kuin kolme. Urheilijalta ei vaadita yleisurheilu-
lisenssiä, mutta urheilijan on edustettava joko SUL:n tai VAU:n alaista jä-
senseuraa tai -järjestöä. 
Majoitus: Majoituksen voi varata Liikuntakeskus Pajulahdesta, myynti-
sihteeri Sari Eloranta, puh. (03) 8855 204, sari.eloranta(at)pajulahti.com 
tai Pasi Puroaho, puh. 044 775 5201, pasi.puroaho(at)pajulahti.com.  
VAU:n sopimushinta (täysihoito, opistotaso): Aikuinen pe–su 69 euroa/
vrk, 6–16-v pe–su 64 euroa/vrk, hotellitason huone 79 euroa/vrk.



VAU TIEDOTTAA64

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 2013-2014 joulu-helmikuu
E = elinsiirtourheilijat, K = kehitysvammaiset 
urheilijat, L = liikuntavammaiset urheilijat,  
N = näkövammaiset urheilijat

Joulukuu
19.–21.12. Alppihiihdon Euroopan Cupin 
osakilpailu (L) Kühtai, Itävalta
26.12. Ampumaurheilun tapaninpäivän 
ilma-asekilpailu (L, N) Haapajärvi
27.12. Välipäivä-Boccia (henk.koht.) (L) 
Nokia

Tammikuu
4.1. Istumalentopallon naisten SM-
sarjaturnaus (L) Jyväskylä
4.1. III Lappi-Boccia (pari) (E, K, L, N) Rauma
6.–13.1. Maasto- ja ampumahiihdon 
maailmancupin osakilpailu (L, N) Sotkamo
8.–14.1. Alppihiihdon maailmancupin 
osakilpailu (L, N) Panorama, Kanada
11.1. Istumalentopallon miesten SM-
sarjaturnaus (L) Siilinjärvi
11.–16.1. Voimanoston Unkarin avoimet 
mestaruuskilpailut (L) Eger, Unkari
12.–17.1. World Transplant Games 
-talvimaailmankilpailut (E) La Chapelle 
d’Abondance, Ranska
16.–19.1. Maastohiihdon maailmancupin 
osakilpailu (L, N) Oberstdorf, Saksa
17.–19.1. Pajulahti Games 
-kilpailutapahtuma (E, K, L, N) Nastola
17.–20.1. Alppihiihdon maailmancupin 
osakilpailu (L, N) Copper, USA
18.1. Vammaisyleisurheilun SM-
hallikilpailut (E, K, L, N) Nastola
18.1. Pyörätuolikoripallon 4. SM-
sarjaturnaus (L) Lahti
22.–23.1. Alppihiihdon Euroopan cupin 
osakilpailu (L, N) La Molina, Espanja

23.–24.1. Sherborne-peruskurssi, 
Haukipudas
23.–26.1. Ampumahiihdon maailmancupin 
osakilpailu (L, N) Oberried, Saksa
24.–25.1. Alppihiihdon IPCAS-tason 
osakilpailu (L, N) La Molina, Espanja
25.1. Istumalentopallon 
ykkössarjaturnaus (L) Jyväskylä
25.1. Keilacup 2013–2014, 5. osakilpailu 
(E, K, L, N) Helsinki
25.1. Myllymäen Lumilauantai (E, K, L, N) 
Lappeenranta
25.–26.1. Unified-koripallon 3. 
sarjaturnaus (K) Vantaa
25.–26.1. Sähköpyörätuolisalibandyn 2. 
SM- ja Finlandia-sarjaturnaus (L) Lieto
25.–26.1. Pyörätuolitanssin Tammileiri 
(jatkotaso) (L) Porvoo
27.–31.1. Alppihiihdon maailmancupin 
osakilpailu (L, N) Tignes, Ranska
31.1. Paikallista toimintaa! -seminaari, 
Seinäjoki
31.1. Motoasemat-koulutus, Seinäjoki

Helmikuu
1.2. Simpsiön Lumilauantai (E, K, L, N) 
Lapua
1.2. Istumalentopallon naisten SM-
sarjaturnaus (L) Lappeenranta
1.–2.2. Uinnin Grand Prix -kilpailusarjan 2. 
osakilpailu (E, K, L, N) Vaasa
3.–6.2. Alppihiihdon maailmancupin 
osakilpailu (L, N) St. Moritz, Sveitsi
4.2. VAU-työpaja 4: Liikuntaa kaikille 
-koulutus, Kuopio
6.2. Kehitysvammaisten biljardin SM-
kilpailut (K) Helsinki

7.–9.2. Boccian sisäkenttien SM-kilpailut 
(pari, joukkue) (L) Nastola
8.2. Ellivuoren Lumilauantai (E, K, L, N) 
Sastamala
8.2. Istumalentopallon 32. Kotka-turnaus 
(L) Kotka
8.2. Alppihiihdon ErityisSuomi Slalom 
-kilpailu (E, K, L, N) Sastamala 
8.2. Espoonlahden uinnit (E, K, L, N) Espoo
8.–9.2. Pyörätuolirugbyn SM-sarjaturnaus 
(L) Turku
9.–10.2. Alppihiihdon Euroopan cupin 
osakilpailu (L, N) Piancavallo, Italia
12.–15.2. Alppihiihdon Euroopan cupin 
finaalit (L, N) Abtenau, Itävalta
15.2. Keilacup 2013–2014, 6. osakilpailu 
(E, K, L, N) Oulu
15.2. Istumalentopallon miesten SM-
sarjaturnaus (L) Jämsä
15.2. Pyörätuolikoripallon 5. SM-
sarjaturnaus (L) Lahti 
15.2. Sokkopingiscupin 3. osaturnaus (N) 
Pori
15.2. V Ystävä-Boccia (pari, joukkue) (E, K, L, 
N) Mänttä-Vilppula
22.2. Härmä-Boccia (pari) (E, K, L, N) 
Alahärmä
24.–27.2. Alppihiihdon maailmancupin 
finaalit (L, N) Tarvisio, Italia
24.–26.2. Eläkkeensaajien Keskusliiton 
boccian SM-kilpailut (joukkue) (E, K, L, N) 
Virrat
26.–28.2. Eläkkeensaajien Keskusliiton 
boccian Suomi-sarja (joukkue) (E, K, L, N) 
Virrat
28.2.–2.3. Näkövammaisten shakin SM-
kilpailut (N) Tuusula



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

Keveimmillään Sopur Xenon SA
painaa vain 9,8 kg.

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

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

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

Nokkapyörät helpottavat 
liikkumista talvella


